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Fundo Nacional de Habila9ao de Interesse Social 
- FNHIS para a constru9ao de habitacoes popula
res no municipio de Ponte Branca. MT 53893 

N° 1.267/2007 - Do Sr. Eliene Lima - Sugere 
ao Minislro de Estado das Cidades, Marcio Fortes 
de Almeida, a necessidade de liberar recursos do 
Fundo Nacional de Haoitacao de Interesse Social 
- FNHIS para a construcao de habita90es popula
res no municipio de Pontes e Lacorda, MT............ 53894 

N' 1.268/2007':' Do Sr. Eliene Lima - Sugere 
ao Ministro de Estado das Cidades, Marcio Fortes 
de Almeida. a necessidade de liberar recursos do 
Fundo Nacional de Habitacao de Interesse Social 
- FNHIS para a construcao de habitacoes popula
res no municipio de Porto Alegre do Norte, MT..... 53894 

RECURSOS 

N" 1t4/2007 - Do Sr. Arnaldo Faria de Sa 
- Recorre, nos termos do Art. 95, § 8', da decisao 
da Presid~ncia na Ouestao de Ordem n° 189, de 
2007, sobre a prejudicialidade de emendas agluti
nativas baseadas em destaques simples reieitados 
em globo da Proposta de Emenda a Constitui9ao 
n° 558, de 2006 (CPMF)........................................ 53894 

N' 115/2007 - Da Sr'. Alice Portugal- Recor
re, nos termos do arl. 95, § 8' do Regimento Inter
no da Camara cos Deputados, contra declsao da 
Presid~ncia em Ouestao de Ordem n° 163/2007.. 53897 

NO 11612007- Do Sr.Pedro Fernandes - Con
tra a apreciacao conclusiva da Comissao de Cons
titui9ao e Justica e Cidadania sobre 0 Projeto de 

. Lei n° 1.372 de 2003.............................................. 53899 

N' 117/2007 - Do Sr.lndio da Costa - Recor
re, nos termos do Art. 95, § 8°, contra decisao da 
Presidencia na Ouestao de Ordem n° 197, de 2007, 
sobre a eXig~ncia de leitura do parecer il Medida 
Provis6ria n° 383, de 2007. 53901 

NO 118/2007  Do Sr. Arnaldo Faria de Sa 
- Recorre da decisao da Presidencia na Ouestao 
de Ordem n° 203, de 2007, a respeito do encerra
mento da Ordem do Dia por nao ter sido alcancado 
o quorum de deliberacao. 53901 

N' 12012007- Do Sr.Arnaldo Faria de Sa - Re
corre, nos termos do art. 95, § 8°, contra a declsao da 
Presidencia na Ouestao de Ordem n° 207, de 2007, 
a respeito da reabertura de prazo de discussao de 
Medida Provis6ria com parecer reforrnulado........... 53903 

REQUERIMENTOS 

N' 1.776/07  Do Senhor Deputado Julio 
Semeghini, Presidente da Comissao de Ciencia e 
Tecnologia, Corramicacao e Informatica, solicitando 
a revisao do despacho inicial ao PL n° 4.361/04... 53905 
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NO 1.834/07 - Do senncr Deputado Nelson - BNDESpara discussaodaspollticas de financia-: 
Meurer,Presidente da ComissaoEspecialdestina mentodossetores produtivo e de infra-estrutura do : 
da a proferir parecer ao PLP nO 1/07, solicitandoa Nordestebrasileiro. Anuncio de cria~ao do Comila ; 
prorroga~ao do prazo da relerida Comissao . 53905 Regionalde Instilui~oes Financeiras' Federais, vin- i 

N° 1.769/07 - Do Senhor DeputadoJuvenil culado a Supsrlntendencia de Desenvolvimento I 

Alves, solicitando a apensacac dos PLs nOs 1.770/07 da Regiao Nordeste - SUDENE. Elabora~o de ~ 
e 2.356/03 . 53906 agenda de desenvolvimento da regiao. Apresenta- : 

NO 1.811/07 - Do Senhor DeputadoFernan ~ao de emenda ao Orcarnento Geral da Uniao de ' 
do de Fabinho, solicitando 0 arqulvamento do PL 2008 destinada a amplia~o do capital do Banco: 
nO 5.891/05 .. 53906 do Nordeste do Brasil S/A.Delesa de destina~ao de:, 

NO 1.813/07 - Do Senhor Deputado Colbert recursos do Fundo Constitucional de Financiamento ' 
Marlins,solicitando 0 registronos AnaisdaClimara do Nordeste- FNEparaas atividadesprodutivas e '
 
dos Deputadosde voto de louvorpelos 40 anosdo de recursos do Tesouro Nacionalpara 0 Programa I
 
MOC - Movimentode Organiza~ao ComunitBria.. 53906 Nacionalde Financiamento da Agricultura Familiar ~
 

SESSAOORDiNARIADE 11-10·2007 - PRONAF. Encerramento da 8' Conferancia das ;
 
IV - Pequeno Expediente Cidades, realizada nas dependsncles da Camara :
 
SEBASTIAO BALAROCHA (Bloco/PDT, AP) dos Deputados. Defesa de inclusao, nas agendas i
 

do Mercado Comum do Sui - MERCOSUL e do ~
 - Reportagem apresentadapelo Programa Globo 
Rep6rter, da RedeGlobadeTelevisao, sobreas be Parlamento Latino-Americano - PARLATINO, da I 
lezas naturals do Estado do Amapa, Homenagem reformaurbana da mesorregiao de Ironteiras....... i 53914 
prestadaII Ministra E1iana Calmon,do SuperiorTri JANETEROCHA PIETA (PT, SP)- Participa- . 
bunaide Justi~. pela instatacao da Justi~ Federal ~ao na cerimania de lancamento do Plano Social : 
no Amapa. concesssc a magistrada do Tftulo de Crianca e Adolescente, as vesperas do transcurso 
Cidadli Amapaense . 53906 do 17' anlversario do Estatuto da Crian~ e do Ado

RITA CAMATA (Bloco/PMDB, ES) - Come lescente. Relevancia dos Projetos Bsm-Me-Ouer: 
moracao do Dia da Crianca e de Nossa Senhora A Caminho de Casa; Na Medida Certa e Obsar
Aparecida, Padroeirado Brasil.Transcurso do 17° vat6rlo Crianca e Adolescente, contidos no Plano. 
anlvsrsarlc de vigancia do Estatuto da cnanca e Importiincia do comprometimento do Pals com 0 
do Adolescente. l.ancamento, pelo Presidente Luiz bem-estar de criancas e adolescentes. Comemo
lnactoLulada Silva,do Plano SociaiCrian~a e Ado ra~ao do Dia da Crianea em Guarulhos, Estadode , 
lescente, 0 chamado PAC da cnanca. Relevancia Sao Paulo. Transcurso do Dia de Nossa Senhora 
dos projetos Bem-Me-Quer; Caminho paraCasa; Na Aparecida, Padroeira do Brasil.Compara~ao entre 
Medida CertaeObservat6rio Crianea e Adolescente, os leiloes promovidos pelos Governos Luiz Inacio 
contidosno Plano. Atua~o parlamentarda oradora Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso para 
em lavor das criancas e dos adolescentes .. 53912 a concessaoda explora~ao de rodoviasfederais.. 53915 

PRESIDENTE (lnocsnclo Oliveira) - lmpor ROMULO GOUVEIA (PSDB, PB) - Trans
tancia do Estaiuto da Crianea e do Adolescente. curso dos enlversarlos de ernanejpacao polltico
Destina~ao, pelasPrefeituras Municipais brasileiras, admlnistratlva dosMuniclpiosde Campina Grande,
de 1% do Fundode Participa~o dos Municlpios a Serraria,Montadase Matinhas, Estadoda Parafba. 
programasdestinadosa crlanca e aoadolescente. 

Comemora~ao dos 40 anos de cria~o da Univer
comemoracao do Dia de Nossa SenhoraApareci sidade Estadual da Parafba - UEPB. Transcurso 
da, Padroeira do Brasil . 53913 do Dia de Crianca. Realiza~o da Festa de Nossa 

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB, CE)  SenhoraAparecidano Municipiode Igaracy . i53917 
Agravamento do quadro cUmatico na Regiao Nor IPRESIDENTE (tnocencio Oliveira) - Exce· ;deste. Decreta~ao de estado de emergancia em 

lancia da atua~iio parlarnsntar do DeputadoPaulo
75% dos municlpios do Estado do Ceara, em de I

Teixeira . 53919correnclada estiagem. Realiza~ao, por 6rgaosmu
PAULO TEIXEIRA (PT, SP) - Elogio ao Prenicipais, estaduaise federais, de a~o conjuntaem 

sidente Luiz lnaclo Lula da Silva pela conoessaolavor dos Ilagelados da seca . 53914 
da explora~ao de rodovias federais. Solicita~ao aoZEZEU RIBEIRO (PT, BA) - Agradecimento 
Governo do Estado de Sao Paulo de redu~ao dosao Depulado Mauro Benevides pelas referancias 
preccs de pedagios rodovlanos .. 153919elogiosas. Participa~ao do oradorna 4' Reuniao de 

Governadores da Regilio Nordeste, realizada em ZEOUINHA MARINHO (BlocoIPMDB, PAl I 
sao LuIs, Estado do Maranhao. Anuncio de encontro - Expectativa de melhoriadas condi~5es de vidade 
da bancada lederal nordestina com a diretorie da trabalhadores rurais assentados na Regiao Norte 
Caixa EconOmica Federal; do Bancodo BrasilS/A; com 0 advento da bioenergia. ApeioaPETROBRAS 
do Banco do Nordeste do Brasil S/A e do Banco de estabelecimento de parceriaS para a produ~o 

Nacionalde Desenvolvimento EconOmico e Social de biodieael no Norte do Pals . 153920 
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MOREIRA MENDES (PPS, RO) - Subutili
zacao da Bacia Petrolifera de Urucu, no Estado do 
Amazonas,Atraso na construcao do Gasoduto Urucu 
- Porto Velho. Possivel diminui<;iio da depsndencla 
do Pals pelo fornecimento de gas natural da Bolivia. 
Preteri<;iio do Estado de Rondonia no abastecimento 
de gas natural proveniente de Urucu. 53921 

JO MORAES (Bloco/PCdoB, MG) - Balance 
da 8' Conferencia das Cidades, promovida pela 
Comissiio de Desenvolvimento Urbano da Casa. 53922 

MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB, PB) - Consi
dera<;oes sobre 0 estudo Umaanalise do Programa 
de Saudeda Famma e a mortalidadeinlantilno Bra
sil, pubficado pela revista SocialScience & Medici
ne.Alto indice de mortalidade infantil no Eslado da 
Paraiba. Conveniencia da amplia<;iio do Programa 
Saude da Familia, especial mente nos Estados da 
Regiiio Nordeste. Necessidade de aumento dos 
investimentos em saude publica :...... 53923 

PRESIDENTE (lnocencto Oliveira) -Convite 
aos Deputados ao plena rio para acompanhamenlo 
do discurso do Deputado Alceni Guerra, ex-Ministro 
da Saude, Elogio ao Parlamentar c..... 53924 

DARC[SIO PERONDI (Bloco/PMDB, RS) 
Elogio ao Deputado Alceni Guerra pelas a<;oes 
desenvolvidas afrente do Ministeno da Saude. Do
cumento assinado pelos membros da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sui, em 
favor da regulamenta<;iio da Emenda Constilucio
nal n° 29, de 2000, sobre a destinaeao de recursos 
publicos para a area de saude............................... 53925 

MAURO BENEVIDES (BlocoIPMDB, CE 
Como Llder) - Apelo ao Presidente Luiz tnac'o Lula 
da Silva e ao Ministro da Inlegra<;iio Nacional, Geddel 
Vieira Lima, de instala<;iio da nova Superiruendsncla 
de Desenvolvimenlo do Nordeste - SUDENE. ....... 53931 

GLADSON CAMELI (PP, AC) -lnau9ura<;iio 
da Universidade da Floresta no Municipio de Cru
zeiro do Sui, Estado do Acre. 53932 

INOC~NCIO OLIVEIRA (PR, PEl - Trans
curso do bicentenario da transtsrencia da Corte 
Portuguesa para 0 Brasil. 53932 

PAULO ROCHA (PI, PAl - Realiza<;iio do Clrio 
de Nazare em Belern, Estado do Para. Reconheci
mento do evento como Patrirnonio Culturallmaterial 
do Brasil, pelo Institulo do Patrimonio Hist6rico e 
Artistico Nacional- IPHAN.................................... 53933 

VIGNATII (PT, SC) - Reajuste nos precos 
de services medicos e hospital ares prestados por 
insmui<;6es conveniadas com 0 pelo Sistema Uni
co de Sauce  SUS. Amincio da simplifica<;iio da 
Tabela de Procedimentos do SUS......................... 53934 

V - Grande Expedienle 

ALCENI GUERRA (DEM, PRJ  Razoes da 
opcao do orador pelo exercicio da pediatria. Impor
tancia da forma<;iio das cnancas para 0 futuro do 
Pais. lnsuflclencia da dotacao orcarnentaria do Sis

tema Unico de Saude. Defesa da destinacao para 
o SUS de 30% dos recursos da Seguridade Social. 
Parficipacso do orador, como Ministro da Saude, no 
processo de cria<;iio do SUS. Apelo ao Presidente 
Luiz lnacio Lula da Silva e Ministros de Estado de 
atuacao em favor do Sistema Unico de Saude..... 53935 

PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Cum
primentos ao Depulado Alceni Guerra pelo discur
so proferido. Delesa de fortalecimento do Sistema 
Unico de Saude - SUS.......................................... 53940 

FRANCISCO RODRIGUES (DEM, RR 
Como Lider) -'Elogio ao Deputado Alceni Guerra. 
Excel~ncia da atuacac do Ministro da Secreta ria 
Especial da AqUicullura e Pesca, Allemir Gregolin. 
Polencial do Pars para 0 desenvolvimento da pesca, 
lrnportsncla da instala<;iio de fabricas de gelo no 
Municipio de Rorain6polis e em outras localidades 
do Estado de Roraima........................................... 53940 

MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB, PB - Como 
Llder) - Apresentacao de proposta de emend a a 
Constituicao sobre a suspensao da transterencla, 
para a Uniiio, de recursos do Programa de Forma
<;iio do Patrlrnonto do Servidor Publico - PASEP 
arrocadados pelos Estados e Municipios. 53941 

PAES LANDIM (PTB, PI. Diseurso retirado 
pelo orador para revisao.)  Refer~ncias elogiosas 
ao Deputado Alceni Guerra, mormente ao desempe
nho como Ministro da sauce. Concessiio do Pr~mio 

Funda<;iio Bunge aarqueoloqa Niede Guidon. Apoio 
do Diretor-Geral da Pollcia Federal, Luiz Fernando 
correa. aconstrucao de aeroporto internacional no 
Municipio de Parnaiba, Eslado do Piaui. Conveni
encia da instalacao de Delegacia da Pollcia Federal 
no Municipio. Compromisso do ex-Deputado Antonio 
Carlos Biscaia com a lisura publica da Justi<;a Fe
deral. Posse do Juiz de Direito Raimundo Eutrasio 
Alves Filho no cargo de Oesernbarqador do Tribunal 
de Justi<;a do Estado do Piaui. 53943 

Apresent8fiio de proposifoes: PODER 
EXECUTIVO, GLADSON CAMELLI, JULIO DEL
GADO. ROMULO GOUVEIA. 53943 

VI - Ordem do Dia 
(Debates e Trabalho de Comissoes.)........... 53944 
NILSON MOURAO (PT, AC - Pela ordem) -

Celebracao de corwemoentre 0 Ministeriodo Esporte 
eo Governo do Estado do Acre para a fabrica<;iio de 
bola de futebol de latex, a chamada bola ecol6gica, 
pelos detentos inseritos no Programa Pintando a 
Liberdade na Pen~enciaria de Rio Branco.............. 53944 

EDIO LOPES (BlocO/PMDB, RR - Pelaordem) 
- Protesto contra 0 ajuizamento, pela FUNAI, de 
a<;iio na Justica Federal em favor da dernarcacao 
de reserva indlgena no Municipio de Pacaraima, 
Estado de Roraima. 53944 

VII - Comunica<;oes Parlamentares 

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB, CE) -
Posse do Desembargador Fernando l.uiz Ximenes 
na Academia Cearense de Ret6rica, 53945 
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JOSEPH BANDEIRA (PT, BA- ComoUder) 
- Homenagem 11 memMa do Deputado Federal 
Ulysses Guimaraes. CrOnica do orador a respeito 
do Parlamentar. 53945 

JOAO ALMEIDA (PSDB, BA - Como Uder) 
- Homenagem 11 memoria do Deputado Federal 
Ulysses Guimaraes. Urgente necessidade da ado
'tao de provloencias para recapeamento da plsta 
depousodo aeroporto de Caravelas, no Es1ado da 
Bahia....... 53948 

PRESIDENTE (Manoel Junior)- Sauda,Oes 
aos visitantes presentes na Casa.......................... 53949 

ZE GERALDO (PT, PA - Pela ordem) - An"n
cio de visila do Ministro dos Transportes, Anredo 
Nascimento, ao Municipio de A1tamira, Estadodo 
Para, aoensejo do inlclodasobrasde asfaltamenlo 
da Rodovia TransamazOnica. Retomada dosinvesti· 
mentes no transporte rodovlarlo durante 0 Governo 
Luiz lnaclo Lulada Silva,em especial por meio do 
Programa de Acelera<tiio do Crescimento - PAC. 53949 

AUGUSTO CARVALHO (PPS, DF - Pela or- ,.. 
dem) - Solidariedade aos rnembros da Juvenlu· ; 
de Socialis1a vitimas de violancia de agentes de 
ssquranca do Senado Federal. Razoes do voto : 
do orador contrarlo 11 proposta de prorroga,ao do i 
prazo devigancia deContribui<tiio Provis6ria sobre i 
Movimenta,aoFinanceira - CPMF. 153949 

VIII - Encerramenlo 
2 - PARECERES-Projelos de LeinOs 6.541· , 

A/02,3.880-C/04 e 6.299-B/05; Proposla de Fisca- : 
Iiza<tiio e Controle nO 95·A/05. 53964 

SECAo II 

3 - PORTARIAS-nos 096e 097, de2007, da 
Primeira Secrelaria, relerenles ao credenciamenlo 
de entidades de classe. 54016 

4-MESA 
5 - LloERES E VICE·LloERES 
6 - OEPUTAOOS EM EXERClc,o 
7 - COMISSOES 
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Ata da 2838 sessao, em 11 de outubro de 2007 
'Presidencie dos Srs. Inocencio Oliveira, 2° Vice-Presidente; 

Mauro Benevides e Manoel Junior, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno 

I - ABERTURA DA sassso 
o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Ha

venda nurnero regimental, declare aberta a sessao. 
Sob a protecao de Deus e em nome do povo 

brasileiro iniciarnos nossos trabalhos. 
o Sr. Secretario procsdera II leitura da ata da 

sessao anterior.
• 
II - LEITURA DA ATA 

o SA. R6MULO GOUVEIA, servindo como 20 

Secretario, procede II leitura da ata da sessao antece
dente, a qual e, sem observacoes, aprovada. 

o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Pas
sa-se a leitura do expediente. 

o SR. R6MULO GOUVEIA, servindo como 10 

Secretario, procede 11 leitura do seguinte 

III - EXPEDIENTE 

MENSAGEM N° 702, DE 2007
 
(Do Poder Executivo)
 

AVISO N° 95912007 - C. CIVIL
 

Submete a considera<;ao do Congres· 
so Nacional 0 texto da Decisao n° 33104 do 
Conselho do Mercado Comum (CMC), que 
criou 0 Fundo Nacional do Mercosul (FEM), 
adotada em Belo Horizonte, em 16 de de
zembro de 2004. 

Despacho: A Hspresentacac Brasileira 
no Parlamento do Mercosul; As Comiss6es 
de: Retacoes Exteriores e de Defesa Nacio
nal; Educacao e Cultura; Finan9as e Tributa
9ao (Art. 54 RICO); e Costitulcao e Justica e 
de Cidadania (Art. 54 RICO) 

Aprecia<;ao: Proposisao sujeita a apre
clacao do plena rio. 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com

binado com 0 art. 84, inclso VIII, da Constituicao, sub
meto a elevada conslderacao de Vossas Excelencias, 
acompanhado de Exposicao de Motives dos Senho
res Ministros de Estado das Rela96es Exteriores e da 
Educacao, 0 texto da Decisao n° 33/04 do Conselho 
do Mercado Comum (CMC), que criou 0 Fundo Educa

cional do Mercosul (FEM), adotada em Belo Horizonte, 
em 16 de dezembro de 2004. 

Brasliia, 20 de setembro de 2007. - Luiz Inacio 
Lula da Silva. 

EMI N° 478 MRE/MEC 

Brasilia, 29 de dezembro de 2006 

Excelentissimo Senhor Presidente da Republica, 
1. Temos a honra de submeter II apreciacao de 

Vossa Excelencia projeto de Mensagem ao Congres
so Nacional com a Declsao n° 33/04, do Conselho do 
Mercado Comum (CMC), que criou, em 2004, 0 Fundo 
Educacional do Mercosul (FEM), com vistas a financiar 
projetos e programas destinados a fortalecer a integra
9ao regiona./ a partir dos sistemas educacionais dos 
Pafses-Membros e da mobilidade acadernica. 

2. De acordo com a norma emanada do CMC, 
os estados se comprometeram a fazer aportes anu
ais de recursos como forma de contribuicao ao 
Fundo. 0 Brasil devsra conlribuir com montante de 
US$162.000,00. 0 valor total do Fundo Educacional 
ede US$360.000,OO. 

3. De conformidade com os arts. 9°, 38 e 42 do 
Protocolo de Ouro Prelo, a Decisao do CMC se reveste 
de obrigatoriedade para os Estados-Partes, que deve
rao adotar as medidas necessaries para assegurar seu 
cumprimenlo, incorporando-a aos seus ordenamenlos 
juridicos nacionais. 

4. Para que 0 Brasil possa honrar 0 acordo firma
do e inicie 0 efetivo repasse dos recursos ao Fundo; 
faz-se necsssarlo obter aprovacao parlarnentar, em 
virtude do disposto nos arts. 49, I; 84, VIII; e 167,.IX 
da Constituicao Federal. 

5.0 Ministerio da Educa9ao ja disp6e de dotacao 
orcernentaria suficiente para nao somente honrar a quo
ta nacional, mas tarnbem para inveslir com dotacoes 
especfficas alern do previsto para programas como 
Universidade do Mercosul e'Escolas de Fronteiras. 

6. Cabe sublinhar que a lrnplementacao do Fundo 
Educacional se coaduna com os objetivos principais 
da politica externa de Vossa Excelencia de dar carater 
prloritario e estrateqico as relacoss com os parceiros 
da America do Sui. 
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7. Aluz dos motivos expostos, submetemos a 
apreciacao de Vossa Excelencia a presente Decisao 
n° 33104, que devera ser submetida ao Congresso 
Nacional para posterior lnternalizacao, por meio de 
Decreto de Promulgayao. 

Respeiiosamente, Celso Luiz Nunes Amorim, 
Fernando Hadded. 

MERCOSULJCMCIDEC N" 33104 

FUNDO DE FINANCIAMENTO DO SETOR 
EDUCACIONAL DO MERCOSUL (FEM) 

TENDO EM VISTA: 0 Tratado de Assuncao, 0 

Protocolo de Ouro Preto e a Decisao n° 20102 do Con
selho do Mercado Comum. 

CONSIDERANDO: 
Que a educacao tern urn papel fundamental para 

o !ortalecimento e a consolidacao da integra9ao re
gional. 

Que uma educacao de qualidade para todos, com 
aten9ao especial aos setores mais vulneraveis, requer 
a continuidade dos programas e projetos regionais em 
desenvolvimento. 

o CONSELHO DO MERCADO COMUM 
DECIDE: 

Art. 1° Criar 0 "Fundo de Financiamento do Se
tor Educacional do Mercosul (FEM)", com 0 objetivo 
de financiar os programas e projetos do setor educa
cional do Mercosul que fortalecam 0 processo de in
tegrayao regional. 

Art. 2° 0 FEM estara aberto a particlpacao dos 
Estados Associados, mediante troca de notas entre 
o Estado Associado interessado e 0 Conselho do 
Mercado Comum, por intermMio da Presidencia Pro 
Tempore. 

Art. 3° A Reuhiao de Ministros de Educayao de
!inim a distribui9ao de recursos para os programas e 
projetos, de acordo com 0 Plano Operacionar Anual 

. formulado para 0 Setor Educacional do Mercosul. 
Art. 4° 0 capital do Fundo de Financiamento do 

Setor Educacional do Mercosul sera constitufdo pelas 
contribulcoes nacionais dos Estados Partes do Mer
cosul e dos Estados Associados, dos rendimentos, 
contribuiyOes extraordinarlas de terceiros parses, de 
outros organismos e do setor privado. Cada Estado 
Parte devera fazer sua contrlbulcao anual antes do 
encerramento do primeiro semestre de cada ano, de 
acordo com 0 estaberecido no Regulamento do Fundo 
de Financiamento do Setor Educacional do Mercosul, 
que consta como Anexo e forma parte da presente 
Decisao. 

XXVII CMC - Belo Horizonte. 16-12-04. 

ANEXO 

I 
REGULAMENTO DO FUNDO DE FINANCII/oMEN-
TO DO SETOR EDUCACIONAL DO MERCOSUL 

I 

Capitulo I. Constitul~o e obletlvo do Fundo de Fi
nanelamento do Setor Edueaelonal do Me~eosul 

Art. 1° 0 Fundo de Financiamento do Setor Edu
cacional do Mercosul (FEM) eurn instrumento ~e ges
tao financeira. : 

Art. 2° 0 prop6sito deste Fundo e financtar os 
programas e projetos da area educacional qu'e forta
le9am 0 processo de integra9ao regional. I 

capitulo II. Aportes eo Fundo , 
Art. 3° 0 capital do FEM sera constituldo pelas 

contribuicoes nacionais dos Estados Partes do Mer
cosul e dos Estados Assoclados, pelos rendimentos 
e contribulcoes extraordinarias de terceiros paises, de 
outros organismos e do setor privado. ! 

Art. 4° A contribui9ao de cada Estado para cons
liIuir 0 FEM sera estabelecida de acordo com as se
guintes pautas por pars e par ano, durante 4 anos con
secutivos, a partir de 2004: : 

uma contribuiyao mInima de US$30.000; e uma 
contribui9ao estabelecida proporcionalrnente ao nu
mero de matrfculas escolares (Anexo I) 

Art. 5° Cada pars devera fazer sua contribui9ao 
anual antes do encerramento do primeiro ssmestre de 
cada ano, a qual sera transferida ao organism6 admi
nistrador do Fundo, a que se refere 0 Capftul6 IV do 
presente Regulamento. ' 

Art. 6° 0 nao-paqarnento da contribuiya0 anual 
de cada Estado na data eslipulada obrigara qpaga
mento dos juros referentes aadministra9ao do~Fundo 

no perfodo correspondente. I 
Art. 7° 0 FEM podera ser incrementado cdm quo

tas extraordinarlas, em valores e periodicidadJ deter
minados pela Reuniao de Ministros de Educa9ao. 

capitulo III. Ineorpora~iio de parses ao Fundo 
Art. 8° Os parses que se incorporarem ap FEM 

deverao aportar uma quantia equivalente aquota-parte 
resultante da divisao do capital vigente entre 0 numero 
de parses integrantes. ' 

Art. goTendo presente os emendimantos'alcan
cades no ambito da Reuniiio de Ministros de Educa
9ao, ao integrarem 0 FEM nos termos do artig6 2° da 
presente Decisiio, os aportes iniciais da Republica de 
Bol/via e da Republica do Chile serao os indlcados 
no Anexo I. : 

Capitulo IV. Admlnistra~iio do Fundo 
Art. 10.0 FEM sera administrado por urn orga-

I 

nismo especializado, selecionado pela Reuniiio de 
Ministros de Educa9iio para esse lim. ! 
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Art 11.0 organismo administrador atuaraco ntor- com a aiocacao de recursos criqinariosdos rendimen
me as pautas estabelecidas no"Contratode Adm inis- los e demais contribuicoes Que se realizem ao FEM 
tracao do Fundo para 0 Setor Educacional do Me reo- para esse lim, 
sui", Que sera subscrito pelos Ministros de Educa 9ao Capitulo VI. Disposi90es gerais 
ou seus representantes. Art 14,0 FEMnaoirnplicara gastosoperacionais 
Capitulo V. Utiliza9iio do Fundo para 0 Setor Educacional do Mercosui. 

Art, 12. A Reuniao de Ministros de Educa 9ao Art 15, A Reuniao de Ministros de Educa9iiocria
delinira a distribulcao de recursos para progra mas ra os orqaosassessoresQue julgue necessartos para 
e projetos, conforme os Pianos de A9ao formula dos o funcionamento e supervlsaodo FEM. 
para a Setor. Art. 16, A ReuniaodeMinistrosde Educa9ao de-

Art. 13. 0 financiamentodos programas e p roje- cidirasobreas medidas Que naopossam ser resolvidas 
tos do SetorEducacional do Mercosul far-se-a ape nas pelos 6rgaos assessores, 

ANEXO I , 
• 

Prolecaa de contribuic;oes par pais •
 
(conforme distribui~o da popuiacao em idade escolar):
 

Pals Popula~oem Aporte Aporte Total 
idade escolar Mlnimo Proporcional 
em milhOes 

Ar entina 12,5 US$ 30.000 US$27.000 US$ 57.000 
Bolivia 3,0 US$ 30.000 US$6.000 US$ 36.000 
Brasil 60,0 US$30.000 US$132.000 US$162.000 
Chile 4,0 US$ 30.000 US$ 9.000 US$ 39.000 

2,0 US$ 30.000 US$4.000 US$ 34.000 
0,6 US$ 30.000 US$ 2.000 US$ 32.000 

Total 82,1 S$160.000U US$ 160.000 US$ 360.000 

Para uai 
Uru uai 

OF./GAB/I/N' 1.329 Of. nO 434 

007Brasilia, 9 de outubro de 2 Brasilia, 9 de outubro de 2007 

A Sua Excelencia a Senhor A Sua ExcelEmcia 0 Senhor 
Deputado Arlinda Chinaglia Deputado Arlindo Chinaglia 

, 

Presidente da Camara dos Deputados > Presidente da Camara dos Deputados 

Senhor Presidente, Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelencia Que 0 adoDeput Soliclto tornar sem efeilo a tndicacao do De-

Betinho Rosado  lida-DEM passa a integrar, na Qua putado Nelson Meurer - PP/PR, como Suplente na 
ria,de de Suplente, a Comissaode Agricultura, Pecua Comissao de Flscalizacao Financeira e Controle, e 

bsti-Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em su 

pro
ado 

tui9ao ao Oeputado Carlos Beterra. 
Par oportuno, renovo a Vossa ExcelEmcia 

testos de estima e elevada consideracao. - Deput 
Henrique Eduardo Alves, Lider do Bloco. 

indicar para a referida vaga 0 Deputado Eduardo da 
Fonte- PP/PE 

Atenciosamente, Deputado Mario Negromonte, 
Lider do PP, 

Defiro. Publique-se. Defiro. Publique-se, 

lia,Em 11-10-2007. - Arlindo Chinag Em 11-10-2007. - Arlindo Chinaglia, 
Presidente. Presidente. 
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01. n° 414 - PP/2007 - CCJC 

Brasilia, 3 de outubro de 2007 

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

Senhor Presidente 
Comunico a Vossa Excelencia, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreclacao por 
este 6rgao Tscnlco, nesta data, dos Projetos de Lei 
nOs 3.880-B/2004 e 4.179/2004, apensado. 

Solicito a Vossa Excelencia autorizar a publica~ao 

dos releridos projetos e parecer a eles oterecidos. 
Atenciosamente, Deputado Leonardo Pleelani, 

Presidente. 

PUblique-se. 
Em 11-10-07 - Arllndo Chlnaglla, Pre-' 

sidente. 

Of. n° 416 - PP/2007 - CCJC 

Brasflia, 4 de outubro de 2007 

A Sua ExceUlncia 0 Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da camara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelencia, para as providen

cias regimentais cabivels, 0 Projeto de Lei n° 6.541/202, 
apreciado por este 6rgao Tecnlco, nesta data. 

Aproveito 0 ensejo para reiterar a Vossa Exceilln
cia protestos de elevada estima e distinta conslderacao. 
- Deputado Leonardo Pleelani, Presidente. 

Publlque-se. 
Em 11-10-07 - Arlindo Chlnaglla, Pre

sidente. 

Of.P-n° 310/07-CFT 

Brasflia, 3 de outubro de 2007 

A Sua Excelllncia 0 Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
Presidente da CAmara dos Deputados 

Assunto: OHcio de Pubhcacac 

Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelencia, para as providlln

cias regimentais cablvels, 0 Projeto de Lei nO 6.299
Al05, apreciado, nesta data, por este 6rgao Tscnlco, 

Atenciosamente, Deputado Eduardo Cunha, 
Presidente em exercfcio. 

Publique-se. 
Em 11-10-07 - Arlindo Chlnaglla, Pre

sidente. 

, 
OHcio n° 286/2007/CFFC-PR I 

Brasilia, 3 de outubro d;e2007 

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

Assunto: Publica~ao da PFC n° 95/2005 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excellincia, em cumpnrnanto 

ao art. 58 do Regimento Interno, que esta Cornlssao, 
em reuniaoordinaria realizada no dia 3-10-2007, con
cluiu pelo encerramento e arquivarnento da Pr,oposta 
de Fiscaliza~ao e Controle n° 95/2005, do Sr. Cesar 
Bandeira, a qual "Propoe seja realizada atraves da 
Controladoria-Geral da Uniao - CGU, liscalizaQiio na 
aplica~ao dos recursos do Sistema unlco de ISaUde 
- SUS, no Municipio de Vitorino Freire, Estado ao Ma
ranhao", em lace da presente PFC ter alcan~kdo os 
objetivos pretendidos. ' 

Atenciosamente, Deputado Celso Russoman
• I 

no, Presidente, 

PUblique-se.
 
Em 11-10-07 - Arlindo Chinagllll, Pre-


I 

sidente. , 
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUICf~O 

N° 161, DE 2007 . 
(Do Sr. Celso Maldaner e outros) 

Attera 0 IncIso III do art. 225 e:o § 4° 
do art. 231 da Constltui~o Federal; e art. 
68 do Ato das Dlsposl~oesConstitut!ionals 
Transit6rias. I 

Despaeho: AComissao de Constitui~ao 
e Justiea e de Cidadania ' 

Apreela~o: Proposicao Sujeita 4Apre
clacao do Plenarlo 

As Mesas da CAmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constilui~ao 

Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto, cons
titucional: : 

Art. 1° 0 inciso III do art. 225 da Constilui~o Fe
deral passa a vigorar com a seguinte reda~o:' 

"Art. 225 \ " 
""I - delinir, em todas as unidadssda Fe

dera~ao, espacos terriloriais e seus cornponan
tes a serem especialmente protegidos, isendo 
a cria~ao, a altera~ao e a supressao permiti
das somente atraves de lei, vedada qu'alquer 
utiliza~o que comprometa a integrida~e dos 
atributos que justifiquem sua prote~oi" 

......................................................(NR)
, 
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Art. 2° 0 § 4° do art. 231 da Constltuicao Federal 
passa a vigorar com a seguinle redacao: 

"Art. 231 " 
"§ 4° As terras de que trata este artigo, 

dernarcadas por lei, sao inaltenaveis e lndis
poniveis, e os direitos sobre etas, imprescri
tlvels," 

.......................................................(N~
 

Art. 3° 0 art. 68 do Alo das Disposicoas Consti
tucionais Transit6rias passa a vigorar com a seguinte 
redacao: 

"Art. 68. Aos remanescentes das comu
nidades dos quilornbos que estejam ocupando 
suasterras e reconhecida a propriedade de
finitiva, devendo 0 Eslado emitir-Ihes, por lei, 
os tltulos respectivos," (NR) 

Justifica9ao 

A Constituicac Federal dispoe, no art. 225, so
bre 0 meio ambiente e sua protscao. No inciso III do 
mesmo artigo, a Carta Magna preve que cabera ao 
poder publico definir os espacos territoriais a serem 
especialmente protegidos. 

No art. 231, sao estabelecidas as normas e os 
principios relativos a politica indigenisla nacional, No 
caput desse artigo, sao reconhacldos aos indios sua 
orqanizacao social, costumes, Iinguas, crsncas e tra
diyoes, asslm como os direitos origlnarios sobre as 
terras que ocupam. Na parte final do dispositive cons
titucional, fica estabelecido que a Uniao devera de
rnarcar as lerras indigenas, que estao definidas no § 
1° do mesmo artigo. 

o art. 68 do Ato das Dlsposlcoes Constitucionais 
Transit6rias reconhece a propriedade definitiva das ter
ras ocupadas por remanescentes de quilombos. 

Os tres dispositivos mencionados nao remetem 
a materia a que S8 referem a rsqularnentacao infra 
constitucional, motive porque sao auto-aptlcaveis. 
Por isso, os orqaos da Administracao Publica vin
culados as questoes ambientais, indigenas e qui
lombolas, tem ampla Iiberdade para interpretar as 
mencionadas normas constltucionals, eo fazem por 
meio da edicao de decretos, portarias, lnstrucoes 
normativas, despachos e decisoes, formulando, as
sirn, a [urisprudencia administrativa, que norteara 
as suas acoes, 

Nao raramente, esses orqaos da Adrninistracao 
Publica fazem uma interpretacao extensiva da norma 
constitucional, arnpliando 0 seu real alcance. Em con
sequencia, os atos da Adrninistracao Publica podem 

produzir resultados muito superiores, ou multo inferio
res, aqueles previstos pela norma constitucional. 

No entanto, 0 sentido da norma, nesse caso dado 
pela Adrnmlstracao Publica, tem que ser compa!fvel 
com 0 texto interprelado e com 0 sistema jurfdico. En
sina-nos 0 insigne jurista, Paulo Dourado de Gusrnao, 
in "tntroduceo ao Esludodo Direno": 

" a letra da lei interpretada e 0 sistema 
juridico a que ela pertence Iimitam a liber
dade do interprete. Ha um momenta em que 
o intsrprete nao pode ir alem, momenta em 
que nao pode mais modernizar, sob pena de 
abandonar 0 direito constituldo, para criar di
reito, a pretexto de interpreta-lo. Isto porque a 
norma tem potencialidades llteranas limitadas 
e esqotaveis." 

Para prevenir as interpretacoss extensivas do tex
to conslitucional, a que nos referimos, e que permitam 
excessos da Administrayao PUblica, taz-se mister alterar 
o texto constilucional, determinando que as areas rurais 
a que se referem aqueles dispositivos sejam definidas 
e demarcadas por lei. Para tal fim, nscessarlo se faz 
a aprovacao de emenda constitucional, que de nova 
rsdacao aos mencionados dispositivos. 

A proposicao que ora apresentamos tem, pois, 
como escopo estender 0 poder de lnterpretacao da 
norma constitucional, atualmente concedido a Adminis
tracao Publica, ao Congresso Nacional, que tem legfti
ma representatividade popular. Adernais, os trabalhos 
legislativos sao desenvolvidos nas comissoes tecnicas 
das duas Casas Legislativas e levados ao debate, em 
Plenarlo. Nao restam duvidas de que 0 processo de 
dernarcacao sera aprimorado durante sua trarnitacao, 
pois os parlamentares de todas as tendsnclas pode
rao defender suas Iinhas ideol6gicas, resultando uma 
interpretacao hist6rica, sociol6gica e antropoloqlca da 
norma constitucional especffica. 

De tato, tats dernarcacoes territoriais, pela sua 
complexidade, efeitos e resultados, com reflexos po
liticos, sociais e econ6micos, nao podem, na verda
de, passar ao largo do Congresso Nacional. Segundo 
nosso entendimento, 0 Senado Federal e a Camara 
dos Deputados, que cornpoem 0 Congresso Nacio
nal, tern compstencia e legitimidade para examinar, 
debater e votar materia de tal reievancia, alern do que 
seus membros sao, respectivamente, os legitimos re
presentantes dos Estados e da sociedade braslletra, 
que os elegeu. 

Sala das sessees, 20 de Setembro de 2007. 
- Deputado cetse Maldaner.. • 

• . .
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2-ELIENE LIMA (PP-MT) 
3-AELTON FREITAS (PR-MG) 
4-BILAC PINTO (PR-MG) 
5-JOSE ANiBAL (PSDB-SP) 
6-EDUARDO GOMES (PSDB-TO) 
7-PAULO RENATO SOUZA (PSDB-SP) 
8-DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP) 
9-L1RA MAlA (DEM-PA) 
10-JOAO BITIAR (DEM-MG) 
11-HUMBERTO SOUTO (PPS-MG) 
12-MARCOS MEDRADO (PDT-BA) 
13-REINALDO NOGUEIRA (PDT-SP) 
14-REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP) 
15-RATINHO JUNIOR (PSC-PR) 
16-JOSE CARLOS VIEIRA (DEM-SC) 
17-NELSON BORNIER (PMDB-RJ) 
18-S0LANGE ALMEIDA (PMDB-RJ) 
19-GERALDO PUDIM (PMDB-RJ) 
20-FERNANDO LOPES (PMDB-RJ) 
21-BRUNO RODRIGUES (PSDB-PE) 
22-BERNARDO ARISTON (PMDB-RJ) 
23-GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA) 
24-GERMANO BONOW (DEM-RS) 
25-MARIA L1JCIA CARDOSO (PMDB-MG) 
26-EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG) 
27-ALFREDO KAEFER (PSDB-PR) 
28-PAULO MAGALHAES (DEM-BA) 
29-PAULO PIAU (PMDB-MG) 
3O-ABELARDO LUPION (DEM-PR) 
31-0DILIO BALBINOTII (PMDB-PR) 
32-HOMERO PEREIRA (PR-MT) 
33-LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS) 
34-RONALDO CAIADO (DEM-GO) 
35-CELSO MALDANER (PMDB-SC) 
36-BARBOSA NETO (PDT-PR) 

37-WILSON SANTIAGO (PMDB-PB)
 
38-JULIAO AMIN (PDT-MA)
 
39-MARCELO ITAGIBA (PMDB-RJ)
 
40-MANOEL JUNIOR (PSB-PB)
 
41-DARCfsIO PERONDI (PMDB-RS)
 
42-NICE LOBAo (DEM-MA)
 
43-JOAO OLIVEIRA (DEM-TO)
 
44-JORGINHO MALULY (DEM-SP)
 
45-FERNANDO CHUCRE (PSDB-SP)
 
46-SILVINHO PECCIOLI (DEM-SP)
 
47-JOFRAN FREJAT (PR-DF)
 
48-IBSEN PINHEIRO (PMDB-RS)
 
49-FERNANDO COELHO FILHO (PSB-PE)
 
50-JOAO PIZZOLATII (PP-SC)
 
51-DR. ADILSON SOARES (PR-RJ)
 
52-MILA LIRA (PSB-PI)
 
53-B. sA (PSB-PI)
 
54-ARMANDO ABILIO (PTB-PB)
 
55-CARLOS WILLIAN (PTC-MG)
 
56-ALEXANDRE SANTOS (PMDB-RJ)
 
57-SILAS CAMARA (PSC-AM)
 
58-GIVALDO CARIMBAo (PSB-AL)
 
59-MILA L1NS (PMDB-AM)
 
60-CLAUDIO MAGRAO (PPS-SP)
 
61-PEDRO HENRY (PP-MT)
 
62-NELSON GOETIEN (PR-SC)
 
63-ARNALDO JARDIM (PPS-SP)
 
64-RAFAEL GUERRA (PSDB-MG)
 
65-VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP)
 
66-FERNANDO CORUJA (PPS-SC)
 
67-AYRTON XEREZ (DEM-RJ)
 
68-COLBERT MARTINS (PMDB-BA) I
 
69-RITA CAMATA (PMDB-ES)
 
70-RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE)
 
71-AFFONSO CAMARGO (PSDB-PR) ~
 
72-FELIX MENDONc;A (DEM-BA) !
 
73-BETO MANSUR (PP-SP)
 
74-iRIS DE ARAUJO (PMDB-GO)
 
75-VALADARES FILHO (PSB-SE)
 
76-ROGERIO MARINHO (PSB-RN)
 
77-MARCONDES GADELHA (PSB·PB)
 
78-VELOSO (PMDB-BA)
 
79-ALBANO FRANCO (PSDB-SE)
 
80-WILLIAM WOO (PSDB-SP)
 
81-WALDIR NEVES (PSDB-MS)
 
82-NELSON TRAD (PMDB-MS) I
 

83-CARLOS ALBERTO CANUTO (PMDB-AL):
 
84-AUGUSTO FARIAS (PTB-AL) !
 
85-JUVENIL ALVES (PRTB-MG) :
 
86-JOAQUIM BELTRAo (PMDB-AL)
 
87-AIRTON ROVEDA (PR-PR)
 
88-CAMILO COLA (PMDB-ES)
 
89-MARCELO CASTRO (PMDB-PI)
 
90-EDIO LOPES (PMDB-RR)
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91-MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR) 
92-JOSEPH BANDEIRA (PT-BA) 
93-GLADSON CAMELI (PP-AC) 
94-MARINHA RAUPP (PMDB-RO) 
95-ROSE DE FREITAS (pMDB-ES) 
96-JULIO CESAR (DEM-PI) 
97-THELMA DE OLIVEIRA (PSDB-MT) 
98-CRISTIANO MATHEUS (PMDB-AL) 
99-MARCOS MONTES (DEM-MG) 
100-JACKSON BARRETO (PMDB-SE) 
101-TADEU FILIPPELLI (PMDB-DF) 
102·EDIGAR MAO BRANCA (PV-BA) 
103-CEZAR SILVESTRI (PPS-PR) 
104-RODRIGO ROLLEMBERG (PSB-DF) 
105-RENILDO CALHEIROS (PCdoB-PE) 
106-ROCHA LOURES (PMDB-PR) 
107-DILCEU SPERAFICO (PP-PR) 
108-PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG) 
109-MOISES AVELINO (PMDB-TO) 
110-VANDER LOUBET (PT-MS) 
111-PAULO MALUF (PP-SP) 
112-RENATO MOLLING (PP·RS) 
113-VILSON COVATII (PP-RS) 
114-MAX ROSEN MANN (PMDB-PR) 
115-EDUARDO SCIARRA (DEM-PR) 
116-MOACIR MICHELETIO (PMDB-PR) 
117-MOREIRA MENDES (PPS-RO) 
118-VITOR PENIDO (DEM-MG) 
119-JOSE CARLOS ALELUIA (DEM·BA) 
120-NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP) 
121-Z0NTA (PP-SC) 
122-FLAVIANO MELO (PMDB-AC) 
123-JOAO MAlA (PR-RN) 
124-JURANDIL JUAREZ (PMDB-AP) 
125-LUCIANO CASTRO (PR·RR) 
126-PEDRO CHAVES (PMDB-GO) 
127-MICHEL TEMER (PMDB-SP) 
128-CIRO PEDROSA (PV-MG) 
129-LUIZ BITIENCOURT (PMDB-GO) 
130-ROBERTO MAGALHAES (DEM·PE) 
131-DAGOBERTO (PDT-MS) 
132-LUIZ CARLOS SETIM (DEM-PR) 
133-GERALDO RESENDE (PMDB-MS) 
134-ZEQUINHA MARINHO (PMDB-PA) 
135-GUILHERME CAMPOS (DEM-SP) 
136-WALDIR MARANHAO (PP·MA) 
137-JOAO MATOS (PMDB-SC) 
138-SEBASTIAO BALA ROCHA (PDT-AP) 
139-FATIMA PELAES (PMDB-AP) 
140·BEL MESQUITA (PMDB-PA) 
141-EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ) 
142-0SMAR SERRAGLIO (PMDB-PR) 
143-MAURO LOPES (PMDB-MG) 
144-VINICIUS CARVALHO (PTdoB-RJ) 

145-ARIOSTO HOLANDA (PSB-CE) 
146-ALCENI GUERRA (DEM-PR) 
147-PROFESSOR RUY PAULETI' (PSDB-RS) 
148-JOSE CARLOS ARAUJO (PR-BA) 
149-FRANCISCO ROSSI (PMDB-SP) 
150-JOSE MENDONQA BEZERRA (DEM-PE)' 
151-FERNANDO DINIZ (PMDB-MG) 
152-PEDRO NOVAIS (PMDB-MA) 
153-BRUNO ARAUJO (PSDB-PE) 
154-WLADIMIR COSTA (PMDB-PA) 
155-DJALMA BERGER (PSB-SC) 
156-MARCIO REINALDO MOREIRA (PP-MG) 
157-PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC) 
158-ANIBAL GOMES (PMDB-CE) 
159-ELCIONE BARBALHO (PMDB-PA) 
160·JOAO MAGALHAES (PMDB-MG) 
161-EFRAIM FILHO (DEM-PB) 
162-ABELARDO CAMARINHA (PSB-SP) 
163-WALDEMIR MOKA (PMDB-MS) 
164-MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS) 
165-MAURO BENEVIDES (PMDB-CE) 
166-AFONSO HAMM (PP-RS) 
167-BETINHO ROSADO (DEM-RN) 
168-ZE GERARDO (PMDB-CE) 
169-ARMANDO MONTEIRO (PTB-PE) 
170-GUSTAVO FRUET (PSDB-PR) 
171-LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR) 
172-CARLOS MELLES (DEM-MG) 
173-MANATO (PDT-ES) 
174-ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO (DEM
BA) 
175-MATIEO CHIARELLI (DEM-RS) 
176-ANDREIA ZITO (PSDB-RJ) 
177-JOAO ALMEIDA (PSDB-BA) 
178-DR. UBIALI (PSB-SP) 
179-MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ) 
180-FABIO RAMALHO (PV-MG) 
181-SILVIO COSTA (PMN-PE) 
182-HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-RN) 
183-0NYX LORENZONI (DEM-RS) 

Assinaluras que Nlio Conferem 

1-WANDENKOLK GONQALVES (PSDB-PA) 
2-PROFESSOR SETIMO (PMDB-MA) 
3-ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP) 
4-MARCELO ALMEIDA (PMDB-PR) 

Assinaluras de Depulados(as) fora do Exerclcio 

1·ROBERTO BALESTRA (PP-GO) 

Assinaluras Repelidas 

1-ABELARDO CAMARINHA (PSB-SP) 
2-GERALDO PUDIM (PMDB·RJ) 
3-FERNANDO CORUJA (PPS-SC) 
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4-ALFREoO KAEFER (PSoB-PR)
 
5-MENoES RIBEIRO FILHO (PMoB-RS)
 
6-ANfBAL GOMES (PMoB-CEl
 
7-oILCEU SPERAFICO(PP-PR)
 
8-L1RA MAlA (oEM-PA)
 
9-WANoENKOLK GONCALVES (PSoB-PA)
 
10-JOAOOLIVEIRA (OEM-TO)
 
ll-PAULO BORNHAUSEN (oEM-SC)
 
12-LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS)
 
13·00fLiO BALBINOTII (PMOB-PR)
 
14-VELOSO (PMoB-BA)
 

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUICAO
 
N° 162, DE 2007
 

(00 Sr.Silvinho Peccioli e outros)
 

011 nova reda~iio ao art.143 da Cons
titui~iio Federal. 

Despacho: AComissaode Consliluiliiio 
e Justi/ia e de Cidadania 

Aprecia~iio: ProposlcaoSujeila il Apre
ciacao 00 Plenarlo 

As MesasdaCamara dosOeputados e doSenado 
Federal, nos termos doart. 60 da Constituiliiio Federal, 
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional: 

Art. 0 art. 143, da Conslituiliiio Federal, passa a 
vigorar com a seguinle redacao: 

Art. 143. 0 servi/io militar e facultativo, para no
mens e mulheres, atsndidos os seguintes preceilos: 

1- os brasileiros, entre dezesselee qua
renta e cinco anos, poderiio alistar-se para 0 
service mililar inicial; e 

11-0 servicemilitar inicial teraa duracao 
minima de vinte e quatro meses. 

§ 10 Os crlterlos deseleliiio para ingresso nasFor
casArmadas serao disciplinados emlei,observadas, em 
especial, as restrieoes operacionais e orcarnentarias. 

§ 20 Conclutdo 0 parfodo do service mililar lnl
clal, os incorporados que manifestarem interesse em 
permanecer no service alivo serao submelidos, nos 
termos da lei, a processo selelivo, para integrarem 
permanentemenle as Forcas Armadas. 

§ 2:'Naleiquedisciplinar 0 servilfO mililar, evedado 
o tratarnento diferenciado entre homens e mulheres. 

Justifica~iio 

o sistema brasileiro de seleliiio para 0 service 
mililar brasileiro, obrigat6riodesde 1908,foi concebido 
em urn perlodo em que a arte da guerra impunhaque 
os exercltosfossem conslilufdos por grandes efelivos 
para que pudessem, pelo principio da massa, fazer 
frenle a outra Iropa militar, ainda que esla eslivesse 
melhor equipada.Poram, no mundomoderno,0 poder 

de dsstrulcao do armamento empregado em cornea
te de ha muilo superou a questao do efetivo ampre
gado. Hoje se deve privilegiar a capacitacao lecnica 
e a profissionallzacao do mililar. 0 conflito entre Ar
gentina e Inglaterra, na disputa pelas ilhas M~lvinas, 
demonstroupr6ximo a nos essa realidade, ainda que 
isso ja fosse urn fate nos conflitos envolvendo arabes 
e judeus, no Oriente. : 

Oiante dessa realidade, mostra-se urgentemodi
ficar a disciplina conslitucional do servi/iomilitar. Como, 
primeira mudanca, ele deve sertornadovoluntano, uma 
vezquenaohasentidoemobrigar-se alguema prsstar 
o servicemilltarquando0 objelivo a ser atingidoe0 da 
proflsslonatzacao do soldado. 0 segundopont~ impor
tante, quemereceler tratamenlo no textoconstitucional, 
e0 da profissionalizaliiiodas nossas Fon;as Armacas, 
Isso 56 e posslvel quando se subslilui 0 recruta- que 
permanecenosquartsisapenasurnano - por milltares 
profissionais que permanecerao no mlnimo dOis anos 
e que terao a perspectiva de serem selectonados para 
integrarde forma permanente, como uma carreira, as, 
fileiras das For/f8s Armadasbrasileiras, onde poderao 
fazercursos, serem promovidos e especializarem;se nas 
taticase equipamentos militares. Porfim,em harmonia 
coma novarealidade social, esta-se estabelecerido que 
a lei naopodera dar tratamenlodiscriminal6rio as mu
Iheres no que concerneil disciplina do servico ~i1itar. 

Pelacontribui/iaodas alteract6es propostas para 
a melhoria da defesa do Estado brasileiro e ~ara a 
Ssquranca Nacional, espera-se contar com o apoio 
necessarto dos i1ustres Parespara a sua aprovacao, 

Sala das sessees, 20 de setembro de' 2007. 
- Deputado Silvinho Peccioli. ' 

Proposi~o: PEC 0162107 
Autor: SILVINHO PECCIOLI E OUTROS 
Data de Apresenta~iio: 20-9-2007 . 
Ementa: Dol. nova reda/iao ao art. 143, da Conslilui,
/iao Federal. 
Possul Asslnaturas Suflclentes: SIM 

; 
i 

Total de Asslnaturas: 

Confirmadas: 
Nao ConferEm 
Fora do Exercicio: 
Repelidas: 
f1eglveis: 
Retlradas: 
Tolal: 

181 
010 
000 
000 
000 
000 
191 

Asslnaturas Confirmadas 

l-WELLINGTON ROBERTO (PR-PB) 
2-FERNANOO DE FABINHO (OEM·BA) 
3-NELSON PELLEGRINO (PT-BA) 
4-WLAoIMIR COSTA(PMOB-PA) 
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5-NATAN DONADON (PMDB-RO) 
6-VIGNAITI (PT-SC) 
7-LUCIANA GENRO (PSOL-RS) 
8-PINTO ITAMARATY (PSDB-MA) 
9-MAURO NAZIF (PSB-RO) 
1O-DELEY (PSC-RJ) 
11-WOLNEY QUEIROZ (PDT-PE) 
12-DAMIAO FELICIANO (PDT-PB) 
13-JOSEPH BANDEIRA (PT-BA) 
14-ANTONIO BULHOES (PMDB-SP) 
15-CARLOS ALBERTO CANUTO (PMDB-AL) 
16-MAGELA (PT-DF) 
17-VALTENIR PEREIRA (PSB-MT) 
18-JOAO MAGALHAES (PMDB-MG) 
19-BENEDITO DE LIRA (PP-AL) 
20-FELIPE BORNIER (PHS-RJ) 
21-NEUCIMAR FRAGA (PR-ES) . 
22-SANDRO MABEL (PR-GO) , 
23-REINALDO NOGUEIRA (PDT-SP) 
24-JOSE CARLOS VIEIRA (DEM-SC) 
25-MARCONDES GADELHA (PSB-PB) 
26-PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC) 
27-SILVINHO PECCIOLI (DEM-SP) 
28-SERGIO PETECAO (PMN-AC) 
29-ARNON BEZERRA (PTB-CE) 
30-JORGINHO MALULY (DEM-SP) 
31-GASTAO VIEIRA (PMDB-MA) 
32-TAKAYAMA (PSC-PR) 
33-PEDRO EUGENIO (PT-PE) 
34-ULDURICO PINTO (PMN-BA) 
35-MANOEL JUNIOR (PSB-PB) 
36-0DAIR CUNHA (PT-MG) 
37-CELSO MALDANER (PMDB-SC) 
38-EFRAIM FILHO (DEM-PB) 
39-PAULO ROCHA (PT-PA) 
40-JOSE EDUARDO CARDOZO (PT-SP) 
41-ARMANDO AB/L1O (PTB-PB) 
42-CARLOS WILLIAN (P'rC-MG) 
43-EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG) 
44-EUGENIO RABELO (PP-CE) 
45-SILAS CAMARA (PSC-AM) 
46-EDUARDO SCIARRA (DEM-PR) 
47-MENDONQA PRADO (DEM-SE) 
48-EDMILSON VALENTIM (PCdoB-RJ) 
49-RIBAMAR ALVES (PSB-MA) 
50-LOBBE NETO (PSDB-SP) 
51-GUILHERME CAMPOS (DEM-SP) 
52-ARACELY DE PAULA (PR-MG) 
53-ROGERIO L1SBOA (DEM-RJ) 
54-CARLOS ALBERTO LEREIA (PSDB-GO) 
55-JORGE BIITAR (PT-RJ) 
56-PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB-CE) 
57-EDUARDO VALVERDE (PT-RO) 

58-MUSSA DEMES (DEM-PI) 
59-MARCELO CASTRO (PMDB-PI) 
60-ROMULO GOUVEIA (PSDB-PB) 
61-ARNALDO FARIA DE sA (PTB-SP) 
62-FABIO FARIA (PMN-RN) 
63-LEONARDO PICCIANI (PMDB-RJ) 
64-LUIZ BASSUMA (PT-BA) 
65-ROBERTO MAGALHAES (DEM-PE) 
66-SANDES JUNIOR (PP-GO) 
67-FLAVIO DINO (PCdoB-MA) 
68-WILSON BRAGA (PMDB-PB) 
69-0SVALDO REfS (PMDB-TO) 
70-MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS) 
71-EDMAR MOREIRA (DEM-MG) 
72-GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA) 
73-ELISMAR PRADO (PT-MG) 
74-EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ) 
75-LEONARDO VILELA (PSDS-GO) 
76-LUCIO VALE (PR-PA) 
77-FERNANDO GABEIRA (PV-RJ) 
78-JOAO CAMPOS (PSDS-GO) 
79-ROBERTO SANTIAGO (PV-SP) 
80-BARBOSA NETO (PDT-PR) 
81-AYRTON XEREZ (DEM-RJ) 
82-MARCELO ALMEIDA (PMDB-PR) 
83-MOISES AVELINO (PMDB-TO) 
84-VICENTE ARRUDA (PR-CE) 
85-IBSEN PINHEIRO (PMDS-RS) 
86-EUNicIO OLIVEIRA (PMDS-CE) 
87-NILSON PINTO (PSDB-PA) 
88-RUBENS OTONI (PT-GO) .. 
89-NELSON MEURER (PP-PR) 
90-MILTON MONTI (PR-SP) 
91-RATINHO JUNIOR (PSC-PRl 
92-MARIO HERINGER (PDT-MG) 
93-NELSON MARQUEZELLI (PTS-SP) 
94-L1NCOLN PORTELA (PR-MG) 
95-MARCELO ORTIZ (PV-SP)
96-MANATO (PDT-ES) 
97-FELIX MENDONQA (DEM-SA) 
98-ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO (DEM
BA) 
99-MARCELO TEIXEIRA (PR-CE) 
100-GEORGE HILTON (PP-MG) 
101-DR. NECHAR (PV-SP) 
102-FELIPE MAlA (DEM-RN) 
103-DARCISIO PERONDI (PMDB-RS) 
104-CLAUDIO DIAZ (PSDB-RS) 
105-FERNANDO COELHO FILHO (PSB-PE) 
106-TARcisIO ZIMMERMANN (PT-RS) 
107-PAULO PIAU (PMDB-MG) 
108-DOMINGOS DUTRA (PT-MA)· 
109-ANDRE DE PAULA (DEM-PE) 
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110-PAULO PIMENTA (PT-RS) 
ll1-LEANDRO VILELA (PMDB-GO) 
112-cANDIDO VACCAREZZA (PT-SP) 
113-CARLOS SANTANA (PT-RJ) 
114-MARCELO SERAFIM (PSB-AM) 
115-SEVERIANO ALVES (PDT-BA) 
116-ASSIS DO COUTO (PT-PR) 
117-JOAO MATOS (PMDB-SC) 
118-ZEQUINHA MARINHO (PMDB-PA) 
119-GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE) 
120-RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG) 
121-NEILTON MULIM (PR-RJ) 
122-SILV10 TORRES (PSDB-SP) 
123-REGINALDO LOPES (PT-MG) 
124-ROBERTO BRITTO (PP-BA) 
125-TATICO (PTB-GO) 
126-JULIO DELGADO (PSB-MG) 
127-JOAO DADO (PDT-SP) 
128-ANTONI0 CARLOS MENDES THAME (PSDB
SP) 
129-JURANDIL JUAREZ (PMDB-AP) 
130-CLEBER VERDE (PRB-MA) 
131-LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO) 
132-DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA) 
133-EDSON DUARTE (PV-BA) 
134-MAURfc10 QUINTELLA LESSA (PR-AL) 
135-VALADARES FILHO (PSB-SE) 
136-ANfBAL GOMES (PMDB-CE) 
137-ATILA LIRA (PSB-PI) 
138-PEDRO CHAVES (PMDB-GO) 
139-BRUNO ARAUJO (PSDB-PE) 
140-ELIENE LIMA (PP-MT) 
141-DILCEU SPERAFICO (PP-PR) 
142-ANSELMO DE JESUS (PT-RO) 
143-MIGUEL CORREA JA. (PT-MG) 
144-PEDRO NOVAIS (PMDB-MA) 
145-ALEX CANZIANI (PTB-PR) 
146-FERNANDO CORUJA (PPS-SC) 
147-GUILHERME MENEZES (PT·BA) 
148-SERG10 MORAES (PTB-RS) 
149-JERONIMO REIS (DEM-SE) 
150-EDINHO BEZ (PMDB-SC) 
151-VALDIR COLATTO (PMDB-SC) 
152-SEBASTIAO BALA ROCHA (PDT-AP) 
153-FRANCISCO TENORIO (PMN-AL) 
154-ROBERTO ROCHA (PSDB-MA) 
155-CHICO LOPES (PCdoB-CE) 
156-CIDA DIOGO (PT-RJ) 
157-EDGAR MOURY (PMDB-PE) 
158-JACKSON BARRETO (PMDB-SE) 
159-PRACIANO (PT-AM) 
160-NELSON BORNIER (PMDB-RJ) 
161-AIRTON ROVEDA (PR-PR) 

162-CHICO DA PRINCESA (PR-PR)
 
163-WALTER IHOSHI (DEM-SP)
 
164-ANTON10 CRUZ (PP-MS)
 
165-MOACIR MICHELETTO (PMDB-PR)
 
166-ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA)
 
167-RAUL JUNGMANN (PPS-PE)
 
168-ANTONI0 CARLOS BIFFI (PT-MS)
 
169-MAR10 DE OLIVEIRA (PSC-MG)
 
170-DAGOBERTO (PDT-MS)
 
171-GERALDO RESENDE (PMDB-MS) ~
 

172-JOSE FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA
 
(PV-MG) ,
 
173·GORETE PEREIRA (PR-CE)
 
174·TADEU FILIPPELLI (PMDB-DF)
 
175-JORGE KHOURY (DEM-BA)
 
176-VIRGfLiO GUIMARAES (PT-MG)
 
177-EVANDRO MILHOMEN (PCdoB-AP)
 
178-CIRO PEDROSA (PV-MG)
 
179-PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB
GO) ,
 

180-FERNANDO DINIZ (PMDB-MG)
 
181·DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP)
 

Asslnaturas que Niio Conferem 

1-ZE GERALDO (PT-PA)
 
2-SILVI0 LOPES (PSDB-RJ)
 
3-VITAL DO REGO FILHO (PMDB·PB)
 
4-NEUDO CAMPOS (PP-RR)
 
5·DA. PAULO CESAR (PR-RJ)
 
6-EDUARDO LOPES (PSB-RJ)
 
7-CIRO NOGUEIRA (PP-PI)
 
8-JOAO PIZZOLATTI (PP-SC)
 
9-FRANCISCO RODRIGUES (DEM-RR)
 
10-0LAVO CALHEIROS (PMDB-AL) I
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR :
 
N° 114, DE 2007
 

(Do Sr. Luiz Fernando Faria)
 

Crla a empresa de cn!dito e da outras 
providencias. . 

Despacho: As Comlssoes de: Desen
volvimento EconOmico, Industria e Comerclo; 
Financas e Tributa~iio (Marito e Art. 54, !RICD); 
e Constituicao e Justlca e de Cidadan'ia (Art. 
54 RICD) , 

Apreclac;iio: Proposicao sujeita 11 apre
cia~o do Plenarlo ; 

o Congresso Nacional decreta: I 
Art. 1°Esta Lei cria a empresa de credlto, institui

~o especiai deslinada a fomentar a olerta de cledilo a 
custos reduzloos, estabelece os parametres p~ra sua 
CDnstitui~iio e funcionamento e os limiles operaclonals 
de sua atuacao. : 
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Art. 2° A empresa de credito destina-se a reali
zacao de operacoes de emprestirno, financiamento e 
desconto de tttulos de credito junto a pessoas naturals 
e jurldicas, exclusivamente com recursos pr6prios. 

Art. 3° A empresa de credito deve ser constituf
da sob a forma de sociedade anonlrna ou sociedade 
limitada e tera por objeto social exclusiveas atividades 
enumeradas no art. 2°. 

§ 1° Evedadaa participacaode institui<;:6es finan
ceiras e outrassujeitas a autorizacao do BancoCentral 
do Brasil no capital das empresas de credito, assim 
como a participacao destas no capital das primeiras. 

§ 2° A vedacaode que trata 0 §1° aplica-se igual
mente as empresas coligadas e aquelas controladas 
pelas mencionadas no referido § 1°. 

§ 3° 0 nome empresarial da sociedade de que 
trata 0 caputcontera a expressao"empresade credito" 
e nele,bem como em qualquer textode divulqacaodas 
atividades da referida sociedade, nao poderao cons
lar a expressao "banco" ou qualquer outra exprossao 
identificadora de instituicao financeira. 

§ 4° 0 capital inicialda empresade credito oevera 
ser realizado integralmenteem moeda corrente, assim 
como os posteriores aumentos de capital. 

Art. 4° Evedado a empresa de credlto: 

I - captar recursosdo publico,excetopor 
meio de valores mooillarios: 

11-realizarcontratos de credito,na quali
dade de credor, com entidades integrantes da 
adminlstracao publica direta, indireta e funda
cional de qualquer dos Poderesda Uniao,dos 
Estados, do Distrito Federale dos Municipios. 

§ 1° Nao se aplicam a empresa de creolto 0 de
posito compuls6riode reservasnem a reqularnentacao 
relativa a manutencaode patrirnonioIIquidocompatfvel 
com 0 risco das operacoes ativas. 

§ 2° A oferta de cradlto deve observar as regras 
de restricao creditlcla eventualmente emanadas pete 
Conselho Monetario Nacional, desdequeexpressamen
te mencionada a obriga<;:ao da empresa de credito. 

Art. 5° As operacoes de que trata 0 artigo 2° de
vem observar as seguintes condicoes, alern daquelas 
estabelecidas na lei n° B.07B de 11 de setembro de 
1990, na lei n° 10.962, de 11 de outubro de 2004, e 
regula<;:ao complementar e demais legisla<;:6es con
sumeristas: 

I - a unica rernuneracao passivel de co
branca por parte da empresa de credlto e a 
taxa de juros, nao se admitindo a incidencia 
de quaisquer outros encargos, mesmo sob a 
forma de tarifas; 

" - c6pia do contrato da operacao deve 
ser entregue ao consumidor, ja devidamente 
assinado pelas partes, no prazo maximo de 
quarenta e oito horas, contadas da data de 
sua assinatura pelo consumidor. 

Art. 6° 0 inciso V do paraqrato unico do artigo 9° 
da lei 9.613, de 3 de marco de 199B,passa avigorar 
com a seguinle redacao: 

"Art. 9° . 
Paraqrato, uruco 

V - as empresas de arrendamento mer
cantil (leasing), as de fomentocomercial (fac
toring) e as empresas de credito; 

. (NR)" 

Art. r Esta lei complementar entra em vigor 
apos decorridos noventa dias da data de sua publi
cacao oticlal. 

Justificaetao 

Ap6s lnurneras deolaracoas a imprensa realiza
das pelas mais diversas autoridades governamentais, 
depreendemos que a falla de concorrencia no'setor Ii
nanceiroe0 grandevilaodas allas taxasde juros pagas 
pelos consumidores e pelas empresas no Pats, 

Nessesentido, julgamos que dentre as restri<;:6es 
impostas a abertura de um banco, as principais seriam: 
(1) 0 controleda expansao do creditodevidaao multipli
cadorbancarlo, com eteitos sobrea pollticamonstarla;e 
(2)as quest6es relativas asolvencia dasinstitui<;:6es, cujos 
impactos saosentidospelospequenos poupadores, que 
podem sofrer perdasseveras de seus recursos. 

Assim, como maneira de, com uma uruca medi
da, impor maior concorrencia ao setor financeiro sem 
perderde vista os outrosaspectos mencionados, deci
dimos proporcomosolucao a cnacao de uma nova ins
titui«<iio, aqui intitulada"empresade credito", na qual as 
preocupa<;:6es discutidas no uilimoparaqrato naoseriam 
aplicaveis, dado queessas empresas se constnurao na 
formade empreendimento emque 0 capitalista exponha 
exclusivamente 0 seu capital ao risco. Naohavendo cap
tacao de recursosde terceiros, a regulamenta<;:ao pode 
dispensara"ernpresa de credito"das regras prudenciais 
destinadas a assegurar liquidez aos dep6sitos. 

Tal qual a venda a cradito, em que 0 ernpresario 
decide se vai ou nao "emprestar" os recursos do seu 
capital de giro, postergando 0 recebimento das suas 
vendas, nao vemos6bice em que este mesmo empre
sario realize operacoes de credito que nao estejam 
atreladas a venda de bens ou services, desde que 
a captacao de recursos do publico se de de maneira 



53830 Sexla-feira 12 DlARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Outubro ae2007 

controladapelas autoridades, como e 0 caso da colo
ca980 de valores mobiliarlos. 

Alemdisso, porquenaopermitira cria~ao de uma 
empresavoltadaa emprsstarseupr6priodinheiro, sob 
condtcoes prudenciais mais amenas? Porque no Pals, 
paraoperaremprestlmos e financiamentos e necessa
rio ser insl~ui980 financeira ou insliluilfao autorizada 
pelo BancoCentral do Brasil?Justificarpelo combate 
a cobranca de juros abusivos nao convence mais. 

No que se refere a posslveis abusos contra os 
consumidores, outro ponto que sempresurge quando 
se trata das operacoes de credito, a clara submissao 
ao C6digo de Defesado Consumidor(Lei n° 8.078 de 
11 de setemoro de 1990) garantiriaos aspectoscon
tratuais, de cobranca e informacionais, todosde extre
ma lrnportancla a uma saudavel rela~ao de consumo. 
Alias, subrnissao esta que as institui~oes financeiras 
emfuncionamento lantose recusaram a cumprir, recor
rendoale mesmo a Suprema Corte do Pals, de quem 
nao obliveram a pleiteada imunidade. 

As empresas decredito, para quefiquem realmente 
isentasde pressaodes grandes participanles do slste
ma financeiro, alern de nao se submelerem a registro 
noBancoCentral doBrasil, naopodem ter comosocios 
inslilui¢es sob a supervisao daquelaAutarquia. 

Dutra reslri980 impostae que 0 custo da opera
~ao para0 clienteestarla limiladoa cobranca de juros, 
naocabendo quaisqueroulras rernuneracoes, de que 
sao exemplo as tao crilicadas tarifas. 

A realizacao de operacoes de credlto cuja con
trapartesejamenlidadesinlegranlesda adrninistraeao 
publica direla, indirela e fundacional de qualquer dos 
Poderesda Uniao, dos Eslados, do Distrlto Federal e 
dos Municfpios, tamoem sao vedadascomo forma de 
possibil~ar maiorcontrole da dlvida publlca, bemcomo 
evitar posslveisdesvios na finalidadeprincipal do pro
[eto de lei complemenlar que hora propomos. 

EmIinhacoma politicade combate a lavagem de 
dinheiro,as empresasde credlto sao inclufdasna Iisla 
daquelasquedevemprestarinforrnacoes aoConselho 
de ConIrole das Atividades Financeiras (COAF). 

Dianledo exposto, apresenlamos a seguinte pro
posi980 na certeza de contarmos com 0 apoiamenlo 
dos nobres colegas na sua aprovacao, 

Sala das Sessoes, 25 de setembro de 2007. 
- Depulado Luiz Fernando Faria. 

PROJETO DE LEI N° 2.031,DE 2007 
(Do Sr. Indio da Cosla) 

Torna obrlgat6rlo para candidatos elel
tos cursos ministrados pelos Tribunais Elal· 
tara is. 

I 
Despacho: as Oornissoes de:Trabalho, 

de Admlnlstracao e Servi~ Publico; e Consli
tui~ao e Justic;:a E de Cidadania (Meritbe Art. 
54, RICO) I 

Aprecia98o: Proposlcao sujeita a aprscla, 
980conclusiva pelas comssoss - Art.:24 II 

o Congresso Nacionaldecreta: 
Art.1°Oscandidatos eleilosparaosdlversoscar

gos dos Poderes Executivo e Legislativo, em todos os 
entesfederativos, deverao freqUentar cursosde Admi·, 
nislra<;ao Publica, Direito Constilucional basico, no~es 

de Direilo e Regimenlo Interno, quando houver. 
Paraqrafo unico. Os cursos seraorninistrados pe

los Tribunais Regionais Eleilorais respectivos. ' 
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 

publlcacao. 

Justifica98° 

o delentor de mandate eletivo, agente politico 
porexcelllncia, chega invariavelmenle aoscargbsexe· 
cutivos e as Casas Legislalivas sem conhecrnentos 
tecnicosmrnimos em areasvitals para0 deserripenho 
de atividade executivalparlamentar. I 

Ou alguem duvida que conhecimentos mfnimos 
de Administra980 publica e Regimenlo Interne~ao ai
tamente deseiavels para um Governadore um Depu
taco, respectivamenle? 

o fato e que a atividade polrtica e multo labsor
vente e fazcomque os detentores de mandalo,eletivo 
fiquem muitas vezes desorienlados na hora de mos
trar ao que vieram,seja no Execulivo, seja nas :Casas 
Legislativas. Nao se deve esquecer que 0 Congresso 
Nacionalconta com as competenlesConsultorias Le· 
gislativas, estrulura inexistenle entrelanlo na ,paloria 
das Assembleias Legislativas e carnaras Municipais. 
No Executivo, Governadores e Prefeitos criam Rer sua 
vez uma dependencia excessiva das Assessorias. 

Tais cursos serao, finalmente, ministrado~ pelos 
Tribunais Eleilorais respectivos, que disciplinarao seu 
conteudoe duracao. ! 

Contamos assim com a cotaboracao de nossos 
iluslres pares para aprovar0 presenteProjeto de LeI., 

Sala das Sessc5es, 13 de setembro de 2007. 
- DeputadoIndio de Costa. 

PROJETO DE LEI N° 2.048, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Ortiz) 

Dispoe sobre 0 Zoneamento E$16gi
co-Economlco - ZEE. , 

Despecho: as Comissc5es de: qesen
volvimenlo Economico, Industriae Cornercio:, 
Meio Ambienle e Desenvolvimento sustenta, 
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vel; e Constituicao e Justica e de Cidadania 
(Merito e Art. 54, RICO) 

Aprecialflio: ProposicaoSujeila aApre
clacao do Plenario 

a Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I
 
Disposilfoes Preliminares
 

Art. i° Esta Lei estabelece normas gerais para 
elaboraQao' e implementacao do loneamento Ecol6
gico-Economico - lEE. 

Art. 2° a lEE e 0 instrumento de gestiio do ter
rit6rio que estabelece diretrizes para a protecao am
biental e a distribuiQiio espacialdas atividades econo
micas, tendo em vista assegurar 0 desenvolvimento 
sustentavel, 

Paragrafo unico. as pianos de ordenacao do 
territorlo e de desenvolvlrnento econemico e social 
deverao, obrigaloriamente, considerar as Informacoes 
constantes no lEE. 

Art. 3° Quanto a pianos, programas, projetos e 
empreendimentos que, diretaou indiretamente, utilizam 
recursos naturais, as direlrizesestabelecidas pelo lEE, 
devemorientar e vincularas decisoss dos agenles pu
blicos e dos agenles financeiros oficials de fomento, e 
orientar as declsoes dos agentes privados. 

Paraqrafo unlco, As diretrizes do lEE aprovados 
por lei, passama ter eteitovinculantepara as declsoes 
referidas no caput deste artigo. 

Art. 4° a processo de elaboracao e implemen
tacao do lEE deve observer as diretrizes da Polrtica 
Nacional do Meio Ambientee pautar-se pelos seguin
tes princlpios: 

I - do desenvolvimento sustentavel; 
1/ - da precaucao; 
1/1 - da vaioracao dos servicos ambien

tais dos ecossistemas; 
IV - do respe/toadiversidadesoclo-cul

tural; , 
V - da multi e interdisciplinaridade; 
VI - da participacao popular, 
VII - da publicidade. 

CAPITULO 1/
 
Do Conteudo do ZEE
 

Art. 5° A partir de diagn6sticodos recursos natu
rais, da s6cio-economiae do marco jurldico-institucio
nal, 0 lEE deve dividir 0 territ6rio em zonas, caracte
rizando, em relacao a cada uma de/as, as:

• 
• I - potencialidades scclo-econornlco e 

ecol6gicas; 
II - fragilidades naturais; 

III - tsndencias de ocupacao e articula
Qao regional; 

IV - condlcoes de vida da populacao: 
V - incompatibilidades frente a legislaQao 

ambiental e a outras normas legais, 
VI - sttuaQ6es de conflito s6cio-ambiental. 
§ 1° Com base no diagn6stico previsto 

no caput, devem ser estabelecidas diretri
zes gerais e especfticas, que contemplem, 
no minima: 

I - atividades adequadas a cada zona; 
II - necessidade de protscao ambienlal 

e conservacao dos recursos naturais; 
III - indicaQiio de areas para mstltuicao 

de unidades de conservacao: 
IV - crilerios e medidas destinados a 

promover 0 desenvolvimento sustentavel das 
areas rurais e dos nucleos urbanos, 

V - med/das de adequacao das silua
Qaes de conflito existentes e de controle das 
diretrizes gerais e especfficas. 

§ 2° As medidas previstas no incisoV do § 1° po
dem incluir a relocacao de atividades econornicas. 

Art. 6° As lntorrnacoes geradas pelo lEE produ
ztdos no Pais, devem ser armazenadas em formate 
eletronico e reunidas em banco de dados acessfvel 
ao publico, na forma do regulamento. 

CAPITULO III 
Dos ZEE Nacional, Macro-regionais e das 
Regioes Integradas de Desenvolvimento 

Art. 7° Cabe ao Poder POblico federal: 

I .. elaborar e implementar:
 
a) 0 lEE nacional;
 
b) os lEE macro-regionais;
 
c) os lEE das regiaes integradasde de


senvolvimento criadas na forma do art. 43 da 
Constituicao Federal; 

II';:" supervisionar e apoiar a elaboracao 
e lrnplementacao dos lEE estaduais e micro
regionai'S, .. 

III ., coordenar 0 banco de dados pre
visto no art. 6°. 

§ 1° Na elaboracao e irnplementacao dos lEE, 
previstos no incise I do caput, 0 Poder POblico federal 
deve atuar em articulacao com os Estados e, se for 0 

caso, com os Municfpios. 
§ 2° A coordenacao da elaboracao e implementa

Qao dos lEE previstos no inciso I do caput, deve ficar 
a cargo de 6rgiio colegiado especffico, nos termos do 
regulamento, asseguradaa participaQiio de represen
tantes da sociedade civil. 
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CAPITULO IV
 
Dos ZEE Esladuais e Micro-reglonals
 

Art. 8° Cabe ao Estado elaborare implementar: 

I - 0 lEE estadual; 
II - os lEE micro-regionais. 

§ 1° Na elaboracao e lmplernentacao dos lEE, 0 

Estado deveatuarem articula!(lio com os Municfpios. 
§ 2° Os lEE previstos no caput devEm 

1- compatibilizar-se com os lEE previs
tos no inciso I do art. 7°; 

II - seguir as normas gerais definidas 
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 
-CONAMA. 

§ 3° Os Estados devem criar 6rgaos colegiados 
especfficosparacoordenara elaboracao e implemen
ta!(lio dos lEE, assegurada a participacaode repre
sentantes da sociedade civil. 

§ 4° A obssrvancla do disposto nos §§ 1° a 3° e 
condi!(liopara receberapoio do PoderPublico federal 
na elaboracao ou lrnplernentacao dos lEE estaduais 
e micro-regionais, bemcomb paraasseguraraos lEE 
estaduais e mlcro-regionais as prerrogativas previstas 
nesta Lei. 

CAP(TULOV
 
Disposl~6es Finals
 

Art. 9° Os lEE municipais devem compatibilizar
se com os lEE estaduaise micro-regionais, e com 0 

planodiretordeque tratam 0 § 1° do art. 182da Cons
titui!(lioFederale 0 Capitulo III da Lei n° 10.257, de 10 
de julho de 2001. 

Art. 10.Asdiretrizes estabelecidas pelos lEE de
vemobservaras disposiQ6es da legisla~ao ambiental. 

Art. 11.A infra!(lio As disposiQ6es desta Lei gera 
ao infrator as penas previstas noart.68da Lei n°9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998, sem prejulzo da aplica!(lio 
de outras saneoes cabfveis nas esferas penal, adminis
trative e civil. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor ap6s decorridos 
120 (centoe vinte) dias de sua pUblica~ao oficial. 

Justifica~ao 

o presente projeto de lei pretende regular um 
dos instrumentos mais importantes da Polflica Na
cional do Meio Ambiente: 0 Zonsarnento EconOmi
co-Ecol6gico (lEE). Apresenta a defini!(liodo lEE, 0 

seu conteudo basico e 0 seu alcance em rela!(lio As 
dectsoes de agentes publicos e privados. Prev~ como 
ccmpetsncla da Uniiio 0 lEE nacionat, bemcomo os 
lEE referentes a macro-rsqtoes e regioes integradas 
de desenvolvimento. 

Disciplina os lEE estaduais e mlcro-reqionals, a 
cargo dos Estados. Contern regras essenciais para os 
lEE elaborados nasdiferentes escalas de abordaqem 
do territ6rio nacional, tendo emvistaassegurar uniformi
za!(lio decriterios e procedimentos elaborado d~ forma 
consistente e implementado com responsabilidade, 0 

loneamento EconOmico-Ecol6gico - lEE, deve trans
formar-se no mais importante instrumento central de 
estrutura!(lio dossetores ficrestal, madeireiro, p~cuario, 
de agricultura, rrmeracao, pescae todos os outros que, 
diretaou indirelamente, utilizam recursos naturais. Deve 
servircomo nortepara asdecisOes referentes aptote!(lio 
dos recursos hfdricos, solo, subsolo, fauna e f1dra. 

Deveainda orientaros investimentos pUblicos e 
privados realizados emcadaumadas regioes do Pals. 
Trata-se de materia da mais alta relevancia,' a qual 
necessitaser dada a devida atencao por esta Casa. 
Nao se pode aceitar a crnlssao no arcabouco de leis 
ambientais em rela~ao a esse tema.0 lEE naohade 
permanecer na esfera apenasdasboasinten~qes que 
nao se concretizam. . 

Com estas razoes, espero a acolhida de meus 
pares para aprovar0 presente projeto de lei, da mais 
alta relevancta ambiental, social e economlco e por 
ser de inteira justiya. I 

Sala das sessoes, 18 de setembro de 2007. 
- Dep. Marcelo Ortiz, PV/SP , 

PROJETO DE LEI N°2.052, DE 2007 ' 
(Do Sr.ZezeuRibeiroe outros) 

Institul a "Dia Naclonal da Reforma 
Urbana", , 

Despacho: as Comlssoes de: Ed~ca!(liO 
e Cultura; e Constitui~ao e Justi~a e de Cida
dania (Art. 54 RICO) ! 

Aprecla~o: Proposlcao sujeita Atiprecia
!(lio conclusiva pelas Comiss1ies - Art.124 II. 

D Congresso Nacional decreta: I 

Art. 1° Fica institufdo 0 "Dla Nacional da Reforma 
Urbana", a sercomemorado na primeira segunda-feira 
do rnes de outubro de cada ano. i 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
pUblica¢o oficial. I 

Justiflca~o 

Anualmente, na primeira segunda-feira qo m~s 

de outubro, e comemorado 0 "DiaMunclial do Habitat", 
por iniciativa da Organiza~ao das Na~oes Unidas, com 
o objetivode chamara atencao de governantes e da 
sociedacle comoumtodo para 0 direitoAmoradia, ne
cessidade baslca do ser humano. Considerando esta 
data simb6lica, estamospropondo que no mesf,o dia 
sejacomemorado, a cada ano, 0 "DiaNacionalda Re, 
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forma Urbana", com 0 objetivo de marcar a reforma 
urbana como uma acao fundamental para alcancar 
a construcao de cidades e sociedades mais justas e 
democratlcas e a melhoria da qualidade de vida em 
nossos centres urbanos. 

Mesmo sendo a moradia digna um direito social 
reconhecido pela nossa Constitulcao Federal, atnda 
contamos com a existencia de mais de 7 milh6es de 
famflias brasileiras sem um teto. Por outro lade, um 
terce daqueles que disp6em de uma casa, vivem em 
domicflios inadequados, sem acesso a infra-estrutura 
e aos services urbanos. Sao milh6es de brasileiros ex
cluldos do direito a cidade, entendido como 0 direlto 
de todos a habitacao, ao acesso e posse segura do 
solo urbanizado, ao saneamento ambiental, ao trans
porte publico de qualidade, ao trabalho, a saude, a 
educacao, a cultura e ao lazer, a deniocracia e parti
clpacao popular. 

Os movimentos sociais de pela reforma urbana 
ja tam uma hist6ria de atuacao e muitas vit6rias atcan
cadas. 0 proprio capitulo dedicado a polflica urbana 
constante da Constituieao Federal nasceu da acao de 
entidades sociats e profissionais,' inteqradas no Mo
vimento Nacional psla Reforma Urbana. Durante os 
trabalhos da Constituinte, essas entidades, aproveitan
do-se da possibilidade regimental de apresentacao de 
propostas de iniciativa popular, levaram ao Congresso 
Nacional uma emenda popular, denominada"Emenda 
Popular de Reforma Urbana", que conseguiu angariar 
160 mil assinaturas. 

Mais tarde, organizadas no F6rum Nacional de 
Reforma Urbana, as enlidades sociais e profissionais 
com atuacao voltada para 0 tema participaram de 
processos de naqociacao que resultaram em leisda 
maior importancia, E 0 caso da Lei n° 10.257, de 10 
de julho de 2001, conhecida como 0 Estatuto da Ci
dade, da Lei n° 11.124, de 16 de junho de 2005, que 
criou 0 Sistema Nacional de Habitacao de Interesse 
Social (SNHIS) e 0 Fundo Nacional.de Habitacao de 
Interesse Social (FNHIS), oriunda do primeiro proje
to de lei de iniciativa popular a tramitar no Congresso 
Nacional ap6s a Constltuicao Federal de 19BB, e a Lei 
n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as 
diretrizes nacionais para 0 saneamento basico e para 
a polflica federal de saneamento basi co. 

A criacao do Ministerio das Cldades e irnplantacao 
do Conselho das Cidades foi uma resposta do Governo 
ao processo hist6rico de lutas ja referido, avancando 
com a definiyao do Marco Regulat6rio do Sarieamento 
Ambiental, a slaboracao do Projeto de Lei da Mobili
dade Urabana e com a efetiva gestao dernocratlca do 
Fundo Nacional de Habilayao de Interesse Social. 

Portando, entendemos que a crtacao do "Dia Na
cional da Reforma Urbana" sera importante para, de um 
lado, lembrar das conquistas alcancadas e, de outro, 
mobilizar a sociedade para novas e necessarias con
quistas, inlcusive com a sensibilizacao do parlamento 
e do executivo em seus tres niveis, na perspectiva da 
torrnulacao de pollticas publicas vottadas a melhoria 
de vida em nossas cidades. 

Sala das Sess6es, 1B de setembro de 2007. 
Deputado Zezeu Ribeiro, Deputado Paulo Teixeira, . 
Deputado Fernando Chucre, Deputado Luiz Carlos 
Bussto 

PROJETO DE LEI N° 2.059, DE 2007 
(Do Sr. Carlos Bezerra) 

Acresce paragrafo ao art. 464, do De
creto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, 
que aprava a Consolidactiio das LeisTraba
Ihistas - CLT -, para permitir 0 pagamento 
de parcelas salariais em rubrica unlca, me
diante acordo ou convenctiio coletiva. 

Despacho: As Comiss6es de: Trabalho, 
de Administrayao e ssrvico Publico; e Constitui
yao e Justica e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciactiio: Proposicao sujeita aaprecia
yao conclusiva pelas Comiss6es - Art. 24 II 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 6° 0 art. 464, do Decreto-Lei 5.452, de 1° de 

maio de 1943, que aprova a Consolidacao das Leis 
Trabalhistas, passa a vigorar acrescido do seguinte 
§ 2°: 

"Art.464 .. 
............................................................, ..
 
§1° : . 
.......................................................(NR) 
§2° mediante acordo ou convencao cole

tiva,o recibo de pagamento salarial dispensa
ra, no todo ou em parte, a discriminacao das 
parcelas pagas ao trabalhador." (AC) 

Ar1.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publlcacao. 

Justificactiio 

A Consolidacao das Leis Trabalhistas nao pro
fbe 0 pagamento de verbas salariais de forma nao 
discriminada. Ocorre que a doutrina e a jurispruden
cia laboral se encarregaram de construir, respeitando 
principios que vigiam na sociedade da spoca, por via 
transversa a proihicao do pagamento de salarios em 
racibo simplificado. 

A tutela do trabalhador, como dogma, tem preju
dicado inclusive 0 proprio estimulo a neqociacao co
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leliva ao inibir que os atores da relacao de emprego 
possam estipular as bases da contrata<;iio. 

Comoa realidade dobra0 entendimento, podemos 
perceber os primeiros ventos de mudanca na declsao 
do Tribunal Regional do Trabalho da 13° Regiao que 
entendeu valido a previsaoconvencional de pagamento 
de salarlos de forma agrupada em uma unica rubrica 
para trabalhadores portuarios, mesmo sob a egide do 
enunciadodo Tribunal Superiordo Trabalho queproibe 
o satarlo complessivo. 

Acreditamos que a Camara dos Deputadosdeve 
servir como caixa de ressonanclados movimentos so
ciais e, como tal, traduzir os rumos que a sociedade 
deseja trilhar. 

Nessesentido, entendermosque proposta refor
ca a confianca no dialoqo trabalhista e por isso pedi
mos aos nobres apoio para a aprova<;iio do presente 
Projeto de Lei. 

Sala das Sessoes, 20 de setembro de 2007. 
- Deputado Carlos Bezerra. 

PROJETO DE LEI N° 2.062, DE 2007 
(Do Sr. Guilherme Campos) 

Admite a regularizac;io de clubes de 
lazer e recreac;io e outros empreendimen
tos implantados em desacordo com a Lei 
nO 4.n1, de 15 de setembro de 1965, que 
institui 0 novo C6digo Florestal, nas con
dic;oes que especifica. 

Despacho: as Comissoesde: Desenvol
vimento Urbano; Meio Ambiente e Desenvol
vimento Sustentavel;e Conslilui9ao e Jusliga 
e de Cidadania 

Apreclac;io: ProposicaoSujeitaa Apre
ciacao Conclusiva Pelas Cornissoes - Art. 
24 II 

o Congresso Nacional decrela: 
Art. 1° As ocupacoes voltadas ao lazer e recre

a<;iio implanladas ao \ongo de corpos d'aqua, ate a 
entrada em vigor desta Lei. que se enconlram em de
sacordo com 0 previslo no art. 2°, altneas "a" e "b", da 
Lei n° 4.771, de 15 de selembro de 1965, podem ser 
regularizadas pelo Poder Publico, atendldas as se
guinles condigiies: 

I - nocaso de empreendimenlo localiza
do em perfmelro urbano, exige-se: 

a) autorlzacaopreviado 6rgaomunicipal 
compelenle integranledo SistemaNacional do 
Meio Ambienle - Sisnama; . 

b) observancla do plano direlor prevlsto 
no art. 182 da ConstiluigaoFederale da legis
la<;iio municipal dele decorrenle; 

I 
11- no caso de empreendimento localiza

do em area rural, exige-seaUloriza9ad previa 
do 6rgao estadual compelenle integr<lnle do. ,
Sisnama. 

§ 1° Paraa obtencao das autonzacoes previstas 
no caput, 0 responsavel pelo empreendimenlo deve:

I
1-apresenlar os desenhose outras informagoes 

exigidas; .,
11-demonstrar que a rnanutencao da ocepacao 

nao prejudica os corpos d'agua em virtude de asso
reamenlo ou polui<;iio. ' 

§ 2° 0 6rgao compelenle inlegranle do Sisnama
I 

padeexigirmedidasmitigadoras e cornpensatorias para 
a ernlssao das autorlzacoes previslas no capUt. 

Art. 2° Esla Lei antra em vigor na dala de sua 
publica<;iio oficial. I 

Justiflcac;io 

Ha lnurneros c1ubes de lazere recrea<;iio, ranchos 
e chacaras implanlados ao lange dos corpos ~.agua 
que nao estao em conformidade com as dispqsi90es 
do C6digo Floreslal relalivasas Areasde Preservagao 
Permanente - APPs.Na maiorpartedos casos, trata-se 
de ocupacees anteriores a lei floreslale,principalmenle, 
anleriores ao aumenlo das faixas de APPs ef~livado 
pela Lei nO 7.803, de 18 de julho de 1989. ' 

As siluagiiesde conflilolem imperado. Ha nottcias 
de que varies empreendimenlos vem sendo contests
dos por parte do Minislerio Publico que, na louvavel 
inlen9aode proleger 0 meio ambienlal, por vezes nao 
da a devida atencao a realidade social. 

,
I 

Deve ser compreendido que esses empreendi
menlos voltados ao lazer e recrea<;iio inslalados ao 
Iongo dos corpos d'agua, como regra, adotarn medi
das de cunho ambienlal. Isso ocorre ale mesrno pelo, 
falo de a qualidade dos recursos htdncos, razao que, 
fundamenla esse tipo de APP, interlerir diretamente 
nas atividades de lazer e recrea<;iio. A l6gica e ~ue se 
procure preservar sua pr6pria casa, e nao destruf-Ia., 

A proposicac que ora se apresenla contempla, 
algumas salvaguardas para que a regulariza'tiio pre
visla nao ocorra de forma inconseqOenle. Enlreloutros, 
pontos,exige-sea manltestacaodo 6rgao cornpetente 
do Sisnama e, se em areas urbanas, observarlcia do 
plano diretor de desenvolvimento urbane, : 

A presente proposta traz medidas de e,rtrema 
relevancia social. Dianle disso, conta-se, de~de ja, 
com 0 pleno apoio de nossos i1uslres Pares pa'ra seu 
aperteieoamento e aprovacao, I 

Sala das Sessoes, 19 de selembro del2007, 
- Depulado Gullherme Campos, 
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PROJETO DE LEI N° 2.063, DE 2007 
(Do Sr. Manoel Junior) 

Revoga 0 arlo 49 da Lei n° 9.605, de 
12 de levereiro de 1998, e dB oulras pro
videncias. 

Despacho: as Cornlssoes de: MeioAm
bientee Desenvolvimento Sustentavel; e Cons
tituicaoe Justica e de Cidadania (MaritoE Art. 
54, RICO) 

Aprecia..iio: Proposicao sujeita a apre
ciacao do Plenario 

o Oonqresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica revogado 0 art. 49 da Lei n° 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998. 
Art. 2° Esta lei entra em vigor nada data de sua 

pubncacao. 
Art. 3° Revogam-se as disposicoes em contrario. 

Justlfica..iio 

o art. 49 da Lei n° 9.605/98, que trata dos cri
mes ambientais, tipifica 0 crime de destruk, danificar, 
lesar ou maltratar de qualquer modo ou meio, plantas 
de ornamentacao de logradourospUblicos ou em pro
priedadeprivadaa/heia, compenade dstencaode tres 
meses a um ano e/ou multa. 

A conduta acima descrita, contudo, apesar de 
moralmente dlscrtmlnavel nao justifica uma pena tao 
severa - a mesmaaplicadaao crime de lesao corporal 
leve, por exemplo. 

Converndizer ainda que 0 direito penal e regido 
pelo de princlpio da lntervencao minima, que dispoe 
sobre 0 dever do Estado de somente tipificar como 
crime as acoes humanas reprovaveis de maior rele
vancia, Em tempos em que 0 direito penal caminha 
para 0 minimalismoe 0 garantismo, que onde se bus
ca garantir uma intervencao reduzida com 0 maximo 
de garantiasa pessoa humana, nao se pode admitir a 
tipilicacao de tal conduta. 

Ademais, 0 crime em quastao a de acao penal 
publica incondicionada, ou seja, a prornocao da acao 
penale de responsabilidade do Ministerio Publico. Dado 
o quadroem quese encontra 0 judiciarionacional,nao 
e condizente tamanha mobillzacaopara tal conduta. 

Destaforma, pelo exposto justifica-sea presente 
proposta legislativa. 

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

PROJETO DE LEI N° 2.077, DE 2007 
(Do Sr.Carlos Brandao) 

Altera 0 inciso IV do art. 5° da Lei nO 
7.827, de 27 de selembro de 1989. 

Despacho: As Cornlssoes de:Amazonia, 
Inlegra9ao Nacional e de Desenvolvimenlo 

Regional;Financase Tributa9ao (Marito e Art. 
54, RICO);e Constitucao e Justicae de Cida
dania (Art. 54 RICO) 

Apreci~o: Proposicao sUjeita a aprecia
~o conclusiva pslas Comissoes- Art. 24 11 

o ·Congresso Nacionaldecreta: 
Art. 1° Esta Lei altera 0 inciso IV do art. 5° da Lei 

n° 7.827, de 27 de selembro de 1989, incluindo na 
area consideradacomo serni-arido os municipios dos 
Estados do Piaui e do Maranhao situados a leste do 
meridiana de 44°. 

Art. 2° 0 inciso IV do art. 5° da Lei n° 7.827, de 
27 de setembro de 1989, alterado pelo art. 18 da Lei 
Complementar n° 125,de 3 de janeiro de 2007, passa 
a vigorar com a seguinte redacao: 

IIArt.50 . 

IV- semi-ando, a regiaonatural inserida 
na area de atuacao da Superintendencla de 
Desenvolvimento do Nordeste - Sudene, de
finida em portaria daquela Autarquia, a qual 
incluiraos rmmicfplos dos Estados do Piaul e 
do Maranhao situados a leste do meridiana 
de 44°." (NR) 

Art. 3° Esta lei antra em Vigor na data de sua 
publicacaoolicial. 

Juslilica..iio 

A lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989, an
tes da alteracao introduzida em seu art. 5° pela Lei 
Complementarn° 125,de 3 de janeiro de 2007, definia 
como semi-erido a regiao inserida na area de atuayao 
da Superintendencia de Desenvo/vimento do Nordeste 
- Sudene, com precipitar;ao pluviometrice media anu
a/ igua/ ou inferior a 800 mm (oitocentos milfmetros), 
definida em portaria daquela Autarquia. A nova reda
"ao dada ao artiqo pela Lei Complementar 125/2007 
define como "semt-erkto a regiao natural inserida na 
area de atuar;ao da Superintendencie de Desenvo/
vimento do Nordeste - Sudene, definida em portaria 
daquela Autarquia". 

A Ultima revisao da delirnitacao do serni-arido 
foi realizadaem 2005 - portanto antes da vigencia da 
Lei Complementar n° 125/2007 - por um Grupo de 
Trabalho Inlerministerial - GTi - sob a coordanacao 
do Mlnisterto da lntegracao Nacional. 0 GTI baseou 
sua dsclsao nos seguintes cntertos: I - precipitacao 
pkrvtornetrica media anual inferior a 800 millmetros; 11 
- indice de aridez de ale 0,5, calculado pelo balance 
hidricoque relacionaas precipitacoes ea evapotrans
piracao potencial, no periodo entre 1961 e 1990; e 111 
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- risco de seca maior que 60%, tomando-se por base 
o perlodo entre 1970 e 1990. 

o GTI definiu a alual delimila~o do semi-arldo 
com 1.133 municlpios, que abrangem 0 norte de Mi
nas Gerais, a maior parte dos lerril6rios dos Eslados 
da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Parafba, 
Rio Grande do Norte, Ceara e cerca de melade do 
Eslado do Piaur. 

Em esludo elaborado pelo Professor Jose de 
Jesus Sousa Lemos, membro da Sociedade Brasi
leira de Economia, Adrninistracao e SociologiaRural, 
foram levanlados os indicadores soctoeconernlcos 
de 46 rnunlclpios do Eslado do Maranhao situados a 
teste do meridiano 44°. Foram avaliadas tarnbern as 
condlcoes cllrnaficas de 15 rnunlclpios desse rnes
mo grupo. Ressalle-se que em toda a regiao em que 
se encontram esses municlpios, visualmenle nao se 
nolam diferen98s econOmicas e sociais em rela9aO il 
maior parts da area classificada como sernl-arlda, dal 
a razao do estudo. 

Foram os seguinles os municfpios abordados 
pelo astudo do Prof. Lemos: Afonso Cunha, Agua 
Doce, Aldeias altas, Anapurus, Araioses, Barao de 
Grajau, Barreirinhas, Belagua, Benedilo Leile, Brejo, 
Burili, Buriti Bravo, Caxias, Chapadinha, Cod6, Coelho 
Neto, Colinas, Duque aaceiar, Hurnbertode Campos, 
Lagoa do Malo, Lorelo, Magalhaes Almeida, Mala 
Roma, MaWes, Milagres do Maranhao, Morros, Nina 
Rodrigues, Paraibano, Parnarama, Passagem Franca, 
Paulino Neves, Primeira Cruz, Sao Benedito do Rio 
Prsto, Santa Qurteria do Maranhao, Sanlo Amaro do 
Maranhao, SaoBernardo, Sao Francisco do Maranhao, 
Sao Joao do S6ler, Sao Joaodos Palos, Sucupirado 
Riachao, Timbiras, Timon, Tutela, Urbano Santos e 
Vargem Grande. 

Os dados levanlados moslraram que os 46 mu
nicfpios esludados apresentam PIB "per capita" me
dio de R$2.206,69,equivalenle a apenas 62% do PIB 
rnedlo eslimado para 0 conjunlo de municlpios que 
inlegravam, em 2004, a regiao oficialmenle reconhe
cida como seml-arldo, cujo PIS medio era, entao, de 
R$3.620,41.0 municfpio maranhense de Morros, um 
dos 46 abrangidos pelo estudo, tern PIB "per capita" 
rnedto de R$963,00, valor menordo que 0 de qualquer 
dos municfpios hoje consideradoscomo pertencenles 
ao sernl-arido, 

Na hip61ese de os 46 rriuniclpios maranhenses 
serem agregados ao sernl-arldo, haveria um cecres
cimo do PIB "per capita" daquela regiao, que baixaria 
de R$3.620,41 para R$3.559,23. 

No que se refere ao [ndice de Desenvolvimenlo 
Humano - IDH -, a regiaoconsideradacomo semi-art
do apresenla 0 menor valor no Municipio de Alegrele 

do Plaut (0,423) e 0 maior em Forlaleza, no Ceara 
(0,783).No entanto, no municfpiodeAraioses, um dos 
46 sstudados, esse Indiceera de 0,486. : 

o IDH medio dos rnunlcipios do sernl-arloo era, 
em 2004, de 0,648, valor esle que seria r~duzido 
para 0,644 se a eles fossem adictonados os 146 mu
nicfpios maranhenses estudados,cujo IDH medloera 
de 0,570. ! 

Em lermos de aridez,dos 15 municfpiospara os 
quais foramobtldosdados cnmaticos, apenasurnficou

I
Iigeiramenle acimade0,50(Malees, com0,53), ou seja, 
todos eles se enquadram no crlterlo do GTI para deli
rnitacao do semi-arldo, Os Municlpios de Burit'i Bravo 
e Colinas moslraram Indices de aridez inferior'a 20,0 
que classificaria seus lerril6rios como arldos. 

Os municlpios abrangidos pelo esludo do Prof. 
Lemos, apesarde apresenlarem caracterlstlcas cllma
licas e indicadores socioeconOmicos exlremamenle, 
precarlos, comodemonslrado,nao foram lncluldos no 
semi-ando, segundoa ultimadefini9aO de sua area de 
abranqsncla, ocorrida em 2005. ! 

Como M uma area no Eslado do Ptaul que nao 
foi classificada como ssml-ando, mas que lem:carac
terlsticas semelhanles'aos municipios estudados no 
Eslado do Maranhao,e certo que a mesma Illmbem 
preenchera os requisitos parareclassifica¢o.Islopossi
billtaraa alen9aoespecial do Poder Publicosobreuma 
regiao continua, com caraclerlslicas cllrnaticasserne
Ihanlese carenciassocioeconOmicas comuns, que vai 
do norte de Minas Gerais ale a por¢o do ESlado do 
Maranhao siluada a testedo meridiano de 44°, 

, 

tstoposto, conlamoscom0 apoiodos ilustles Pa
, 

res para0 aperfelcoamento e aprovacao do projelo de 
lei que ora submelemos ao Congresso Nacion'al. 

Sala das Sessoes, 19 de satsrnbro de: 2007. 
- Depulado Carlos Brandiio. 

PROJETO DE LEI N° 2.080, DE 2007 ; 
(Do Sr.Jorginho Maluly) , 

Altera 0 art. 282 do Decreto-Lei n° 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, acres
centando a profissiio de Nutricionis~. 

Despacho: Apense-se ao PI
4293/2001. , 

Aprecia~io: Proposieac Sujeila4Apre
cia¢o Do Plenario 

o Congresso Nacionaldecreta: , 
Art. 1° 0 art. 282,caput,do Decrelo-LeinO!2.848, 

de 07 de dezembro de 1940, passa a vigorar corn a 
seguinle redacao: : 

"Art. 282. Exercer, ainda que a tttulo gratuito, a 
protlssaode medico.dentista, farrnaceutico, m!triclo

i 



Outubro de 2007 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 53837 

nista, sem autorizacao legal ou excedendo os Iimites 
da etica, impostos pelos respectivos Conselhos Pro
fissionais. 

Pena - Detencso de seis meses a dois anos. 
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicacao. 

Justitlcac;1io 

o nulricionista 13 0 profissional de saude habllitado 
que assume a execucao das atividades de alimenta
C;:BO e nutrlcao, zelando pela preservacao, .prornocao 
e racuperacao da sauds, prevenindo os agravos das 
doencas em coletividades au individuos sadios au en
fermos. Desta forma, a exerdcio ilegal da proflssao de 
nutricionista coloca em risco a saude da populacao e 
gera inseguranc;:a alimentar e nutricional ao pars. 

Sala das Sessoes, 19 de setembro de 2007. 
Deputado Federal, Jorginho Maluly - DEM/SP. 

PROJETO DE LEI N° 2.099, DE 2007 
(Do Sr. Chico Lopes) 

Acrescenta paragralo ao art. 18 da Lei 
n° 8.078, dell de setembro de 1990, que 
dispoe sobre a protec;1io do consumidor e 
da outras providencias. 

Despacho: Apense-se a(ao) PI
5998/2005. 

Apreeiac;:ao: ProPOSiC;:BO Sujeita a Aprecia
c;:ao Conclusiva pelas Comissoes - Art. 24 II 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°.0 art. 18 da Lei n' 8.078, de 11 de setembro 

de t990, passe a vigorar acrescido do seguinte §1°- A: 

Art.18 .. 
§ 1c A.0 prazo estabelecido no paraqrato 

anterior sera contado continuamente a partir 
da entrega efetiva do produto viciado no es
tabelecimento comercial, no fabricante au na 
assistencla tecnlca autorizada, a criteria do 
consumidor. 

Art.2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
b/icac;:Bo. 

Justilicac;1io 

Versa a presente sabre Projeto de Lei que propos 
acrescimo de paraqrato no Art. 18 da Lei no8.078, de 
11 de setembra de 1990 - C6digo de Defesa do Con
surnidor, acatando suqestao da Ordem dos Advogados 

.do Brasil - Seccao Ceara, que ora endossamos. 

"0 paraqrato em relacao ao qual propo
rnos deliberacao da nobre Casa Legislativa 
versa sabra a prazo de 30 (trinta) dias que esta 
previsto no paraqrato primeiro do Art. 18. 

Este nao menciona claramente quando 
se deve comecar a contagem daquele perfodo 
para sanar a vtclo, razao por que dsvernos fixar 
a seu decurso, que melhor se apresenta na 
forma continuada, conlada a partir da enlrega 
efetiva do produta viciado no estabelecimento 
comercial, no fabricante ou na assistencia tec
nica autorizada, desde que respeitado 0 dia 
util para seu termino. 

Da mesma forma, nos preocupamos em 
esbocar a quem deve ser entregue a produto 
viciado para posterior soluc;:ao. NBo mais do 
que certo e 16gico, diante da responsabilfdade 
solldaria que todos as fornecedores detsrn (0 
eslabelecimehto comercial, 0 fabricante au a 
asslstencla tecrnca autorizada), achamos por 
bem darmos essa escolha ao consumidor, que 
podera acionar qualquer deles. NBo esquecen
do a fornecedor do dever de entregar compro
vante de recebimento quando procurados. 

A livre escolha do fornecedor a ser acio
nado faz sentido diante do interesse e melhor 
acessjbifidade do consumidor. Poreste ser hi
possuficiente 13 mais tacil de acionar a lojisla 
(fornecedor imediato) ou a pr6pria assistencia 
tecnica autorizada. Do contra rio, diffcil 13 aces
sar 0 fabricante daquele produto adquirido. 
Muitos deles se localizam em zonas industriais, 
distantes dos centros consumeristas. Na ver
dade M um acasso rnals facil e habitual entre 
a lojista e a fabricanle. Aqui cabe urgir um dos 
principios da Politica Nacional de Relac;:oes de 
Consumo que 13 a reconhecimento da vulnera
bilidade do consumidor no mercado de consu
mo. Por todos esses motives, deixamos a livre 
escolha pela consumidor prejudlcado". 

Em consonancla com esse enlendimenlo, na 
protecao edetesa do consumidor brasileiro, sao es
sas as razoes que nos levam a apresenlar a presente 
proposta, na qual pugnamos pela sua aprovacao aos 
nobres pares. 

Sala de Sessoes, 21 de selembro de 2007. - Dep. 
Chico Lopes, PC do B/CE. 

PROJETO DE LEI N° 2.106, DE 2007 
(Do Sr. Fernando de Fabinho) 

Inclui a taxa de inscric;1io no vestibular 
entre as despesas com educac;1io deduti
veis do Imposto de Renda' Pessoa Fisica 
-JRPF. 

Despacho: Apense-se a(ao) PI
6552/2006. 
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Apreeia~o: Proposlcao SUjeila a Aprecia' 
~o Conclusiva pelas Comissoes - Art.24 II 

o Congresso Nacionaldecreta: 
Art. 1° A allnea b, do inc. II, do art. 8°, da Lei n° 

9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar 
com a seguinte redacao; 

"Art. 80 
. 

II - . 

b) a pagamentosde despesascom ins
truc;:ao do contribuinte e de seus dependen
tes, efetuadosa estabelecimentos de ensino, 
relativamente a educacao infantil, compreen
dendo as crechese as pre-sscolas; ao ensino 
fundamental; ao ensinomedic;a educacao su
perior, compreendendo as taxas de inscric;:ao 
em vestibulares e os cursos de gradua~o e 
de pos-qraduacao (mestrado, doutoradoe es
peclallzacao); e a eoucacaoprofissional, com
preendendo0 ensino tsentcoe 0 tecnol6gico, 
ate 0 limite anual individual de: 

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

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

Justifica~o 

rao importante quanto a educacao noensinome
dio e a escolha da faculdade pela qual 0 aluno ira se 
graduar. Nos ultimos anos Ioram abertasdiversas ins
tituic;:6es de ensino superiorno pals. Embera algumas 
tenham qualidade dosservlcos questionavel, 0 aumento 
do nurnero de vagas nas universidades e boa notlcla, 

Apresentamos esse Projeto com 0 intuijodegarantir 
queesseacrescimo realmente resulte naampliac;:ao das 
opeoes de gradua~o para 0 estudanle. Coma proposi
c;:ao pretendemos ewar que0 atuno restrinja 0 numero de 
insmuic;:oes escolhidas paraprestarvestibular emvirtude 
dastaxasde inscricao cobradas. Os custos de ingresso 
na faculdade geralmente incluem cursos preparat6rios, 
viagens, hospedagem ematerial deestudo. Desorteque 
essasdespesas, somadas as referidas taxas, podem tor
nara realiza~o do vestibular em dijerenles faculdades 
inviavel para0 aruno com renda familiar media. 

Alem dlsso, entendemos que nao ha motivos 
para excluir esse gasto das deduc;:6es com educac;:ao 
no IRPF. A excscaoda novasistematicainstituldapelo 
Exame Nacional do Ensino Medio-ENEM, a prova do 
vestibulare obrigat6ria.Ou seja, a despesacomtaxas 
de inscric;:ao e obrigat6ria para qualquer estudante que 
deseje se graduar. Ate mesmouniversidades pubhcas 
fazem essa cobranca em suas selec;:oes. 

Em relacao a adequacao financeira e orcamenta
ria da proposta, ressaltamos que a despesas~ insere 
nos gastos comeducacao, queja possuem limiteanual 
de deduc;:iio na declaracao, A previsao de renuncia fis
cal praticamente permanecsra a mesma. Nao na, por

, 

conseguinte, desrespeito as condicoesestabelecidas 
na Lei de Responsabilidade Fiscal. : 

Assim, pelas razoss expostas e pelo elevado ai
cancesocialda materia, contocom0 apoio doshustres 
pares para aprovacaodeste Projeto de Lei. ! 

Sala das Sessoes, 25 de setembro de 2007. 
- Deplltado Fernando de Fablnho. : 

PROJETO DE LEI N° 2.108, DE 2007 ' 
(Do Sr.ValtenirPereira) 

Acrescenta 0 § 5°ao al1lgo 27 da Lei n°, 
9.985, de 18 de jUlho de 2000, que "~egula
menta 0 al1igo 225, § 1°, Inclsos I, II, 'II eVil 
da Constltuil;ao Federal, que trata do 0 Sis
temaNacional de Unidades de Conserva~o 

da Natureza e da outras providenclas". 
Despacho: AsCornissoes de:TU~ismo e 

Desporto;Meio Ambientee Desenvolvlmento 
Sustentavel e Constltuicao eJusnca ei de Ci· 
dadania (Art. 54 RICO) 

Aprecia~o: Proposic;:ao Sujeila a Aprecia, 
~o Conclusiva pelas Comissoes - Art.?4 II 

Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°. 0 artigo 27 da Lei n° 9.985. de 1~ de ju

Iho de 2001 ,passa a vigorar acrescido do § 5°corn a 
seguinte redac;:ao: 

"Art. 27 . 
. ! . 
§ 5° 0 Planode Manejo deveestabelecer 

as atividadesque poderiio ser desenvolvidas 
porvisitantes no Parque Nacional, bern demo a 
obrigatoriedade dasupervlsaode gUias,espe
cializados, de forma a garantir queeras se rea-
Iizemsem perturbar0 ambientenaturarje sem 
desvirtuar as finalidades do parque." (NR). I 

Art. 2° Esta lei entra em Vigor na data de sua 
publlcacao. I 

Justifica~o 

Os Parques Nacionaistam como objetivobaslco 
a preservacao de ecossistemas naturais de grande 
relevancia ecol6gica ebeleza canica, posstbllltando 
a realizac;:ao de pssquisas cientrficas e 0 desenvol
vimento de atividades de educacao e tnterprstacao 
ambiental, de recreaeao em contato com a natureza 
e de tunsmo ecol6gico. : 
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A supervisao de guias especializados possibilifa 
uma maior sequranca na preservacao ambiental e na 
integridade fisica do visitante. 

Esta concepeao sugere 0 ecoturismorelacionado 
com a postura do turista, que satistazsuas rnotivacoes 
em cantato coma natureza, porern deveter umarespon
sabilidade com 0 entorno natural e cultural. Essa res
ponsabilidade perpassa pelos valores etlcos e rnorais, 
que contribuem para uma atitude mais comprometida 
com os princlpios da preservacao e conssrvacao, bem 
como uma integracao forte com a regiao visitada. 

Pelo exposto, contamos com 0 apoio dos nobres 
pares para aprovacao do que ora se prop6e. 

Sala das Sess6es, 22 de setembro de 2007. 
- Deputado Vallenir Pereira, PSB/MT. 

PROJETO DE LEI N° 2.129, DE 2007 
(Do Sr.Daniel Almeida) 

Altera 0 art. ~ da Lei n° 8.001, de 13 
de marco de 1990,com a redacao dada pela 
Lein° 9.993, de 24 de jUlho de 2000. 

Despacho: Apense-se atao) PI
1.117/2007. 

Apreciacao: Proposicao Sujeita 8 Apre
clacao Conclusiva pelas Comiss6es - Art. 
24 II 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 10Esta lei altera 0 art. 20da Lei n° B.001, de 

13 de marco de 1990, com a radacao dada pela Lei 
n° 9.993, de 24 de julho de 2000. . 

Art. 200 art. 20da lei nO B.001, de 13 de marco 
de 1990, alterada pela lei n? 9.993, de 24 de julho de 
2000, passa a ter a seguinte redacao: 

"Art. 20 . 
§ 10 

.. 

'\, II - ferro, fertilizante, carvao, e demais 
suostancias minerais, ressalvado 0 disposto 
nos incisos IV e V deste artigo: 2% (dois por 
cento); 

v - Minerio de uranio: 10% (dez por 
cento). 

§ 20 A distribui<;:ao da cornpensacao fi
nanceira referida no caput deste artigo sera 
feita, exceto para mlnerio de uranio, da se
guinte forma: 

§ 50 A distribuicao da cornpensacao fi
nanceira referida no ceput deste artigo, no 

caso de minetto de uranio, sera feita da se
guinte forma: 

1- 5% (cinco por cento) para os Estados 
e 0 Distrito Federal; 

11- BO% (oitenta por cento) para os Mu
niclpios; 

III - 5% (cinco por cento) para a Comis
sao Nacional de Energia Nuclear - CNEN; 

IV - 5% (cinco por cento) para 0 De
partamento Nacional de Producao Mineral 
-DNPM; 

V - 5% (cinco por cento) para 0 Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Na
turais Renovaveis - IBAMA."(NR) 

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub'icacao. 

Justificacao 

o ComplexoUranffero Minero-Industrialde lagoa 
Real esta implantado no Municipio baiano de Caettta, 
numa area de 1,2 mil hectares, com investimentos cia 
ordem de US$41.000.000,OO (quarenta e um milh6es 
de d61ares americanos). 

Seu objetivo e 0 de produzir 300tla (trezentas 
toneladas por ana) de concentrado de uranio, 0 cna
made Yellow Cake, durante 15 (quinze) anos, visando 
atender 8 demanda nacional. 

Pela legisla({<3o vigente, 0 Municipio de Caetite 
nao usufrui senao de insignificante parcela dos lucros 
obtidoscom0 minenode uranio, umavez que seu preco 
somente se torna expressive ap6s sucessivas etapas 
de processamento e enriquecimento. Entrementes, 
sua populacao esta permanentemente submetida a 
riscos conslderavels, mormente quando se sabe que, 
mais de uma vez, ocorreu vazamentode licor uranifero 
das lnstatacoes das tndustrias Nucleares Brasileiras 
- INS, pondo em risco seus trabalhadores e toda a 
populacao local. 

Nao podendo antecipar fate gerador de outros 
impostos incidentes sobre compostos uraniferos, ura
nio rnetaltcoe suas ligas, julgamos seja de justice que 
a cornpensacao financeira prevista no § 1° do art. 20 
da Constltuicao seja mais elevada para esse tipo de 
material e que 0 Municipio hospedeiro da mina e das 
instalacoes de beneficiamento seja melhor recompen
sado, para fazer frente aos transtornos causados por 
esse tipo de mmeracao. 

Eo alicercado em tais considera<;:6es e no apreco 
que merece 0 ilustre homem publico e ex-parlamentar 
Haroldolima, autor da proposicaooriginal,que solicita
mos aos nobres pares 0 mais firme e decisivo apoio. 

Sala das Sess6es, 26 de setembro de 2007. 
- Deputado Daniel Almeida, PCdoS/SA. 
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PROJETO DE lEI N° 2.130, DE 2007 
(Do Sr. Edgar Moury) 

Acresce 0 Inciso VI ao art. 789-B da 
ClT Institurdo pela lei n° 10.537, de 27 de 
agosto de 2002, que alterou os arts. 789 e 
790 da Consolldac;ao das Leis doTrabalho, 
aprovada pelo Decreto-lel n° 5.452, de 1° de 
maio de 1943, sobre custas e emolumentos 
da Justlc;a do Trabalho, e acrescentou os 
arts. 789-A, 789-B, 790-A e 790-B. 

Despacho: as Comissoes de Trabalho, de 
Administra~ao e Servi~ Publico e Constitui.,ao 
e Justi ..a e de Cidadania (Art. 54 RICO) 

ApreclaC;ao: Proposi~ao Sujeila II Apre
cia~ao Conclusiva pelas Comissoes - Art. 
24 II 

Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1°0 art. 789-B da CLT, aprovadapelo Deere

to-Lei n° 5.452, de 1°de maio de 1943, passe a vigorar 
com a seguinte altera~ao: 

"Sec;ao 1\1
 
Oas Custas e Emolumentos
 

Art. 789- B .. 
VI - desarquivamento - por autos: R$ 

10,00 (dez Reais) .. (NR) 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publica..ao, 

Justificac;ao 

o Projeto de Lei que ora apresenlo e truto de am
pto debale realizado pelo COLEPRECOR - Colegio de 
Presidenles e Corregedores de Tribunais Regionais do 
Trabalho do Brasil - , com aprova ..ao do CSJT - Con
selho Superior da Justi~a do Trabalho. 

Trala-se de proposicao fundamenlada na dilicul
dade ocaslonada pelo elevado nurnero e constancla 
dos pedidos de desarquivamenlo, nas consequsnclas 
geradas para a sauds do servidor rssponsavel por esse 
service, no displlndio de lempo com desarquivamentos 
desnecessanos e no enquadramento do desarquiva
mento de autos findos e em arquivo definitivo como 
service passlvel de cobranca de emolumenlos. 

Sao conhecidas as diliculdades enconlradas pe
las Varas do Trabalho de lodo 0 pals para atender aos 
lnurneros e constantes pedidos de desarquivamenlo 
de autos que estao em arquivo definilivo. 

Ha dispendio de lempo e comprometimenlo da 
sauoe dos tuncionartos, pols, e de cillncia nol6ria a 
existencla de insalubridade nos ambienles de arqui-

YO, ainda que permanentemente conservad~s e hi
gienizados. I 

Tem side bastante comum 0 pedido plurimo de
I 

desarquivamentos e, em diverses vezes, quando os 
autos chegam as unidades, 0 requerente simp'esmente 
desistiu de examma-los. 

Alem disso, tem-se observado, principalmente 
nos tribunais com maior rnovlrnentacao procassuai, 
que 0 service de desarquivamento e utilizado sem 
criterlos, ou seja, sem real necessidade, posta que,

I 

por inurnaras vezes, 0 requerente nao retorna para 
examinar os autos. . 

Assim, diante do quadro que se apresenta, taz
se necessaria a imposi~ao de m'edidas para atenuar 
os problemas hoje enfrentados. I 

Nos termos do art. 20 da Lei n° 8.159/911, "com
petem aos arqulvos do Poder Judiciario Federal a 

I 

gestao e 0 recolhimento dos documentos produzidos 
e recebidos pelo Poder Judiciario Federal no exercfcio 
de suas fun,.ces, tramilados em julzo e oriundos de 
cart6rios e secretarias, bem como preservar e tacullar 
o acesso aos documenlos sob sua guarda". : 

Logo, tendo em vista que 0 desarqulvarnento de 
autos constitui ate pralicado pela servenlia j~dicial, 

trata-se de service ao qual pode haver a incidll~cia da 
cobranca de emolumentos. , 

Oianle do exposto, solicilo aos meus pares 0 
I 

apolo na aprovaeao desle projelo, pols trata-se de
I 

importanle inicialiva para a otimiza~ao dos servi~s 

e diminui91io de custos administrativos no Ilmbilo de 
toda a Justica do Trabalho. i 

Sala das sessoes, 26 de selembro de 2007. 
- Oepulado Edgar Moury, PMOB-PE. ' 

PROJETO DE lEI N° 2.131, DE 2007 
(Do Sr. Edgar Moury) 

Torna obrigatorla a homologa~ao em 
cartorio de todo contrato de empr6stimo 

. I 
consignado a ser efetuado por aposentado

I 
ou penslonlsta do INSS. ' 

Despacho: as ComissDesde: SegtJridade
I 

Social e Familia; Financas e Tributa.,ao (Merilo 
e Art. 54, RICO); e Conslilui91io e Jusli¢a e de 
Cidadania (Art. 54 RICO). I 

Apreciac;iio: Proposicao sujeila a aprecia
91io conclusiva pelas Cornissoes - Art. 24 II 

I 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° 0 ernprestlrno consignado efelua~o por 

aposenlado ou pensionlsta, junlo a bancos ou finan
ceiras que rnantem convsnios com 0 INSS, sornenta 
podera ser realizado ap6s a hornoloqacao do contrato

I 

em cart6rio, com 0 devido reconhecimento de firma. 
I 
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Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
pubtlcacao, 

Justificac;ao 

Um fato preocupante vem acontecendo atual
mente em nosso pais. que atinge sobreludo os apo
sentados e pensionistas do INSS. 

Sao golpes utilizados por estelionatarios ines
crupulosos que se utilizam do numero do benetrcio do 
aposentado e outros dados pessoais. Com tais infor
rnacoes, eles falsificam documentos que servem para 
conseguir empresrirnos junto a bancos e financeiras 
que rnantsrn convenios com a INSS para desconto em 
tolha - a chamado ernprestlrno consignado. 

A partir disso, a institui9ao financeira autorlza a 
ernprestlrno, que e reconhecido pelo INSS. 0 dinheiro 
e depositado numa conta indicada pelo esteiionatario 
e as descontos comecam a ser feitos, a cada rnes, no 
beneficia do aposentado, 

Apenas a titulo de exernplo, no ana de 2006, a 
delegacia de combats ao estelionalo no Recife regis
trou cerca de 60 queixas de aposentados vftimas do 
golpe. Suspeilas recaem sabre quadrilhas formadas 
par falsos corretores, funcionarios de bancos au finan
cetras e ate mesmo servidores do INSS. 

De acordo com a IBEDEC (Instituto Brasileiro 
de Estudo e Defesa das Rela96es de Consumo) uma 
solucao viavel para coibir a acao desses criminosos 
seria lornar obrigat6ria a hornoloqacao dos contra
tos de ernprestirnos consignados em cart6rio, com a 
devido reconhecimento da firma do aposentado au 
pension isla. 

Deste modo, a partir da transtormacao desta 
proposicao, que ora apresento, em lei ordinaria. estara 
sendo garantida a exigencia da assinatura do proprio 
aposentado au pension isla para que um emprestirno 
consignado seja efetivado. 

Trata-se, portanto, de uma propostcao de elevado 
valor social e de uma importanle iniciativa no combate 
3 criminalidade em nosso pais, razao pela qual conto 
com 0 apoio e os volos tavoraveis dos nobres Parla
.mentares desta Casa. 

Sala das Sess6es, 26 de setembro de 2007. 
- Depulado Edgar Moury, PMDB - PE. 

PROJETO DE LEI N° 2.132, DE 2007 
(Do Sr. Renato Amary) 

Concede dispensa da incorporac;ao 
aos alistados que se encontrarem no mer
cado formal de trabalho, alterando a Lei nO 
4.375, de 17 de agosto de 1964. 

Despacho: Apense-se 3(ao) PI
915/2007. 

Apreciac;ao: Proposicao Sujeita aApre
ciacao Conclusiva pelas Comiss6es - Art. 
24 II 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Acrescenta-se as seguintes alineas h) e i) 

ao art. 30 da Lei n° 4.375. de 17 de agosto de 1964: 

"Art. 30. 

e) Revogado. 

h) que comprovarem estar empregados 
formalmenle ha, pelo menos 10 dez meses 
contados regressivamente a partir do dia de 
sua convocacao. (NR) 

i) que comprovarem a exercicio de ativi
dades profissionais aut6nomas formais au a 
assoclacoss de cooperativas de trabalho de
vidamente legalizadas au ainda a responsabi
Iidade petagestao de suas propriasempresas 
formais ha pelo menos 10 meses contados 
regressivamente a partir do dia de sua con
vocacao, (NR)" 

§ 4° Os dispensados de mcorporacao de 
que trata a tetra d que inlerromperem a curso 
durante a periodo de service de sua classe, 
serao submetidos a selecao com a classe se
guinte. (NR) 

§ 6° Os documentos comprobat6rios das 
situacces lisladas nas letras h e i serao espe
cificados em norma regulamentadora. (NR) 

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

Justificac;ao 

Com frequencia, deparamos com Leis que. com 
a objetivo de proteger a cloadao, termina par prejudi
ca-lo. Esse e a caso das normas que garantem aos 
incorporados do service mililar obrigatorio a retorno 
ao emprego. 

Se, por um lado, a estabilidade de um ana e um 
grande beneficia para uma pequena parcela daqueles 
que passaram pelo service rnilitar, par outro, as su
cessivas garantias tem dificultado a contratacao pelas 
empresas de boa parte dos jovens que se alislam a 
cada ana. A legisla9ao garanle eslabilidade ao cidadao 
desde a momenta do alistamento ale um ana ap6s a 
desligamento do service militar obrigat6rio. Alem disso, 
as empresas sao obrigadas a recolher a FGTS des
se jovem, mesmo que ele esteja prestando a service 
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mililar. Tudo isso levou nao 11 garantia do emprego do 
jovem, mas a sua discrimina~ao quando em idade de 
prestar service rnilltar obrigat6rio, mesmo quando se 
considera que apenas um percentual mlnimo sao efe
tivamente incorporados. 

Edentro desse contexto que apresento projeto 
de lei que ajtera 0 marco legal do ssrvtco mililar obrl
gat6rio. A proposta e tornar a mcorporacao ao servlco 
militar facultativa aqueles que estejam empregados 
formalmente ha pelo menos 10 meses, beneffcio es
tendido aos jovens que, pelo mesmo tempo, participem 
de cooperativa de trabalho devidamenle legalizada ou 
exercam fun¢es gerenciais em empresas formals de 
sua propriedade. 

A extensao da possibilidade de escolha aos co
operativados e jovens empreendedores constitui uma 
inflexao frente a realidade. Cada vez mals, jovens sao 
torcados a criar sua propria atividade profissional, ja 
que 0 mercado de trabalno nao Ihes abre as portas. 

Essa iniciativa tambem contribui para a forma
liza~ao das atividades produtivas e pode retirar das 
sombras boa parte da sub-economia que nao recolhe 
impostos e nao contribui para a previdllncia social. 

Cabe entao lancar 0 desafio de flexibilizar a obri
gatoriedade do servi~ militar. Eprecise esclarecer que 
nao se trata de uma alronta contra a institui~o, mas 
uma iniciativa que, mesmo indiretamente, pretende 
dar novo animo 11 discussao sobre a pronssionanzacao 
das Forcas Armadas. 0 ingresso nas For~as Armadas 
deve se dar de maneira voluntarla. 

Em linha com 0 exposto e per entender que essa 
iniciativa se constitui em avanco na protecao des in
teresses dos jovens trabalhadores brasueiros, solici
to aos nobres Pares que ap6iem a sua apreclacao e 
aprovacao, 

Salas das Sess6es, 26 de setembro de 2007. 
- Deputado Renato Amary 

PROJETO DE LEI N° 2.136, DE 2007 
(Do Sr. Edson Santos) 

Estabelece condiqaes para a comer
cializaqiio de cart6es indutivos pelas opera
doras de serviqo telelonico fixe comutado, 
nas suas respeclivas areas de concessiio 
publica, com vistas ill unlversallzaqiio do 
acesso ill telefonia publica. em todo terri
t6rlo naclonal. 

Despacho: As Comiss6es de: Defesa 
do Consumidor; Cillncia e Tecnologia, Comu
nlcacao e Informatica e consunneao e Justi~ 

e de Cidadania (Art. 54 RICO) 
Aprecla~o: ProposlcaoSuje~ 11 Aprecia

~o Conclusiva pelas Comiss6es - Art. 24 II 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Esta Lei determina que as operadoras do 

servlco telelonico lixo comutado disponibilizern para 
comerclanzacao cart6es indulivos para usc u!!iversal 
em terminais telef6nicos publicos(TP) e, ao 6rgao Re
gulador (ANATEL), responsabilidade especfflca com 
base no disposto no Art. 2° da Lei n° 9.472, d~ 16 de 
julho de 1997. 

Art. 2° As operadoras do servlco telef6nlco fixe 
comutado deverao manIer, em carater obrigat6rio, em, 
lodos os pontos de venda do terril6rio nacional, cartoes 
indutivos de acesso aos TP's equivalentes a 05,':10, 15, 
20, 30, 40, 50, 60 e 75 crsdltos padrao, podendo as 
operadoras, a seu criterio, comercializar quantos car
t6es achar convenlente em suas respectivas r~gi6es,, 
desde que respehando a justa distribui~o equitativa 
da quantidade de creditos por lote de cart6es! Oeste 
modo, a caca lote de 4 cart6es de 75 creditos: dispo
nibilizados (totalizando 300 crGditos) a operadora se

, 

obrigara a disponibillzar 5 cart6es de 60 crsditos, 6, 
cart6es de 50 credltos, 10 cart6es de 30 cradltos, 15 
cart6es de 20 credltos, 30 cart6es de 10 creditos e 60 
cart6es de 5 creditos. : 

§1° 0 tarrnlno da validade dos cart6es indutlvos 
somente ocorrsra com 0 uso de todos os seus res
peclivos crednos, I 

§ 2° Ao 6rgao Regulador(ANATEL) cabera ga
rantir a certiflcacao de qualidade e conformidade com

I 
parametres oliciais vigentes dos cart6es indutivos, 10
mentando e , quando for 0 caso, disclplinando 0 pro
cesso produtivo, em toda a sua cadela, no obje/ivo de 
se preservarem os interesses dos usuaries e do Es
tado, na estrita observaneia da CF e da Lei 9.472, de 
16 de julho de 1997. 

Art. 3° 0 prsco cobrado pelos cart6es indutivos 
sera diretamente proporclonal ao numero de crepltos e 
deles devera constar, obrigatoriamente, em percentuais, 
e/ou valores rnonetarlos, a composcao do pre~',global 

com as respectivas rubricas fiscais, do service prestado, 
comerciais, custos de prooucao e distribui~ao. ' 

Art. 4° Fica a ANATEL responsavsl pela rsaliza-
I 

~ao de audillncias publicas com a linalidade de Bvaliar 
o cumprimento do disposto nesta Lei e encarninhar, 
ouvidos 0 Poder Publico, os agentes privados ~o se
tor de telecomunicacoes, representacao dos us;uarios 
e Entidades de Defesa dos Consumidores, pUblicas 
e do Terceiro Setor, eventuais a~6es institucio~ais de 
ftscalizacao e ordenamento setorial da cadeia oroou
tiva dos cartees indutivos, na perspectiva da uniyersa
uzacao dos services de telelonia publica, tanto quanta 
na melhoria de sua qualidade e modicidade de custos 
para 0 usuarlo final. ! , 
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Art. 5° Os fabrlcantes de cartoss indutivos se 
obrigam a enviar para a ANATEL, mensalmenle a 
cada dla 10, as quantidades de cartoss e respectivas 
quantidades por credito produzidos. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias 
ap6s a sua promulqacao, 

Juslificayao 

Este Projeto de Lei pretende estabelecer condi
yoes para a cornerciahzacao de canoes telefonicos in
dutivos pelas operadoras de servicos telefonicos fixos 
comutados, nas suas respectivas areas de concsssao 
publica, no objetivo de garanlir 0 acesso universal dos 
usuaries a este service publico essencial e, com base 
na Lei Geral de Ielecornunlcacoes (LEI 9.472, de 16 de 
[ulho de 1997), com 0 concurso do 6rgao Regulador 
(ANATEL), garantir 0 nscessano disciplinamento dos 
agenles operadores dos servicos concedidos, tanto 
quanto dos agentes da cadeia produnva dos cartoes 
telefonicos indutivos. 

o PL nao pretende apenas estabelecer condicoes 
para a venda de canoes inoutlvos pelas operadoras, 
nem tampouco trazer adiscussao as razoes hist6ricas 
e estruturals que levaram a lelefonia publica brasileira 
ao plano secundario a que foi relegada, pois somenle 
suscilaria polernicas, nao chegando portanto a ver
dadeira solucao de um problema - a universatizacao 
do acesso atelefonia publica - que em ultima analise 
tem prejudicado a lodos os envolvidos na questao, 
ou seja, usuaries, fabricantes, operadoras e a pr6pria 
nacao em um setor das cornumcacoes tao estrategi
camente relevante. 

Ede conhecimenlo de todos que, na maioria dos 
atuais pontos de venda, nao sao encontrados cartoes 
com baixo nurnero de creditos. Entretanto para so
lucionarmos 0 problema nao basta tentar obrigar as 
operadoras a comercializar preferencialmente estss 
canoes, pois na estrutura atual, isle nao apresenta
ria nenhum atratlvo para as mesmas, ao contrario, 
poderia ate mesmo sinalizar prejulzos representati
vos. Por isso uma equipe de tecnicos e especlaustas 
em polilica industrial, sob a coordenacao do Institulo 
Observal6rio de Politicas de Telecomunlcacoes, es
tudou profundamente as caracterlsticas estruturais e 
sisternaticas do problema, desde 0 momento em que 
os cartoss sao fabricados, ate chegarem ao usuarlo 
e, ap6s a deteccao dos pontos falhos e as lases que 
necessitam aperfeiyoamenlo, propoern uma nova sis
tematlca no processo produtivo, distribuicao e venda 
dos canoes que certamente beneticiara grandemente 
a todos os envolvidos neste segmento das comunica- . 
yoes brasileiras. 

A nova metodologia de fabricacao e distribuiyao 
devera ser determinada diretamente pela ANATEL, de
vendo ser seguida em prazo mais curto possivel por 
cada fabricante, segundo a rapidez na sua capacidade 
de adequacao e de aumento na sua capacidade de 
producao, bem como pelas operadoras, que teriam 
preservadas suas areas de concsssao, continuando 
portanto respcnsaveis pela rnanutencao e sxoansao 
da rede de TP's. Muito importante se faz saber que, 
quanto mais rapldo um fabricante ou operadora se 
estruturar e se adsquar a esta metodologia, mais ra
pidamente usutrura das vantagens do novo sistema. 
Isto certamente sera contemplado no momenta em 
que for liberada a "demanda reprimida" pelo antigo 
sistema, ainda vigente. 

A consequente necessidade de ampliayao da rede 
de TP's Iraria um aumento exponencial no consumo 
de "cartoes e lmpulsos", tao grande que nem mesmo 
toda a capacidade de producao de cartoes disponibi
lizada pelos atuais fabricantes seria suficiente. Basta 
que 0 numero de creditos vendidos no Brasil atual
mente aumentasse em 100% atraves da eliminacao 
do gravlssimo problema das "mafias de distribulcao" 
e seus precos abusivos. Somente al [a terfamos "pre
enchida" provavelmente toda a capacidade produtiva 
instatada no Brasil. 

Se esses mesmos creditos fossem distribuidos 
numa media de cartoes com metade da media atual 
- a queda de uma media le6rica dos 40 creditos atuais 
por cartao para 20 creditos, numa perspectiva ptausl
vel, para um pais de quase 200 rnilhoes de habitan
tes, duplicaria a atual demanda brasilelra, ou melhor 
exemplificando, cada brasileiro consumiria em media 
apenas 1 cartao de 20 credttos ao meso 

Se ainda nao bastasse, Jevemos em conta 0 

incentivo ao Mbito de se ter na carteira, apenas por 
precaucao, 1 cartao de 10 credltos custando algo em 
torno de R$1,00. Qualquer usuarlo, como acontece 
hoje, traria no bolso este "cartao de precaucao", tao 
em conta, para eventualidades: uma bate ria de celular 
descarregada, uma emergemcianuma regiao sem sinal 
para celular, etc. Podemos inferir, com alias probabili
dades, que as projecoes acima sao ate modestas. 

Esta nova metodologia de tabrlcacao e distri
buiyao se fundamenta basicamenle em aiteracoes 
nas poslcoes ocupadas pelos integrantes da cadeia 
de producao e distrlbuicao dos cartoss, e teria como 
pontos principais 0 descrito abaixo: 

Cada fabricante passaria a produzir em suas 
atuais unidades de fabricacao 0 produto lnterrnediario 
(painets inteiros sem 0 desmembramento em cartoss), 
resullado da fase preliminar do processamento; 
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Cada fabricante criaria unidades que seriam 
extens6es de suas pr6prias fabricas nas diversas 
regi6es, prloritariamente rnals necessitadas do pals, 
ou homoloqaria empresas de desmembramento que 
poderiam,da mesmaforma, ser extens6esdos aluais 
fabricantes tanto no aspecto tecnlco como nos crite
rios necessarlos de saquranca para 0 acabamenlo 
(desmembramento, testes de funclonamento e em
balagem) dos cart6es; 

o transporte e a loglslica da distribui<y8o do pro
duto intermedlario at~ essas empresasde acabamen· 
10, poderia estar a cargo da Empresa Brasileira de 
Correios e Tel~grafos, sem duvida, a maior empresa 
de loglstica do pals, barateando subslancialmente 
esta etapa do transports, pols nao precisarlamos dar 
a este sernl-acabado, 0 tratamento de 'transports de 
valores", 0 que onera sobremaneira os custos flnals 
dos cart6es. 

AI~m disso, caberia a ECT a exclusividade da 
venda direta aos usuarios, 0 repasse de valores aos 
fabricanles, as operadoras, ao fisco e a pr6pria ETC, 
segundo a parte que a cada um ~ devida, bem como 0 
fornecimenlo delalhado de lodas as informa96es rela· 
livas ao volume de neg6Cios e caracterlslicasdosmer
cados regionais, tats como as prefer~ncias do numero 
de crsdltos por cartao pela populacaoem cada regiao, 
colocadas de formatransparenleparatodos os interes· 
sados, tatscomo Operadoras, Fabricanles, 6rgaos de 
Defesa dos Consumidores e a propria ANATEL; 

Elmportanteesclarecerque0 desmembramento 
dos palnsls em cartoes nao ~ de formanenhuma uma 
simples operacao de corte como aconlece nas grafi
cas, sendo porsm uma operaeao feita em maquinas 
de altrssima precisao onde deslocamentos da ordem 
de mil~simos de millmetros sao capazes de inutilizar 
o produto. Na verdade, esta operacao de desmern
bramento corresponde a um dos itens de sequranca 
do cartao: 

Essas empresas de acabamento do produto te
riam que atender as demandas locais sempre privile
giandofabricarcart6escom um nurnero menorposstvel 
de crsdltos: 5, 10, 15 e 20; 

A tlscahzacao dos TP's referentes a essas regi· 
6es - quantidade, conssrvacao e prote9ao -, ficaria a 
cargo, subsidiariamente, das prefeituras que aclonarao 
o 6rgao Regulador (ANATEL) quando da constatacao 
de eventos anormais de funcionamento desses aqul
pamentos ou da necessidadede expansaoadequada 
e qualificada a demanda local; 

Os novos cart6es leriam a discrlminacao dos 
seus custos, impressa de forma legfvel e clara para 0 
ctdadao comum, por exemplo: 

Cartao R$ 0,20 
10 craditos R$ 0,60 
Distribui9ao R$ 0,05 
Impostos R$ 0,15 , 
TOTAL R$ 1,00 

'I 

A distribui9ao final ficando a cargo da EGT, com 
regras disciplinares bemdefinidas, evitaria0 surgimento 
de mafiasde distribui9ao, precos inviaveis, stc., coibin
do assim os abusos que hoje ocorrem; ! 

Os atuais fabricantes de cartoes bem como as 
operadorasestariamdesta forma, grandemenl~ bene
ficiados, vendendo seuproduto diretamente ao usuario 
final, atraves da ECT sob coordenacao da Af:'JATEL, 
tendo por isso tarnoern aumentadas suas margens e 
suas quantidades, trazendo expansao e ernpreqos: 

Finalmente as operadoras voltariam, destaforma, 
a recebera justa remunsracao que Ihescabe, ou seja, 
os lucrospelavendade "Impulsos Telef6nicos", tendoa 
vantagem de umarealidade ondehaveria umaquantida
de de impulses vendidos muitomaisatraente de\tido ao 
incremento na uliliza9ao dessesservices, sem,tbdavia, 
ter os encargos referentes a vendade cartoss: : 

Destaforma 0 CartaoBrasil Popular trarlade vol
ta a telefonia publica ao seu devido papel: 0 dlilservir 
aos usuaries na medidade seu poder aquisilivo,con

, I 
tribuindo substancialmente, atraves da implanla<y80 
das empresas de desmembramento. para a gkra<y8o 

, ,
de ernoreqosbem como incenlivando a industrializa
9ao regional descenlralizada. : 

Sala das Cornlssoes, 26 de setembro de 2007. 
- Edson Santos, DeputadoFederal. I 

I 

PROJETO DE LEI N· 2.140, DE 2007 
(Da Sra. Sueli Vidigal) 

Altera a Lei nO 6.454, de 24 de outu, 
bra de 1977, que dlspiie sobre a deneml
narrio de logradouros, obras, servlrros e 
monumentos publlcos e da outras! provl· 
dencias. ' 

Despacho: As Comissoes de: Educa<y8o
, 

e Cultura;e Constitui<y8o e Jusli<ya e dlilCida
dania (Art. 54 RICO) 

Aprecla,.ao:Proposcao sujeita a apreoa, 
<y80 conclusiva pelasComissiies - Art. ~4 II 

o Congresso Nacional decreta: I 
Art. 1° Os artigos 1·, 2· e 3· da Lei n.· 6.454, de 

24 de outubro de 1977, passam a vigorar coni a se
guinte redacao: I 

"Art. 1· Epermilido, emtodo 0 territ6rio neclonal, 
atribuir nome de pessoa viva a bern publico, d~ qual
quer natureza, pertencente a Uniao ou as p~ssoas 
jurfdicas da Administra<y8o Indireta. 
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Art. 2' Eo vedada a inscricao dos nomes de auto
ridades ou administradores em placas indicadores de 

. obras ou em veiculos de propriedade ou a servco da 
Adrninistracao Publica direta ou indireta. 

Art, 3' A proibicaoconstantedo art.2° desta lei e 
aphcavel as entidadesque, a qualquer titulo, recebam 
suovencoes ou auxflio dos cofres publicOS federais. 

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

Justificalfao 

A irnportancia de homenagear brasileiros que 
prestam relevantes services a NaQao e fundamental. 

Quando refletimos sobre a relaeao entre patria e 
cldadao, temos de falartambsm emdistinguirquemde 
alguma forma prestou relevantes services aNacao. 

o reconhecimento tem por objetivonao so alcan
car 0 homenageado, comotambsm estimular os outros 
brasileiros a buscarseus idealsexecutando acoesnas 
diferenies atividadesda vida cotidiana. Nessesentido 
e fundamental que essa honraria seja em vida, pois 
s6 assim poderernoscelebrar com 0 homenageadoa 
sua distincao e demonstrar 0 reconhecimento publico 
pela sua obra. 

Sala das Sessoes, 26 de setembro de 2007. 
- Sueli Vidigal, OeputadaFederal - POTfES. 

PROJETO DE LEI N° 2.149; DE 2007 
(Do Sr. Professor Ruy Pauletti) 

Autoriza 0 Poder Executivo a criar a 
Escola Tecnica 'Federal de Metalurgia de 
Caxias do Sui, no Estado do Rio Grande 
do SuI. 

Despacho: as Cornlssoes de Trabalho, 
de Admlnistracao e ServiQo Publico; Educacao 
e Cultura.financas e Tributacao (Art. 54 Ricd); 
e Constitulcao e Jusnca e de Cidadania (Art. 
54 RICO) 

Aprecialfao: Proposlcao sujeita aaprecia
9iio conclusive pelas Cornissoes - Art. 24 II 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica 0 Poder Executivo autorizado a criar 

a Escola Tecnica Federal de Metalurgia de Caxias do 
Sui, no estado do Rio Grande do SuI. 

Art.2' A EscolaTecnica FederaldeMetalurgia de 
Caxias do Sui sera uma instituicao de ensino medic 
profissionalizante, destiriada a lorrnacao de tecnlcos 
e profissionais para atender as necessidades socie
con6micas da Regiao da Serra. 

Art. 3° A lnstatacao do estabelecimento de ensi
no de que trata esta Lei subordina-sea previa consig
nacao, no Orcarnento da Uniao, das dotacoes neces
sarlas, assim como a crlacao dos cargos, tuncoes e 

empregos mdtspensaveis ao seu funcionamento, por 
iniciativaexclusiva do Presidente da Republica. 

. Art. 4° 0 Poder Executivo reqularnentara 0 dis
posto nesta Lei. 

Art. 5' Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicacao, 

Justificalfao 

A propositura agora apresentada, objetiva adocao, 
por parte da administracao publica, de medidasparaa 
capacitacao e formacao de prornissores trabalhadores, 
qualificando assim muito a mao de obra ofertada na 
reqiao da serra no estado do Rio Grande do SuI. 

A escolha da cidade de Caxias do Sui para se
diar uma Escola Tecnica, se deve ao fate de possuir 
uma economia forte e destinada a prestacao de ser
vlcos e prlncipalmente a industria, onde esta domina 
como fonte de arrecadacao com 63% da partlcipacao 
do PIB, seguida dos services com quase 30% da ar
recadacao, 

Com base riestas Iontes de inforrnacao e com 0 
conhecimento de que Caxiasdo Sui eumacidade p610 
na sua regiao com mais 412 mil habitantes, no qual 
tarnoem produzinfluenciafinanceira e socialnas mats 
de 20 cidades que a entornam, e partindo desta con
cepcaode oferta de qualiticacaode maode obra a ser 
ofertadapara este s61ido mercado sem a necessidade 
do exodo para outras regiao afim desta qualificacao 
e assim melhorar a qualidade de vida da populacao, 
valorizando ainda mais 0 trabalhador local e regional 
o mantendo pr6ximo das suas familias. 

Tendo tomado conhecimento que dentro do Me
rit6rio Programa EscolaTecnlca Aberta do Brasil, nao 
estaincluidona 1" etapae naotendo informacao deque 
estaraincluldo na2" etapado MEC, por ter a Prefeitura 
de Caxias, assumindo um compromisso necessarioe 
previstono programa, muitoaquerndos demais muni
cfpios , e com isso perdendo a possibilidade de iniciar 
as obras dentro dos pr6ximosmeses, pela devidasra
zoesapresento esteprojetoautorizativo comopressao 
polltica no MEC e fazendo justica a regiao. 

Este projeto tem por finalidade, tomar publico 0 
debate sobre a falta de qualincacao dos trabalhado
res brasileiros, e mais ainda a falla de oportunidade 
de qualiflcar-se para esta demanda existente hoje no 
mercado nacional, demanda claramente evidenciada 
pelos empresarios. 

Com intuitode expressaros anseiosde uma po
pulacaocarentedos servicesaqui mencionadosneste 
Projeto de Lei, que leva a luz deste Congresso este 
importante pleito para a Regiao da Serra Gaucha, 

Por estas e outras razcesque espero0 apoio de 
meus Nobres colegas parlamentares, na aprsclacao 
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deste projeto de lei que no meu entendimento torna
se relevante na contribuic,ao deste parlamento com 
medidas na area de capacitacao do trabalhador prin
cipa/mente jovens promissores trabalhadores. 

Sala das Sessoes, 2 de outubrode 2007.- Oep. 
Professor Ruy Pauletti. 

PROJETO DE LEI N.· 2.170, DE 2007 
(Do Sr. Felipe Bornier) 

Dispoe sobre prazo de executrBo do 
servil;:o de Iigal(6es de glis e energia . 

Despacho: as Comissoesde: Trabalho, 
de Administra'tao e Servi'to Publico; Oefesa 
do Consumidor;e Consntulcaoe Justi'ta e de 
Cidadania (Art. 54 RICO) 

Aprecla'tiio: Proposfcao SujeitaAApre
ciacao Conclusiva Pelas Comissoes - Art. 
24 II 

o Congresso Nacional decreta: 
Artigo 1· Fica fixado em sete dias utals 0 prazo 

para que as empresas concessionarias de prestacao 
de services publlcos de energia e gas atenda os pe
didos dos consumidores destes servlcos, tanto para a 
instala'tao do service, como para reparosde qualquer 
natureza. em todo territ6rio nacional. 

Artigo 2· 0 prazo fixado no Artigo 1° desta Lei 
contara a partir do registro do pedido de acesso aos 
servicos de energia efou gas feito pelo responsavet 
do im6vel. 

Artigo 3° Ficam as empresas prestadoras dos 
servicos de energia e gas obrigadas a comunicar ao 
requerentecom no mrnimo24 horas de antecedencla 
o dia e a norario aproximadoem que ssrao realizados 
os services no im6vel do consumidor. 

Artigo 4° Sempreju(zo das penalidades previstas 
no C6digo de Oefesa do Consumidor, aplicam-se as 
concesslonanasdos services de energia e gas, multa 
dtarlade meio salario minimo, no caso de descumpri
mento do disposto nos artigos antecedentes. 

Artigo 5° Esta Lei entrara em vigor a partir da 
data de sua publica'tao. 

Sala das Sessoas, de de 2007.- Felipe Bornler, 
Oeputado Federal PHSfRJ. 

Juslifica'tii o 

Esta proposta de lei visa proteger 0 consumidor 
desservieos de energia e gas.Hoje. 0 cidadao brasileiro 
perde tempo e dinheiro enquanto aguarda a presen
ca de tecnicos das empresasconcessionariasao seu 
im6vel novo ou usado.A exclusividade das empresas 
concesslonanas na prestacao deste servico torna 0 
cidadao retern da inelici~ncia das empresas, quadro 

, 
.que seagravahoje nas grandes cidades pelaexplosao

I 

da oferta do mercado tmoblllarlo, 
Muitas vezes0 consumidor aobrigadoa taltarao 

trabalho vanas diasparaacompanhar pessoalrr,ente a 
liga'tiiodaenergiae dogascanalizado aoim6vei. 0 que 
se pretende, nesta lei, e eXigir das concessionarias um 
minima de respeito pela paciencla, tempo e 0 dinheiro 
perdido pelo consumidor, entre outros dissabo'res. 

Considerando0 indiscutlvel caratsr meritbrio da 
proposta, solicita-se 0 apoio dos i1ustres ParJs para

I 

aprovacao do presente projeto de lei. ' 
Saladas sessses, 4 de outubro de 2007.--: Felipe 

Bomier, OeputadoFederalPHSfRJ. 

PROJETODE LEI N° 2.174, DE 2007 
(Do Sr.Jurandy Loureiro) 

Institul 0 Programa Adote ums Nas
cente, em todo 0 territ6rlo nacional.: 

Despacho: as Comissoes de: MeioAm-
I 

biente e Oesenvolvimento Sustentavel; Minas 
e Energia e Constitui'tiio e dustlca e de Cida
dania (Art. 54 RICO) ~ 

Aprecla'tiio: Proposicao Sujeita AApre-
I 

ctacao Conclusiva Pelas Comissoes, - Art. 
24 II 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica criado 0 Programa Adote urna Nas

cente, em todo 0 territ6rio naciona!. : 
Art. 2°0 Programa Adote uma Nascente objstiva 

promovera recuperacao das nascentesem areas de
gradadase preservar as que se mantsrn lntactas,

, 

Art. 3° Paraos efeitosdesta lei, serao realizadas 
as seguintes al(6es: I 

I 

I - delimita'tao ffsica da area; I 
II - sinaliza'tao da area,conforme padrno 

a ser estabelecido, no mrnimo, as seguintes 
lntormacces: i 

a inscri'tii0 "Areade Preservacao Perrna
nente - Programa Adote uma Nascente": 

o nome da nascente; 
o nome da pessoa ffsica ou jurrdi,ca, de 

direito publico ou privado, que adotou a nas
cente; , 

as lntorrnacces com fins de edl.!ca'tao 
arnbiental, prestadas portscnlcosdevidamente 
habilitados, para registro em arquivo corn fins 
de monitoramento ambiental, caracterizando 
os recursos naturais da area, tais como!agua, 
solo, fauna e flora; ; 

os nomes dos tscnlcos que prsstaram 
as tnrormaeoss ambientais constantes~a alf
nea anterior; 



,-.
 

Outubro de 2007 DIARIO DACAMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 53647 

os telefones para derumclas de crimes 
ambientais; 

as logomarcas ou os nomes dos volun
tarlos e dos 6rgaos competentes da Uniao, 
Estados, Distrito Federal e Municfpios envol
vidos em proteger 0 melo ambiente; 

111- recuperacao de area degradada; 
IV - manutencao da area, promovendo, 

dentre outras acoas, as seguintes: 
construcao de aceiros, procedendo ao 

perfodo de seca, em areas com risco de in
csndlos: 

prevencao contra eros6es, precedendo 
o perfodo das chuvas, em areas com 0 solo 
susceptivel a esse evento; 

limpeza peri6dica para retiradade resi
duos s6lidos; 

vigiliincia para prevenir a~6es de degra
dacao ambiental, encaminhando as denuncias 
ao 6rgao competente. 

§ 1° - A rscuperacao da area, prevista no inciso 
III deste artigo, sera executada na nascente ap6s a 
apresentacao de um plano de recuperacao permanente, 
devldamente aprovado pelo 6rgao competente; 

§ 2° - A utilizacao das aguas da nascente sera 
permillda, desde que devidamente autorlzada pelo 
6rgao competente. 

Art. 4° - Eo proibido, sem prejulzo de outras veda
~6es legals, nas areas relativas as nascentes adotadas 
por este programa; 

1'- escoamento direto de aguas pluviais 
para as nascentes; 

II -lan~amento de efluentes; 
III - editicacao: 
IV - retirada de arvores; 
V - plantlo de especies ex6tlcas; 
VI - acesso e cnacao de anlmais. 

Art. 5° - 0 Poder Executivo regulamentara as dis
posicoes desta Lei, que entrara em vigor 45 (quarenta 
e cinco) dias ap6s sua pubhcacao, 

Justificatrao 

o presente projeto de lei tem por objetivo prect
puo recuperar as nascentes degradadas dOS rios de 
nosso Pais, bem como preservar aquelas que ainda 
nao foram degradadas.' 

Cumpre registrar que a preocupacao com as 
aguas de nosso planeta esta se tornando uma tonica 
nos dias atuals. No entanto, nao se pode esquecer que 
todo curso d'aqua possui uma nascente e que esta, 
tanto quanto 0 seu leito deve ser preservado. 

Ja se foi 0 tempo em que se acreditava que as 
aguas dos rios eram fantes inesqotaveis, que jorravam 
do chao a toda hora, ou ainda, que se recuperavam 
naluralmente, com 0 passar dos anos. Hoje, as mu
dancas cumattcas, a morte generalizada de algumas 
especies de peixes e crustaceos, bem como 0 avanco 
no estudo ambiental vern nos rnostrando que os rios 
sao mais senslveis do que irnaqinavarnos e que a uti
lizacao de forma predatoria de suas aguas acarreta 
danos lncalcutavels ao meio ambiente. 

Se as politicas de utilizacao dos cursos d'aqua 
nao tem side das melhores, piores ainda sao as de 
tratamento de nascentes, que na maioria das vezes se 
encontram esquecidas pelas polfticas pUblicas. 

Nao e diflcil constatar 0 desmatamento das ca
beceiras, 0 uso errenso desta area como local de 
pastagem ou, ate mesmo, 0 lancarnento indevido de 
efluentes em suas aguas. Isso nao s6 contamina a nas
cente, mas tarnoem compromete todo 0 curso d'aqua, 
pols e dali que "brota" a agua que val percorrer todo 
o rio, lntormacao esta que muitos cidadaos parecem 
desconhecer. Em outras palavras, "a nascente e a alma 
do rio e sem ela 0 rio nao existe". 

Nao podemos assislir passivamente esse pro
cesso de degrada~ao de nossas nascentes. E pelas 
raz6es acirna elencadas, apresento este Projeto de Lei, 
que visa melhorar 0 tratamento de nossas nascentes 
e, por conseguinte, de nossos cursos d'aqua e de todo 
o meio ambiente de nosso Pals.. 

Sala das Sess6es, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Jurandy Loureiro. 

PROJETO DE LEI N° 2.204, DE 2007
 
(Do Poder Executivo)
 

MENSAGEM N" 66012007
 
Urgencia (§ 1° do art. 64 da CF)
 
AVISO N° 90312007 - C. Civil
 

Disp6e sobre 0 Programa Nacional de 
lnelusac de Jovens - ProJovem, instituido 
pela Lei n° 11.129, de 30 de junho de 2005, 
altera as Leis nOs 9.311, de 24 de outubro 
de 1996, e 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 
e da outras providencias. 

Despacho: Constitua-se Comissao Es
pecial, Conforme Determina 0 Art. 34, Ii, do 
RICD, Tendo Em Vista A Cornpetencia das 
Seguintes Comiss6es: Direitos Humanos e 
Minorias; Trabalho, de Admtnistracao e Servi
co Publico; Educa~o e Cullura; Seguridade 
Social e Familia: Flnancas e Tributacao (Merito 
e Art. 54, RICD) e Constituicao e Justica e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 
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Apreclal;iio: Proposlcao sujeita 11 apre
ciaC{8o do Plenarlo 

o Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I
 
Das Disposil;oes Gerais
 

Art. 1" 0 Programa Nacional de inclusao de Jo
vens - ProJovem, instituldo pela Lei n' 11.129, de 30 
de junho de 2005, passa a reger-se, a partir de l' de 
janeiro de 2008, pelodisposto nesta Lei. 

Art.2" 0 ProJovem, destinado a jovens dequinze 
a vinte e noveanos, com 0 objetivo de promover sua 
reintegracao ao processo educacional, sua qualifica
C{80 profissional e seu desenvolvimento humano, sera 
desenvolvido por meiodas seguintes modalidades: 

I - ProJovem Adolescente - ServiCO So
cioeducativo; 

II - ProJovem Urbano; 
III - ProJovem Campo - Saberes da 

Terra; e 
IV - ProJovem Trabalhador. 

Art. 3' A execueao e a gestaodo ProJovem dar
se-ao por meio da conjugaC{8o de esforcos da Secre
taria-Geral da Presidllnciada Republica e dos Minis
terios da Educacao, doTrabaJho e Emprego e do De
senvolvimento Social e Combate 11 Fome, observada 
a intersetorialidade, sem prejufzo da partlclpacac de 
outros 6rgaos e entidades da administracao publica 
federal. 

§ 1" Fica institufdo 0 ConselhoGestordo ProJo
vern, coordenado pelaSecretaria-Geral daPresidllncia 
da Republica ecomposto pelosSecretarios-Executivos 
dos Ministerios referidos no caput e por urnSecreta
rio representante de cada uma dessas Pastas, a ser 
indicado pelo respectivo tituiar. 

§ 2' 0 ProJovem Adolescente - ServicoSocioe
ducativo seracoordenado peloMinisterio do Desenvol
vimento Social eCombate 11 Fome, 0 ProJovem Urbano 
pela Secretaria-Geral da Presidllncia da Republica, 0 
ProJovem Campo- Saberes da Terra pelo Ministerio 
da Educacao e 0 ProJovem Trabaihador peloMiniste- . 
rio do Trabalho e Emprego. 

§ 30 Cadarnodafidade do ProJovem contaracom 
urn Comite Gestor, a serinstitufdo pelo6rgao responsa
velpor sua coordenacao, assegurada neres a participa
Cao dos trlls outros6rgaos a que se refere 0 caput. 

Arl. 4" Para aexecucao dasmodalidades tratadas 
nos incisos II e III do art. 2", a Uniao fica autorizada a 
transferir recursos aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municrpios, sem necessidade de convAnio, acor
do, contrato, ajuste ou instrumento congllnere, me
diante dep6sito em conta-corrente espscffica, sem 

prejulzo da devida prestacao de contas da ap,licaCao 
dos recursos. 

§ 1"0 montante dosrecursos tinanceiros aquese 
refere estaLeiserarepassado emparcelas e calculado 
com base no nurnero de jovens atendidos, ccntorrne 
disposto emreguiamentacao, e destina-se 11 prornocao

, 

de acaes de elevacao da escolaridade e qualificaC{8o 
profissional dosjovens, bern comoparaa contratacao, 
remuneracao e formacao de profissionais. ! 

§ 2' Os profissionais deque trata 0 § 1" deverao 
ser contratados em ambito local. : 

§ 30 Os6rgaos responsavels pelacoordena9ao das 
modalidades dO Projovem definirlio, a cads exerclclo, finan
ceiro, forma decalculo, 0 numero e 0 valor dasparoelas 
a serem repassadas aos Estados, ao Dlstrito F~eral e 
aosMunicrpios, bern como as orientacoes e ins,rucaes 
necessarias 11 sua execuC{8o, observado 0 montante de 
recursos disponrveis para este fim,constante daLeiOr
cementeria Anual. 

§ 4"A transterenoia de recursos unancelros sera 
executada pelo FundoNacional de Desenvolvimento 
da EdiJcaC{8o - FNDE, observada a necessaria des
centraazacac dosrecursos orcarnentarlos pelosl6rgaos 
de que trata 0 caput do art, 30. ! 

§ 50 Os saldos dos recursos tinanceiros ja re
cebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal ~ pelos 
Municrpios 11 conta do ProJovem, nas rnodalidades a 
que a se referem os incisos II e III do art. 2", ie exls
tentes na conta-corrente especffica a que se retere 0 
caput, em 31 de dezembro de cada ano, devefao ser 
aplicados no exercfcio subsequente. com estiita ob
servancia ao objetode sua transferancia, nos iermos 
da legisraC{8o vigente. ' 

Art. 50 Os Estados, 0 Distrlto Federal, os Muni
cfpios e as entidades de direito publicoe privadosem 
fins lucrativos que aderirem ao ProJovem prJstarao 
contados recursos recebidos do Programa, n~ forma 
e prazodefinidos em regulamento e as demais' dispo
sic6esaphcavels. I 

Arl.6" Ficaa Uniaoautorlzada a conceder auxilio 
linanceiro. novator deR$ 100,00 (cern reais) mensais, 
aos beneficiarios do ProJovem, nasmodalldades II, III 
e IV do arl. 2", a partir do exerclcio de 2008. I 

§ 1" Na modalidade ProJovem Urbano, poderao 
ser pagosate vinteauxilios financeiros. ! 

§ 2' Na modalidade ProJovem Campo - Sabe
res da Terra, poderao ser pagos ate doze auxllios fi
nanceiros. 

§ 30 Na modalldads ProJovem Trabalhador, po
oeraoser pagosate seisauxllios financeiros. 

§ 4" Eo vedada a cumulatividade da percepcao do, 
auxfliofinanceiro a que se refere 0 caput com beneff
cios de natureza semelhante recebidos em de60rren

I 
I 
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cia de outros programas federais, permitida a opcao 
por um deles. 

Art. 7" 0 argao responsavel pelas modalidades 
do Projovem dsfinira 0 agente pagador, dentre uma 
institui~ao financeira oficial. 

Art. 8" As despesas com a execucao do ProJo-	 CAPiTULO III 
vem observarao os limites de rnovlrnsntacao, de ern-	 Do'Projovem Urbano 

•penho e de pagamentoda proqrarnacao orcementaria	 :'" ,,:: . _ , . 
e financeira anual. Art. 12. 0 ProJove!!.:!..l!rbano tem.l~.!!,l.0~J~tIVO 

Paraqrato unico.0 Poder Executivo deveracom- " elevara escolandade v~sa~d..,?~?onclusao.do.ens'll? 
patibilizar a quantidade de beneficiarios de cada rno-<' 'i,)undamental,.qualiticacao ~~Oflsslonal e o;~~e~olvl~r 
dalidade do ProJovem as dotacoes orcarnentarias mento de acoes comumta~~s com exerclcro..d~l~a~,_ 
existentes. . dania, na forma de curso, coT~m.!.~r~ist0-!io.2r.t;8!. 

da lei n° 9.394, de 20 de dezembro ~1996.·" , 
CAPiTULO II . Art. 13. 0 ProJovemUrbanoiatencier~ a jovens 

Do Projovem Adolescente - Servit,o com idade entre dezoito e vinte'e nove anos~que sal-
Socioeducativo bam ler e escrever e nao tenham conclurdO'OeiiSino 

Art. 9" 0 ProJovemAdolescsnte, service soclos- fundamental. ,;, .,. 
ducativocompreendido entre os services de que trata Paraqrato unico, 0 ProJovem Urbanoinlciaraseu 
o art. 23 da lei n' 8.742, de 7 de dezernbro de 1993,', atendlmento pelos Municfpios co'm'popula~a~igual, 
tem como objetivos: .:ou superior a duzentos mil hatiit8!fe'src§ji)a:se~nos , 

I -	 complementar a protecao social basica a ta- . dados populacionais da Fundacao Instit~.Bras.!!.~,iro 
", de Geografia e Estatfstica- IB.GE:atUalizadosate jamflia,criando mecanismospara garantira convlvencia 

neiro de 2008. . .'	 .familiar e cornunltaria:e 
.:: '" Art. 14. Poderao ser realizadasparcerias com 0 II - criar condicoes paraa insercao, rsinsercao e· '. . ",' _... . • 

perrnanencia do jovem no sistema educacional. ". Ministerio da Justica e com a Secretaria Especial de 
Art. 10.0 ProJovem Adolescentedestina-seaos .:C!ireitos Humanos da presidenc~~da.:B,;PUbJ!.e:':J~~a 

irnplantacao do ProJovem Urbano nas unidades pri
jovens de quinze a dezessete anos:'sionais e nas unidadessocioeaueativas de'priva~ao 

1- pertencentesa familia beneficiaria do Progra- :de iiberdade, raspecnvarnente.f , 
ma Boisa Familia - PBF; . .

,~.", ,§1" 0 disposto no art.·4" nao sera aplicado no 
II - egressos de rnedida socioeducativade inter- .,	 . -~r,;--

caso das parcerias cit<idas "!~ ~put. J.podendo.ser 
nacao ou em curnprlrnento de outras medidas socio- reallzado convenio, acordo, contrato;r8juste ou instru
educat~~s emdmeiolhabedrlO, confoErme diSPodstocna lei . menlo conpenere. ,. ,,~~ . , -: ~.i'",. 
n" 8.06 e 13 e JU 0 e 1990- statuto a rianca § 2' No caso das unidades socioeducativas'de 
e do Adolescente; .i priva~ao de liberdade, podsraoparlicipai"do'ProJovem 

III - em cumprimento ou egressos de rnedida	 . .0' '0 ,,-, ••,.••",,~
Urbano adolescentes em cumprimento demedidas] 

de protecao, conforme disposto na lei n' 8.069, de socloeducativasde privacao de liberdade'quelanham. 

1990;,.idade minil!la de quinze anos, 'F';" ~:::. ';,"~~:#~ • 
. IV - egressos do Programa de Erradicacao do § 3' E assegurada aos joveris que iniciaram 0 

Trabalho Infantil - PETI; ou , ': ProJovem Urbano nasunidades do sistema"prisional 
V - egressos ou vinculadosa programas de com-.. ou nas urudades socioeducativasideprlVa"9ao de liber-,

bate ao abuso e a expioracao sexual. _."... , "..,,...,,,~.~ _ ......
. dade a continuidade do curs~~~s loc<llidades on,de 

Paraqrato unlco,Os jovens a que referem os inci- . " existir 0 Programa. i ,> . ', ••",tt';.ii"ll'''''''~''I!,.t;.., 
sos II a V devem ser encaminhados ao ProJovemAdo-'··· , .. ,"'. r : ,~;, •• ; .'¢j; 
lescente pelos servicos especializados de assistencia CAPiT'UlO iv"-- .' ., 
social, do Ministerio Publico,dos ConselhosTutelares '.' Do Projovem Campo:" Sabll.res da Terra 
ou do Podsr Judictario. Art. 15.0 ProJoilem Campo:" ~aberes da Terra ~ .•,:"~I 

Art. 11. 0 ProJovem Adolescente sera ofertado tem como objetivo elevar a escolaridade dos jovens 
pelo Municipio que a ele aderir, nos termos do regu- da agriculturafamiliar, integrandoa qualiticacaosocial 
lamento, e co-financiado pela Uniao, Estados, Distrito e formacao profissional, na forma do art. 81 da lei n' 
Federal e Municfpios por lnterrnedlo dos respectivos 9.394, de 1996, eslimulando a conclusao do ensino 
Fundos de Asslstencia Social. fundamental e proporcionandoa formacao integral do 



53850 Sexla-feira 12 olARIO OA CAMARA DOSOEPUTAOOS Outubro de 2007 

jovem, na modalidadeeducacao de jovens e adultos, em 
regime de alternancia, nos termos do regulamento. 

Art. 16. 0 ProJovem Campo - Saberes da Ter
ra atendera a jovens com idade entre dezoito e vinte 
e nove anos, residentes no campo, que saibam ler e 
escrever, que nao tenham concluido 0 ensino funda
mental e que cumpram os raquisitos do art. 3" da Lei 
n· 11.326, de 24 de julho de 2006. 

CAP{TULOV
 
Do ProJovem Trabalhador
 

Art. 17. 0 ProJovem Trabalhador tern como ob
jetivo preparar 0 jovem para 0 mercado de trabalho e 
ocupacoes alternativas geradoras de renda, por meio 
da qualificayao social e profissional e do estrmulo a 
sua insercao, 

Art. 18. 0 ProJovem Trabalhador atendera a jo
vens com idade entre dezoito e vinte e nove anos, em 
situacao de desemprego e que sejam membros de 
famflias com renda mensal per capita de ate meio 
salano mlnimo. 

Art. 19. Nas unidades da Federacao enos Municr
pios onde exislirem programas similares e conqeneres 
ao previsto neste CapItulo, 0 Ministerio do Trabalho e 
Emprego buscaraprornover a articulacac e a integra
~ao das acoes dos respectivos programas. 

Art. 20. Para a execueao do ProJovem Trabalha
dor, 0 Ministerio do Trabalho e Emprego fica autorizado 
a celebrar conventos, acordos ou outros instrumentos 
congeneres com 6rgaos e enlidades da adrnirustracao 
publica dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cfpios, bern como com entidades de direito publico e 
privado sem fins lucrativos, observada a legisla~ao 

pertinente. 

CAP[TULOVI
 
Das Dispos!l;:Oes Finais
 

Art. 21. 0 art. SO da Lei n· 9.311, de 24 de outu
bro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso: 

"XIV - nos lancarnsntos a debito nas 
contas contabeis, contas-correntes de dep6
sito a vista, e contas especiais de dep6silo a 
vista, utilizadas para 0 pagamento dos bene
ffcios financeiros: 

a) do Programa Boisa Famflia, criado 
pelo art. 1·, caput, da Lei n· 10.836, de 9 de 
janeiro de 2004; 

b) dos programas de que trata 0 paragrafo 
unico do art. 1· da Lei n· 10.836, de 2004; 

c) dos programas de Estados, Distrito 
Federal e Municipios que efetuem lransferen-

I 

cia de renda direta a famflias beneficiarias do 
Programa Balsa Famflia; e I 

d) do Programa Nacional de InclJsao de 
Jovens de que trata a Lei ns t t.tzs. d~ 30 de 

I 

junho de 2005, incluldas as modifica9!'ies de 
legisla~5es posteriores." (NR) 

Art. 22. 0 art. 2·da Lei n·l0.836, de 9 deuaneiro 
de 2004, passa a vigorar com a seguinte reda980: 

"Art. 2" : .. 
I ............................................................., .
 

11-0 beneffcio variavei, destinado a unl
dades familia res que se encontrem ein situ
acao de pobreza e extrema pobreza e que 
tenham em sua cornposlcao criancas entre 
zero e doze anos ou adolescentes ate :quinze 
anos, sendo pago ate 0 limite de tres beneff
cios por Iamflia; i 

III - 0 beneffcio varlavel, vinculado ao 
adolescente destinado a unidades familiares 
que se encontrem em situa~ao de pobreza ou 
extrema pobreza e que tenham em sua compo-

I 

si~ao adolescentes com idade enlre dezesseis 
e dezessete anos, sendo pago ate 0 Iirrite de 
dois beneffcios por famflia. ' 

·· .... ··· .. ·· .. ······· .. ·· .. ········· .. ·· ..·.... ·· .. i········ 
§ 2. 0 valor do beneffcio basico sera de R$ 58,00 

(cinqOenta e oito reais) por mes, e sera concedido a 
farnlllas com renda familiar mensal per capita:de ate 
R$ 60,00 (sessenta reais). 

§ 3· Serao concedidos a famllias com renda fami
liar mensal per capita de ate R$120,OO (cento Ie vinte 
reais), dependendo de sua composicao: I 

I 

a) 0 beneffcio variavel no valor ide R$ 
18,00 (dezoilo reais); e ' 

b) 0 beneffcio variavel vinculado ao ado
lescente no valor de R$ 30,00 (trinla rJais). 

§ 4· Os beneffcios financeiros prevlstos 
nos incisos I, II e III do caput deste artigo po
derao ser pagos cumulativamenle as f~mflias 
beneflclarlas, observados os Iimites fixados 
nos citados incisos II e III. i 

§ 5· A famflia cuja renda familiar mensal 
per capita esteja compreendida entreios va
lores estabelecidos no § 2· e no § 3" recebera 
exclusivamente os beneffcios a que se referem 
os incisos II e III do caput deste artigo,lespei
tados os Iim~es fixados nesses inciso~. 

.................................................... .1 .
 

§ 11.Os beneffcios a que se referem os in~isos I, 
II e III do caput deste artigo serao pagos, mensalments, 
por meio de cartao rnaqnetlco bancario tornecldo pela 
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Caixa Econom'ca Federal, com a respectiva identifica
,130 do responsavel mediante 0 Numero de Identifica,ao 
Social - NIS, de uso do Governo Federal. 

§ 12. Os benelfcios poderao ser pagos por 
meio das seguintes modalidades de contas, nos 
termos de resolucoes adotadas pelo Banco Cen
tral do Brasil: 

I- contas-correntes de dep6sito 11 vista;
 
II - contas especiais de deposito 11 vista;
 
III - contas contabeis; e
 
IV - outras sspscles de contas que ve

nham a ser criadas. 
.......................................................(NR) 

Art. 3° .. 
Paraqrafo unlco. 0 acompanhamento 

da trequencla escolar relacionada ao benefl
cio previsto no inciso III do art. 2° conslderara 
setenta e cinco por cento de trequencia, em 
conformidade com 0 previsto no incise VI do 
art 24 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 
1996." (NR) 

Art. 23. Ato do Poder Executivo dispora sobre 
as demais regras de funcionamento de cada mo
dalidade do ProJovem, inclusive no que se refere it 
avaliacao, ao monitoramento e ao controle social, e 
crtterlos adicionais a serem observados para 0 in
gresso no Programa, bern como para a concessao, 
a rnanutencao e a suspensao do auxflio a que se 
refere 0 art. 6° desta Lei. 

Art. 24. Aos beneficiartos dos Programas discipli
nados nas Leis n° 10.748, de 22 de outubro de 2003, 
e 11.129, de 30 de [unho de 2005, e aos convenentes 
dos acordos pactuados, antes da vigencia desta Lei, 
ficam assegurados os direilos, bern como 0 cumpri
mento dos seus deveres, nos moldes e prazos previa
mente firmados, em face da extin,ao dos instrumentos 
legais que as regiam. 

Art. 25. Ficam revogados, a partir de 1° de janei
ro de 2008: 

1- 0 art. 3°·A da Lei no 9,608, de 18 de 
fevereiro de 1998; 

II - a Lei no 10.748, de 22 de outubro 
de 2003; 

III - 0 inciso II do § 1° do art. 2° da Lei n° 
10.836, de 9 de janeiro de 2004; 

IV - os arts. 1° e 2° da Lei n° 10.940, de 
27 de agosto de 2004; e 

V - os arts. 1° a 8° da Lei n° 11.129, de 
30 de junho de 2005. 

Art. 26. Esta Lei entra em vigor a partir de 10 de 
janeiro de 2008. 

EM Interministerial n° 11 12007 - SG-PR/MTElMECI 
MDS/MF/MPIMJ/SEDH·PR 

Brasilia, 4 de agosto de 2007 

Excelentfssimo Senhor Presidente da Republica, 
Submete-se 11 apreciacao de Vossa Excelencia 

proposta de Projeto de Lei, que visa a execucao de 
forma integrada das a¢es de Governo que tenham 
como publico-alvo os jovens brasileiros com idade en
tre 15 e 29 anos, que se denomina ProJovem, 0 qual 
tern por objetivo promover a relnteqracao do Jovem ao 
processo educacional, sua qualiticacao profissional e 
seu desenvolvimento humano. • 

o novo"ProJovem", que integra os diversos pro
gramas para a juventude, sera dividido em quatro 
modalidades: ProJovem Urbano, ProJovem Campo 
- Saberes da Terra, ProJovem Trabalhador e ProJovem 
Adolescente - service Socioeducativo. 

Uma dernostracao clara dessa inteqracao, pode 
ser vista na padronizacao do valor da Boisa a ser paga 
aos benenctarios de tres das quatro modalidades do 
Programa, destinadas a jovens com mats de 18 anos, 
que passa a ter urn valor unico de R$100,00. lsto evi
tara uma concorrencia desnecessarla entre os progra
mas e possibililaria ao Jovem seguir uma sequencia 
16gica na posslvel transicao entre as modalidades do 
Projovem. Ressalla-se, que esta bolsa nao sera paga 
no ProJovem Adolescente - Servico Socioeducativo, 
devido sua associacao ao "beneflcio vanavel" que passa 
a ser pago pelo Programa Boisa Familia - PBF para 
familias com adolescentes de 15 a 17 anos. 

Esta inlegra,ao de programas sera materializada 
por meio de urn estorco conjunto de diversos minis
terios, em especial, da Secretaria-Geral da Presiden
cia da Republica, e dos Ministerios da Educa,ao, do 
Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e 
Combale 11 Fome, os quais constituirao urn Conselho 
Gestor do ProJovem a ser coordenado pela referida 
Secretaria-Geral ,Tarnbern participaram desse processo 
os rninisterios do Esporle, da Cullura e do Desenvolvi
mento Agrario, da Justica e as Secretarias Especiais 
de Direilos Humanos, Prornocao da Igualdade Racial 
e das Mulheres. 

Cabe ressaltar que um ponto relevante desta pro
posieao ea arnpliacao da faixa etarla beneficiaria dos 
principais programas voltados para a Juventude, a qual 
anteriormente era apenas de 15 a 24 anos. 

Esta arnpliacao vem a introduzir no Brasil um pa
draa internacional de conceituacao de Juventude, no 

. qual podemos detectar tres grandes grupos: os Ado
lescentes-Jovens (15 a 17 anos), os Jovens-Jovens 
(18 a 24 anos) e os Jovens-Adullos (25 a 29 anos). 
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Apesar de saber que qualquer defini~ao seria arnrlta
ria e questionavel, opta-se, desta forma, por atender 
um extrato maior da sociedade, buscando propiciar 
oportunidades para um contingente cada vez maior 
de cidadaos, 

A primeira modalidadea ser institufdaa 0 ProJo
vem Adolescente- Servico Socioeducativo, de Prote
~ao Basica de Asslstencla Social consistiria em uma 
evoluyaodo atual ProjetoAgenteJovemde Desenvol
vimento Social e Humano, destinando-se aos jovens 
de 15a 17anosem situacaode vulnerabilidade social, 
ou seja, pertencentes a famllias beneflclarlasdo Pro
grama Boisa Familia - PBF; ou em situacao de risco 
social, mdependentemente de renda familiar. 

sera a unicadestinada, exclusivamente, a jovens 
com idadeentre15e 17anos. Naoha auxnio financeiro 
nesta modalidade, umavez que 0 beneffcio para esta 
faixa etarta seriapagodiretamente as familias, preferen
cialmente a mulher, pormeiode altera~ao nasregras de 
concsssao do "beneficio varlavsl"do Programa Boisa 
Familia - PBF. Opta-se, portanto, pelaintegra~ao entre0 

BoisaFamilia e polfticas de apoioaos jovens, com0 for
talecimento dasfamiliasdosjovensadolescentes como 
umadascondlcoes paraque estesperrnanecarn na es
cola e, ainda, parafortalecer as estratagias de combate 
a pobrezae a desigualdade em curso no pals. 

Assim sendo, este Projeto de Lei visa tambam 
alterar a Lei n." 10.836,de 9 de janeiro de 2004, que 
instituiu 0 Programa Bolsa-Famllia, no intuito de pos
sibilitara crtacaode uma novamodalidadede "beneff
cio varlaval", que permite 0 seu pagamento as famllias 
com jovens com idade de 15 a 17 anos. 

o ProJovem Adolescente reallzar-se-a sob a su
pervisao dos Centros de Referencia de Asslstencia So
cial- CRAS, comatendimento extensivo asfamllias dos 
jovens. Seraregidopelauniversalidade e gratuidade de 
atendimento e sedestlnaraa complemenfar a protecao 
social basica a familia, na pessoa do jovem, criando 
mecanismos para garantir 0 direito a convivencla fa
miliar e cornunltaria, vatonzacao de sua partlcipacao 
social, desenvolvimento da auto-estima, ao tempo em 
que busca alternativasde relnsercao ou perrnanancta 
dos jovensno sistemade ensino, e desenvolve nocoes 
gerais sobre 0 mundo do trabalho. 

Cabeesclarecerque 0 objetivodo ServiceSocio
educativo a prornover 0 desenvolvimento humanedos 
jovens, favorecendo sua integra~ao sociofamiliar, sua 
lnclusaosociocorramltana, suaparticlpacao navidapu
blica e a superacao das sltua96es de vulnerabilidade e 
riscosocial e ainda: aflancar as seguran~s de protecao 
socialde Asslstencia Social, contribuindo para 0 forta
lecimento dosvlneulosfamiliarese cornunltarlos: gerar 

oportunidades para0 desenvolvimento decriativldades, 
novos interesses e novas atitudes entre osjove~s, valo
rizando a reflexao sobrevalores aticos, esteticos e de 
cidadania, com foco no protagonismo juvenil. : 

Propiciarvivencias sohdarlas e cooperativas e a 
aprendizagem de praticasdemocraticas. , 

o ProJovem Urbano, a segunda modalidade, 
constitui-sena retorrnalacao do atual 'Projovem",nao 
so no que tangea faixastaria, poispassariaa atender, 
jovens de 18a 29 anos, como tamMm nosseusc;:rilarios 
de admissibilidade, pois se passaa admilir os jovens, 
que sabem ler e escrevere nao somenleaquelesque 
ja lenham compleladoa quarta serle do enslno funda
menial.Alam disso,deixa de exislir a obrigatoriedade 
do jovem nao possuir vinculo empregatrcio. ' 

Ja quanto a forma de execu~ao do PrdJovem 
Urbano, rnudar-se-a lao somenle a forma de repasse 
para os Municfpios. Eslados e 0 Distrilo Federal, pois 
passaria a nao mais ser exigido 0 repasse por meio 
de convenlo ou instrurnento conqsnere, que [passa
ria a ser realizado por transterencia autornatlca nos 
moldes dos Programas Brasil Alfabelizado, Dlnhairo 
Direlo na Escola, Allmentacao Escolar, dentre' outros 
ligados a sducacao. ' 

Outra allera~ao proposla refere-se a posslbilida
de de se firmar acordos com 0 Minislario da ~usli~a 

e Secrelaria Especial de Direilos Humanos, a lim de 
propiciar a execu~ao do Projovem Urbano dehlro de 
unidadesprisionaisou nas unidadesde inlern~yao de, 
adolescenles em conflilo com a lei. 

Estudos revelam que a maioriades apsnados bra
sileiros saojovens sem0 ensino fundamenlal complelo, 
semqualificayao tecnica parabuscaremprsgos, lsto a, 
com poucasperspectivas de reingressar na soCiedade, 
ao concluir 0 cumprimenlode sua pena.Dasta'forrna, 
o ProJovem servltia, como eslabelece uma dl! suas 
melas, paradar qualltica~ao educacional e tecnicaao 
apenadofacililando 0 seu relorno ao convivio ~m so
ciedade, ao ampliar as possibilidades do egr~sso do 
sislema penitenclario. lsto tamoern seria apllcavel no 
caso dos adolescenlesem conflilo com a lei que esli, 
vessem nas unidadesde lnternacao. 

outra modalidade proposlapara 0 ProJov,em se
ria 0 ProJovem Campo, 0 qual funcionaria como um 
ProgramaNacionalde Educa~ao de Jovense ~dUIIOS 
para Agricullores/as Familiares, residenles no campo. 
o alual Programa Saberes da Terra em sua ihlegra-. 
~ao ao Programa Nacional de Juvenlude pasea a se 
aler ao alendimenlo dos Jovens de 18 a 29 enos. A 
forma de funcionamenlo e de execucao ocorrerlarn 
nos mesmostorrnatosdo ProJovem Urbano, tendo in
clusive os mesmocrlterlos de admissibilidade quanto

i 
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ao grau de instrucao, somados ao fate de ser agricul
tor/a familiar. 

Esta rnodalidade visa atender uma antiga reinvidi
cacao das populacoss do campo, cemo tambam avancar 
no cembate a um dos desafios da Polftica Nacional de 
Juvenlude, que seria: melhorar a qualidade de vida dos 
jovens no meio rural e nas comunidades tradicionais. 

A quarta modalidade que se cria com a presente 
proposicao e 0 ProJovem Trabalhador, 0 qual diferen
temente das outras duas modalidades ja citadas, sera 
realizado por meio de convenios, acordos ou outros 
instrumentos congeneres a serem firmados com 6rgaos 
e entidades da adminlstracao publica dos Estados, do 
Distrilo Federal e dos Municipios, bem como com enti
dades de direito publico e privado sem fins lucrativos. 
o ProJovem Trabalhador lem como objelivo preparar 0 

jovem para 0 mercado de trabalho e ocupacoes alter
nativas geradoras de renda, por meio da qualificacao 
social e profissional e estimular a sua msercao, 

o PUblico-alvo desta modalidade a 0 segmento 
dos jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinle e 
nove) anos, em situacao de desemprego irwoluntarto 
e que sejam membros de familias com renda mensal 
per capita de ate meio salarlo minimo. 

Para fins de cumprimento do que dispoe 0 art. 17 
da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Com
plementar no 101, de 4 de maio de 2000), cumpre 
ressaltar que as despesas decorrentes deste Projeto 
de Lei serao alendidas dentro da margem de expan
sao das despesas obrigat6rias de carater continuado, 
prevista no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretri
zes Orcarnentarias de 2008, Lei n° 11.514, de 13 de 
agosto de 2007, bem como estao consignadas nos 
projelos de Lei do Plano PluriAnual 2008 - 2011 e de 
Lei Orcarnantaria Anual de 2008. As estimativas Iisi
co-financeiras do Programa constam do anexo desla 
exposicao de motives. 

Por fim, Senhor Presidente, considerando a 
relevancia do tema Juventude, bem como a neces
sidade de amparo legal para se realizar, ainda este 
ano, as adequacces administrativas que se lornam 
indispensaveis para iniciar a execucao do programa 
de forma integrada no inicio de 2008, entende-se, que 
esta proposlcao deva ser encaminhada ao Congresso 
Nacional em regime de urgencia constltucional. 

Essas, Senhor Presidente, sao as razoes que nos 
levam a propor a Vossa Excelencia 0 encaminhamento 
do Projeto de Lei em questao, 

Respeitosamente, Assinado Por: Luiz Soares 
Dulci, Palrus Ananias, Fernando Haddad, Carlos 
Lupi, Guido Manlega, Paulo Bernardo,Tarso Genro, 
Paulo Vannuchi. 

REQUERIMENTO DE INFORMACOES N° 1.025107 
(Do sr. julio Delgado) 

Solicita ao Minislro de Estado da De
fesa informat<oes sobre a aulorizat<iio de 
voos regulares no Aeroporto Francisco de 
Assis, em Juiz de ForalMG. 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Consntuicao 

Federal, enos arts. 24, inciso V e § 2°; art. 115, inciso 
I; e art. 116, do Regimenlo Inlerno, REQUEIRO a Vos
sa Excelencia que seja solicitado ao Excelenlissimo 
Minislro de Eslado da Defesa, Nelson Jobin, maiores 
lntormacoes sobre a autonzaeao para funcionamento 
de voos regula res no Aeroporto Francisco de Assis, 
tambam conhecido como Aeroporto da Serrinha, em 
Juiz de Fora/MG. 

De acordo com 0 Olicio nO 390/2007/DIR/P, da 
Presldancia da Agencia Nacional de AviaQ80 Civil 
(ANAC), 0 referido Aeroporto "enquadra-se na Ca
tegoria IV, estabelecida pela Portaria 1141/GM5, de 
8 de Dezembro de 1987, ou seja, Pista de AviaQao 
de Pequeno Porle - na qual haja ou esteja prevista, 
num periodo de ata 20 anos, somente a operacao da 
aviacao nao regular de pequeno porte". 0 documen
10 esclarece ainda que tal classiticacao decorre do 
envolvimenlo do aeroporlo pela malha urbana e do 
impacto do rutdo asronautico no seu entorno. 

Apesar de tal classiticacao, hacerca de Ires anos 
o aeroporto lem autonzacao para operar veos regulares 
para Sao Paulo. Em razao disso, precisamos de infor
rnacoes especificas sobre os seguinles pontes: 

Por que 0 aeroporto de Juiz de Fora operou sem 
qualquer impedimenlo durante este perfodo, e 56 agora, 
com a hornotoqaeao do Aeroporto Regional da Zona 
da Mata, seus voos regulares estariam proibidos? 

Qual a possibilidade de rnanutencao dos referi· 
dos voos no Aeroporto da Serrinha? 

Existe algum estudo tecmco que impeea 0 fun
cionamento deste Aeroporto? 

Sala das Sessoes, de de 2007. - Deputado Julio 
Delgado. 

Despacho' 

o presente requerimento de lntormacao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constitukao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interne da Cama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamenlo. 

Primeira Vice-Prestdencta, em 112007. - Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator. 
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Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 11-10-2007. 

REQUERIMENTO DE INFORMA~AO
 
N° 1.026, DE 2007
 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin)
 

Solicita ao Senhor Minlstro da Edu
ca9io informa90es sobre as institui90es 
Privadas de Enslno Superior no estado do 
Amazonas. 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 50 da Constitui9ao Fe· 

deral e no art. 115, inciso I do Regimento Interno da 
Camara dos Deputados, solieito de V. Exa., que seja 
encaminhado ao Ministario da Educa9ao 0 seguinte 
pedido de inforrnacao: 

o Amazonas a um estado que tem crescido sig
nilicativamente em populacao, e consequenternente 
a demanda por Institui96es de Ensino Superior vem 
aumentado nas mesmas propory6es. Eo importante ter 
conhecimento da quantidade de alunos que estao in
gressando no nrvel superior, e quais instituiy6es tem 
absorvido a maior parte dessa demanda que nao con
segue ingressar nas Universidades publicas. 

Nesse sentido, solicito as seguintes informaQCjes: 
o nurnsro de lnstituicoes Privadas de Ensino 

Superior no Estado do Amazonas credenciadas no 
MEC; 

A quantidade de alunos e de professores con
tratados por Instituiyiio Privada de Ensino Superior no 
estado do Amazonas. 

Sala das Sess6es, 19 de setembro de 2007. 
- Deputada Vanessa Grazzlotln, PCdoB/AM. 

Despacho 

o presente requerimento de informayiio esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Oonstltulcao Federal e 
com OSarts. 115 e 116 do Regimento Interne da Cama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, a pelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presidencia, em / /2007. - Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator. 

Aprovayiio pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 11-10-2007. 

I 

REQUERIMENTO DE INFORMA~AO I 

N° 1.027 ,DE 2007 ' 
(Do Sr. Deputado Waldir Neves) 

Solicita informa90es ao Sr. Mlnlstro 
do Desenvolvlmento Agrllrlo sobre a ~uper. 
valoriza9io dos valores das fazendas "Ave 

I
Marla" e "Chela de Gra9a", locallza~as no 
municIpio de Bela Vista (MS). 

Senhor Presidente: 
Com fundamento no art. 50, § 2° da Consliluiyiio 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115; inciso 
I, do Regimento Interno, sollclto a V.Ex· seja encarni
nhado ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Agfario, 0 

seguinte pedido de tnrormacoes: ! 
Com base em materia com a manchete "Incra 

supervalorizou areas em ate 628%", publicada pelo 
jornal "0 Estado de Mato Grosso do Sui", na pagina 
05 de sua edi9ao de 28/08/2007, onde se lia que 0 6r
gao em qusstao teria supervalorizado os valoies das 
fazendas "Ave Maria" e "Cheia de Graya", no mdnlclplo 
de Bela Vista (MS). "Em 14 de setembro os iin6veis 
estavam avaliados no SNCR em R$ 1,1 muhao e R$ 
797,6 mil, respectivamente. Porern,antes dessadata, a 
avalia9ao foi de 454% a 628% acima do valor", explica 
a reportagem. Uma reuniao extraordmana do C<1nselho 
Estadual de Desenvolvimento Sustentavsl realizada 
antes da arnlssao do documento do Sistema,',em 10 

de dezembro de 2004, autorizou 0 Incra a ga~tar R$ 
6,1 milh6es pelos 1,7 hectares da Ave Maria e IR$5,1 
milh6es pelos 1,3 mil hectares da Cheia de G~ya. 

Como as condkoes do neg6cio nao ficaram devi· 
damente explicadas, julgamos contar com os seguintes 
esclarecimentos: ' 

a) qual 0 inteiro teor da reuniiio extraor
dlnarla do Conselho Estadual de Desenvolvi
mento Sustentavsl cilada acima; , 

b) como se procedeu a compra das fa, 
zendas cttadas na reportagem; , 

c) quais fcram as condi96es comerciais 
estabelecidas para a efeliva9ao do neg6cio; 

d) quem eram os proprletarlos das duas
fazendas; ,I 

e) quem adquiriu as proprieoades: 
f) quem a 0 atual proprietario da~ terras 

onde estavam siluados as duas fazendas. 
I 

Sala das Sess6es, . - Deputado Federal Waldir 
Neves (PSDB·MS) 

Despacho 

o presente requerimento de infcrmayiio E!sta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Conslitui9ao Fe~eral e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interne da pama· 
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relatorlo, 
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em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presidencia, em JJ2007. - Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator. 

Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relatorio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamenlo. 

Em 11-10-2007. 

REOUERIMENTO DE INFORMACAO
 
N° 1.028 DE 2007
 

(Do Senhor Chico Lopes)
 

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda, informa~oes junto ao SNS sobre 
o calculo dascontrlbuleoes prevldencla
rias e 0 levantamento do tempo de servi~o 

dos tunclonanos do SNS com contratos 
rescindidos entre rnereo de 1995 a feve
reiro de 2003. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. Ex", com base no art. 50, § 2° da 

Constituicao Federal e na forma do art. 115 inciso I, e 
do art. 116 incise II alfnea a do Regimento"lnterno, que 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas lnforrnacoes ao Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, junto ao Banco do 
Nordeste, calculo economicc e financeiro dascontnbui
yoes prevideneiariasno periodo compreendido entre as 
rescisoes contratuais ate a presente data, dos trabalha
dores do BNB, que tiveram seus contratos rescindidos 
sem justa causa au foram coagidos a pedlr cernlssao, 
no penodo de marco de 1995 a fevereiro de 2003. 

Da mesma forma solicito tevantarnento do tempo 
de service desses trabalhadores a partir da data de 
sua adrnissao na instituicao ate a presente data como 
se no pleno exercicio estivessem. 

Justifica~iio 

Tramita nesta Casa um Projeto de Lei de minha 
autoria que assegura a reintegrayao aos trabalhado
res do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), demitidos 
no periodo de 1995 a 2003, objetivando atender a um 
reclamo dos tuncionarlos demitidos do BNB que perde
ram seus empregos de forma injusta e arbitraria. Este 
Projeto de Lei teve iniciativa na legislatura passada; 
pelo ex-deputado lnacto Arruda, hoje senador, mas foj 
arquivado por decurso da legislatura, e que na epoca, 
chegou a ser aprovado pela Comissao de Trabalho. 

As inforrnacoes ora requeridas serao de funda
mental irnportancia para agilizar e subsidiar a tramita

yao do projeto de Lei. Aproveito ainda para encaminhar 
em anexo, c6pia do referido projeto. 

Sala de Sessoes, 19 setembro de 2007. - Chico 
Lopes, Deputado Federal - PC do B-CE. 

Despacho 

o presente requerimento de lntorrnacao esta de 
acordo com a art. 50, § 2°, da Constltuicao Federal e 
com as arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Cama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado a relat6rio, 
em conformidade com a art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presidencia, em JJ2007. - Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator. 

Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
da Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 11-10-2007. 

REOUERIMENTO DE INFORMACAO
 
N° 1.029 , DE 2007
 

(Do Sr. Paulo Bornhausen)
 

Requer informa~oes ao Ministro das 
Rela~oes Institucionais da Presidencia da 
Republica, Walfrido Mares Guia, acerca da 
sua agenda oficial nos dias 17, 18, 19 de 
setembro de 2007. 

Requeiro a Vossa Excelencia, nos termos do art. 
50, §2°, da Constituicao Federal, combinado com as 
arts. 24, V, e 116, do Regimento Interno que, seja en
caminhado ao Excelentfssimo SenhorWallrido Mares 
Guia - Ministro das Relayoes Institucionais da Presi
dencia da Republica, a solicltacao de lntormacoessabre 
sua agenda oflcial nos dias 17, 18,19, de setembro de 
2007, tendo em vista que a imprensa nacional divulgou 
notas acerca da liberacao de emendas parlamentares 
e norneacoes de cargos para aprovacao da PEC n° 558 

. de 2006, que trata da prorroqacao da CPMF. 

Justifica~iio 

Eo atribuiyao do Congresso Nacional acompanhar 
e fiscalizar as politicas pUblicas levadas a eleito por 
parte do governo e essa tarefa se laz extremamente 
necessaria quando a imprensa nolicia que 0 Governo 
esta utllizando-se de liberacao de emendas parlamen
tares e norneacoas de cargos como moeda de troca 
para garantir aprovacao de proposlcoes de seu inte
resse, verbi gratia, a CPMF onde arrecadara cerca 
de trinta e oito bllhoes de reais. 
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o jornal Estado de Sio Paulo, por exemplo, di
vulgou a seguinte nota: 

"Para acajmar a sua propriabancada, que 
a toda hora se rebelava e ameacava nao votar a 
prorrogayao,0 Palaciodo Planaltosaviu obriqaoo 
a prometer tudo, a todos, na hora da votacso, E, 
rnais urna vez, a Iiberarverbaspara emendas par. 
lamentares e a efetivar nomeayOes prometidas 
em estatais. Somente ontem foram Iiberados R$ 
21,7 milhoes para emendas. Entre elas, as que 
deslinavam verbas para prefelturas controladas 
pelo PT,por aliados como PTB e PMDB e ate por 
partidos de oposlcao, como 0 PSDB." 0 Estado 
de Sao Paulo, 20 setembro de 2007. 

Desta forma, fere frontalmente os disposltivos 
legals da LDO e as perspectivas constitucionais refe
rentes a Adrnlnlstracao Publica Federal. 

o Congresso Nacional, em particular a Camara 
dos Depufados, nao pode deixar de aclarar esses fatos. 
As proposlcoes legislativas sao para viabilizar 0 desen. 
volvimento do nosso pals e nao para consubstanciar 
interesses privados do Governo ou de determinados 
parlamentares. 

Sala das sessoss. de de 2007. _ Deputado Paulo 
Bornhausen, DEM/SC. 

Despacho 

o presente requer/mento de lntormacao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constituicao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interne da carna
ra dos Depufados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conform/dade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
nO 11, de 1991, e palo encaminhamento. 

Primeira Vice·Presidencia, em 112007. - Depu
tado Narclo Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator. 

Aprovayao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relatorlo do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 11-10-2007. 

REQUERIMENTO DE INFORMAc;:Ao 
N° 1.030 , DE 2007 
(Do Sr. Hugo Leal) 

Sollclta ao Mlnlsterlo das Cldades, no 
ambito da competlincla do Departamento 
Naclonal de Translto - DENATRAN, infor
ma~iies sobre procedlmentos adotados 
em rela~io ao recall dlrecionado para 0 

atendlmento de dlreltos de consumldores 
de velculos automotores. 

Senhor Presidente 
Com fundamento no art. 50, §2° da Constituiyao 

Federal e na forma dos artigos 115 e 116 db Regi
mento Interno da Camara dos Deputados, ouvida a 
Mesa, requeiro sejam solicitadas ao Ministerio:da das 
Cidades, no ambito da competencia do pspartamen
to Nacional de Transito - DENATRAN, as informayaes 
abaixo relacionadas: . ' 

1 - Quando e realizado um recall 0 DENATRAN 
recebe algum comunicado do DPDC e das montado
ras e importadoras? ' 

2 - 0 DENATRAN ja solicitou formalmente ser 
informado dos recalls realizados no pals? . 

3 - Acordo entre 0 Ministerio Publico Federal de 

Sao Paulo, envolvendo 0 DPDC, montadoras ~ impor
tadoras de vefculos, determinou que c6pia dos cormml
cados entre as empresas e suas coroessionarlas orien
tando para que sejam sanados problemas especltlcos 
dos vefculos, 0 chamado recall branco, sejam e~viados 
para 0 DPDC. 0 DENATRAN esta ciente deste acordo? 
0 DPDC solicitou alguma informayao ou apoio ao;DENA
TRAN sobre questoss envolvendo reparos nos ~e(culos 
que possam justificar a realizayao de recall? i 

4 - Em 2004 foi anunciado pelo Diretor doiDPDC, 
Ricardo Morishita que estava sendo realizado um 
acordo com 0 DENATRAN para impedir que vsfculos 
pudessem ser licenciados ou transferidos corn recall 
por fazer. Posteriormente, na gestao do atual diletor do 
DENATRAN, A~redo Peres, ele admitiu, em entfevista 
que 0 ass unto estava sendo tratado e de que d6rga~ 
tomava conhecimento dos recalls atraves da midia, 
como os proprietaries de vefculos. Na ocasiao Alfredo 
Peres informou que tambern estava sendo preparado 
corwenio com as montadoras e importadoras.' Afinal, 
o que ssta sendo feito realmente, qual a base Ilegal e 
por que ate hoje 0 DENATRAN nao disponibiliza uma 
lnformacao tao simples como a convocacao d~ recall 
e 0 atendimento ao mesmo, no Renavan? I, 

Justifica~io 
I 

Alguns des direitos basicos dos consurnidores, 
nos termos da Lei nO 8.078190 (C6digo de Def~sa do 
Consumidor), sao 0 direito a informayao eo dlreito a 
seguranya. Assim, quando um produto ou ser:.iyo for 
considerado defeituoso, de acordo com a lei de con
sumo brasileira, uma vez que 0 fornecedor v~rltique 
essa condlcao apos sua colocacao no mercad6, este 
devera imediatamente apresentar todas as inforrha,<oes 
cabiveis acerca des problemas identificados. : 

Ao procedimento pelo qual 0 fornecedor informa 
o publico sobre os defeltos detectados nos prbdufos 
ou servicos que colocara no mercado da-se 0nome 
de recall (chamamento). Os objetivos essenciais desse 
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tipo de procedimento sao 0 de proteger e preserver a 
vida, saude, integridade e sequranca do consumidor, 
bem como de evitar ou minimizar quaisquer especlss 
de prejuizos, quer de ordem material, quer de ordem 
moral. No Brasil: 0 institute do recall esta previsto no 
C6digo de Defesa do Consumidor, que 0 define em 
seu artigo 10, § 1°. 

Nos ultimos oito anos, pelo menos, 3,6 milh6es de 
velculos foram alvos de recall e, somente, nos primeiros 
meses de 2007, ja sao 126 mil os proprietaries de vel
culos chamados pelasrnontadoras. Essa alta lncidsncia 
de recalllevou a Comissao de Via<;:ao e Transportes da 
Camara dos Deputados a realizar auciencla publica, 
no dia 05109, para debater 0 problema, particularmente 
sob a otlcada sequranca no trans ito, e buscar solucoss . 
para um maior controle dos velculos, . 

o debate na audlencla publica revelou que ne
nhum 6rgao do Governo Federal- ou de qualquer outra 
mstancia do Poder Publico - sabe exatamente 0 numero 
de velculos em circulacao que foi alvo de recall e se os 
respectivos proprietaries atenderam aos chamamentos 
das tabricas para a realizacao dos reparos necessa
rios. De acordo com os representantes das rnontado
ras - os Vice-Presidentes da Associacao Nacional de 
Fabricantes de Verculos Automotores (Anfavea), Marco 
Antonio Saltini e Carlos Eduardo Lemos - presentes a 
reuniao, apenas aproxlrnadarnents 50% dos vefculos 
convocados passam efetivamente pelo recall. 

Esse calcuio indica que podem haver hoje mais de 
2 milhiies de autom6veis circulando pelas vias e rodovias 
brasileiros com defeitos de fabrcacao e oferecendo ris
co a sequranca de seu proprietario e de terceiros. Para 
que a Camara dos Deputados aprofunde a discussao 
sobre as medidaslegislativas necessaries para 0 maior 
controle deste problema - apontado como fundamental 
portodos os participantes da audiencta publica, inclusive 
os representantes do Poder Publico, apresento nesta 
oportunidade este Requerimento de lntorrnacoss. 

Diante do exposto, e importante que a Camara 
dos Deputados, atualmente comprometida com diver
sas lniciativas visando aprimorar 0 C6digo Nacional 
de Iransito, tenha as mtormacoss necessarlas para 
que possa contribuir para a reducao do nurnero de 
acidentes e conseqOentemente para que haja mais 
sequranca no transite, 

Sala das Sess6es, de setembro de 2007. - Depu
tado Hugo Leal, (PSCIRJ). 

Despacho 

o presente requerimento de lntorrnacao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constitulcao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interne da Cama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 

em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presldencla, em 112007. - Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator. 

Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
carninharnento. 

Em 11-10-2007. 

REQUERIMENTO DE INFORMA<;:AO 
N° 1.031 ,DE 2007 
(Do Sr. Hugo Leal) 

Solicita ao Ministerio do Planejamento, 
Orr;:amento e Gestiio, no ambito da Secre
taria do Patrimanio da Uniao, informar;:aes 
sobre a dernareaeao da Iinha do preamar 
medio nas Lagoas de Piratininga e Itaipu, 
reillizada no ambito da Secretaria do Patri
manio da Uniao, em face das conclusiies 
constantes do estudo elaborado pela Co
missao Especial de Foro e Laudemio da 
Camara Municipal de Niter6i. . 

Senhor Presidente, 
Com tundamento no art. 50, §2° da Constituicao 

Federal e na torrnados artigos 115 e 116 do Regimen
to Interne da Camara dos Deputados, ouvida a Mesa, 
requeiro sejam solicitadas ao Ministerio do Planeja
mento, Orcarnento e Gestae, no ambito da Secretaria 
do Patrim6nio da Uniao, as informa<;:6es abalxo rela
cionadas, sobre a dernarcacao da linha do preamar 
medic nas Lagoas de Piratininga e Itaipu, realizada no 
ambito da Secretaria do Patrim6nio da Uniao.em face 
das conclus6es constantes do estudo elaborado pela 
Comissao Especial de Foro e Laudilmio da Camara 
Municipal de Niter6i.: 

1) Quais as conclus6es da Comissao constitufda 
no ambito da Secretaria do Patrim6nio da Uniao para 
analisar 0 estudo elaborado pela Comissao Especial 
de Foro e Laudernio da Camara Municipal de Niter6i, 
envolvendo a dernarcacao da linha do preamar medto 
nas Lagoas de Piratininga e Itaipu? 

2) Ha possibilidade de ser suspensa a cobranca • 
de taxas de ocupacao, foros e laudilmios que incidam 
sobre a ocopacao, aforamento ou alienacao de domi
nio util de areas de terreno de marinha ou acrescidos 
incorporadas ao patrim6nio da Uniao em razao da de
rnarcacao da linha do preamar rnedlo nas Lagoas de 
Piratininga e Itaipu? 

3) Ha fundamento legal para, com decisao do 
Poder Executivo Federal, transferir 0 domlnio util dos 
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terrenos de marinha e acrescidos identiticados por 
meio de dsmarcacaode linha do preamar medic nas 
Lagoas de Piratininga e Itaipu, para 0 Estado do Rio 
de Janeiro e 0 MunicIpio de Nlter6i, a lim de serem 
administrados em conjunto, de acordo com Convanio 
a ser celebrado paraesse tim?Emcaso negativo qual 
a modincacao necessariana legislac;ao paraviebilizer 
esta propostcao? 

Justlficac;ao 

A Comissao Especial de Foro e taudernio da 
CamaraMunicipalde Niter6i,criadaem dezembrode 
2006, realizou brilhanteestudosobreos aspectos tec
nicos envolvidos na demarcacao da llnhado preamar 
medlonas lagoasde Piratininge e Itaipu,no Municipio 
de Niter6i. Na reuniao realizada em 23.05.2007, com 
a presencedos vereadores Felipe Peixoto, Gezivaldo 
Ribeirode Freitase LucianoWan-Meyl, foi aprovado 0 

Relat6rioFinelque consubstancia 0 referido estudoe 
decididas as seguintes recornendacoes, quedao uma 
ideia de amplitudedo problema: 

"1- Encaminhar c6piasdo Relat6rio Final 
aoMinisterio doPlanejamento, a Secretarie do 
PatrimOnio da Uniao e a Gerencia Regional 
do PatrimOnio de Uniao no Estado do rio de 
Janeiro, solicitando 0 cancelamento do atoad
ministrativo quedemarcou a Linhado Preamer 
Medio nas legoasde Piratininga e Itaipu. 

II - Encaminhar c6pia do relat6rio Final 
ao Executivo Municipal solicitando que 0 Mu
nicipio tome conhecimento das conclusoes 
dessa Comissao e se posicione a respeito 
do assunto. 

III - Enviar c6pies do Relat6rioFinal ao 
Governodo Estado do rio de Janeiro, a Pro
curadoria Geraldo Estadoe a SERLA, solici
tando 0 posicionamento do Estadoemdefesa 
de seu dominio sobre as lagoas de Itaipu e 
Piretininge. 

IV - Encaminhar oopias do Relat6rioFi
nal aos parlamenteres do Estado do Rio de 
Janeiro, solicitando 0 empenho da bancada 
f1uminense na soluc;ao doproblema queatinge 
a cerca de dez mil im6veis em Niter6i. 

V - Enceminhar representacao e c6pia 
do Relat6rio Final ao Ministerio publico Federal 
paraconhecimento doproblema e providencias 
quantoas irregularidades apuradas no proces
so administrativo que demarcou terrenos da 
Uniao na Regiao Oceanica de Niter6i. 

VI - Encaminhar copia do Relat6rio Fi
nal ao Ministerio Publico Estadual para co

nhecimento do probleme e providandies, se 
lor 0 caso. I 

VII- Propor aoMinisterio Publico Fjederal, 
a Preleitura de Niter6i, a SERLA, ao Ministerio 
doMeio Ambiente e aoCONAMA, acelebra980 
de TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, 
que tenheporobjetivo regularizer a ocypec;ao 
dosterrenosmergineis II lagoede Piratininge, 
competibilizando 0 direito de moradia' com a 
protscao do meio ambiente. 

VIII - Propor ao Ministerio Publico Fe
deral, a Preleitura de Niter6i, a SER~, ao 
Ministerio do Meio Ambiente e ao CONAMA, 
a celebracao deTAC - Termode Ajustarnento 
deConduta, quetenhaporobjetivo reg~larizar 
a ocupacao dos terrenos marginais a I~goa de 
Itaipu, compatibilizando 0 direito de nloradia 
com a protecao do meio ambiente. ' 

IX - Propor a SERLA e a Preteitura de 
Niter6i a compatlbillzacao da orlade Piratinin
ga com a ciclovia. 

X - Encaminhar c6pia do relat6rib Final 
a Procuradoria da Camara Municipal paraque, 
sejaprovidenciada Ac;ao Coletiva para.defen, 
der osdireitosdos cldadaos niterolenses pre
judicadospela demarcacao. 

XI - Encaminhar c6piado Relat6rio Final 
a CPI soore 0 mesmotema em cursona As
sernblela Legislativa, presidida pelo Dsputado 
Paulo Ramos." i 

Portanto, c6piade tal estudoloi enviada a diver
sos parlamentares do Estado do rio de Janeiro e a, 
Secretaria do PatrimOnio da Uniao, a lim de que suas,
conclusces lossem consideradas e provocassern urn 
revlsao dos trabalhos de dernarcaeao de Iinha do pre
amar rnedio nas Legoas de Piratininga e ltaipu (pro
cesso n° 10768.007612/97-20) e a suspensao.da co
branca de taxas de ocupaeao, loros e laudemioa que 
incidam sobre e ocepacao, aloramento ou aliJnac;ao 
de domlnio util de areas de terreno de mari~ha ou 
acrescidos incorporadas ao patrimonio da unlao em 
razao de citada demarcacao, que ja alcaneou: milha
res de fernmas. 

Segundo lnformacoes de Comissao Especial de 
Foro e Laudernio da CameraMunicipal de NitJr6i, foi 
reelizada reuniaoscore este assuntocom a S~creta-,
ria do Patrlrnonio da Uniao, quando ficou ajastada a 
cnacao no inicio do rnesde agostode uma CO~issao 
constituida no ambitoda Secreteria do PatrimOnio da 
Uniao para analisar 0 referido estudo e orientar uma 
decisao a ser tomada sobre a materia. 

Ate 0 dia14-9-2007 a Comissao Especial de Foro 
e Laudllmioda CamaraMunicipal de Niter6inabhavia 

I 
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recebido urn retorno sobre os Irabalhos da Comissao 
que deveria ler sido constitulda no ambito da Secre
taria do Patrimcnlo da uniao, 

De urn lado a indefini~ao quantaa titularidade das 
areas demarcadas, que podem pertencer ao Estado 
do Rio de Janeiro ou Ii Uniao, de outro as quest6es 
sociais, econorntcas, urbanase ambientais envolvidas, 
tern prejudicado a atuacao dos 6rgaos publicos rnu
nicipais, estaduais e federals, com cornpetencia para 
atuarem nessas areas. 

Diante do exposto, e importante que a Camara 
dos Deputados encaminhe este Requerimento de In
formacao ao Ministerio do Planejamento, Orcarnento 
e Gestae, ao qual esta vinculada a Secretaria do Pa
trimonto da Uniao, a fim de que fique esclarecida uma 
questao que esta afligindo milhares de cidadaos que 
residem na orla das Lagoas de Piratininga e Itaipu, 
no Municipio de Niter6i, e possamos obter subsldios 
para uma proposta de encaminhamento de solucao 
viavel do ponto de vista juridico, mesmo na hip6tese 
da Secretaria do Patrimonio da uniao ratificar a de
rnarcacao realizada. 

Sala das Sess6es, de setembro de 2007.- Depu
tado Hugo Leal, (PSC/RJ). 

Despacho 

o presente requerimentode intorrnacaoesta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constitutcao Federal e 
comos arts. 115e 116do Regimento Internoda Cama
ra dos Deputados.0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conlormidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presidencia, em II 2007. - Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator. 

Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 11-10-2007. 

REQUERIMENTO DE INFORMACOES
 
N° 1.033, DE 2007
 

(Do Sr. Deputado Chico Alencar)
 

Solicita informa"Oes ao Exmo. Ministro 
de Estado do Ministerio da Agricultura, Pe
cuarla, Peeuarlae Abastecimento a respeito 
da agenda de compromissos e audiencias 
nos dias 18 e 19 de setembro de 2007. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelencia, com base no art. 

50 da Constltuicao Federal e na forma dos arts. 115 

e 116 do Regimento Interno, que, ap6s consulta a 
Mesa, sejam solicitadas intormacoes ao Ministro de 
Estado da Agricultura, Pecuarla e Abastecimento, no 
sentido de enviar,'a esta Casa, em forma de relat6rio 
detalhado acerca das audiencias, compromissos e 
reuni6es do Exmo. Sr. Ministro Reinhold Stephanes, 
nos dias 18 e 19 de setembro de 2007, bern como de 
assessoresdireitos,secretaries do Ministerioe/ou fun
clonarios de seu Gabinete.Solicita-seque no relat6rio 
constem inlormacoescompletasdos requerimenlos de 
audiencla: as datas e horatio das reuni6es; assuntos 
tratados; rslacao com 0 nome das pessoas presentes 
nas reuni6es,parlamentares,autoridades e eventuais 
acompanhantes ou assessores;e outras lntorrnacoes 
que se facarn nacessarias para identificar quais as 
autoridades publicas e por quais raz6es teria se reu
nido com a Ministro, seus assessores e Secretaries 
do Mlntsterio. 

Justifica,.ao 

o conhecimento das atividades de Ministros de 
Estado devem ser publicas e plena ciencla dos cida
daos, quanta rnais quando existem denuncias de en
contros com autoridades com indlcios de finalidades 
escusas. 

A imprensanacionaldesta qumta-teira, 20 de se
tembro, lanca duvidas e denuncias acerca da interfe
renciado PoderExecutivo em delibera96es legislativas. 
Segundo as denuncias, tratativas entre deputados e 
Ministros do Governo Lula teriam afetando a autonomia 
e independenclado Legislativona apreclacaoda PEC 
558, de 2006, e colidido na prorroqacao da CPMF. 

Tratarn-se de possiveis atividades de agentes 
puollcosque diretamenteinteressama boaadministra
~ao publica e do correto usa do erano, caracterist'cas 
que destacam a exigencia de ordinaria nscanzacao 
parlamentar. 

Requer-se, portanto, 0 encaminhamento das in
forrnacoes, em formade relat6riodetalhado e completo 
ao Exmo. Ministro de Estado da Agricultura, Pecuaria 
e Abastecimento, a respeitodos encontros, audiencias 
ou reuni6esacontecidas noambito daqueleMinisterio 
nos dias 18 e 19 de setembro. 

Nestestermos, requer-seas provideneias no en
caminhamento da presente solicitacao, 

Brasflia, 20de setembro de2007. - Chico Alencar, 
Liderdo Partido Sociaiismo e Liberdade na Camara dos 
Deputados. 

Despacho 

o presente requerimento de intorrnacao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Ccnstltuicao Federal e 
com os arts.115 e 116do Regimento Interneda cama
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ra dos Oeputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
nO 11, de 1991, ~ pelo encaminhamento. 

Primeira Vtce-Prssldencta, em / / 2007. - Oepu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator. 

Aprova9aO pelo Presidente, Oep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Oep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento, 

Em 11-10-2007. 

REQUERIMENTO DE INFORMACOES
 
N° 1.034, de 2007
 

(Do Sr. Oeputado Chico Alencar)
 

Sollclta Informac;oes ao Exmo. Minis
tro de Estsdo do Minist~rlo do IntegraC;so 
Nacional a respeito da agenda de eempre
missos e audienclas nos dias 18 e 19 de 
setembro de 2007. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelencia, com base no art. 

50 da consnnncao Federal e na forma dos arts. 115 e 
116 do Regimento Interno, que, apos consulta a Mesa, 
sejam solicitadas lnformaeoes ao Ministro de Estado da 
Integra9ao Nacional, no sentido de enviar a esta Casa, 
em forma de relat6rio detalhado acerca das audiencias, 
compromissos e reunioes do Exmo. Sr.Ministro Geddel 
Vieria Lima, nos dias 18 e 19 de setembro de 2007, 
bern como de assessores direilos, seeretartcs do Mi
nisterio e/ou funcionarlos de seu Gabinete. Solicita-se 
que no relat6rio constem informa90es completas dos 
requerimentos de audiencia; as datas e norarlo das 
reunioes; assuntos tratados; rela9iio com 0 nome das 
pessoas presentes nas reunloes, parlamentares, au
toridades e eventuais acompanhantes ou assessores; 
e outras lntorrnacoes que se tacarn necessartas para 
identificar quais as autoridades pUblicas e por quais 
razoes teria se reunido com a Ministro, seus assesso
res e Secretaries do Minist~rio. 

Jilstificac;so 

o conhecimento das atividades de Ministros de 
Estado devem ser publicas e plena ciencia dos clda
daos, quanta rnais quando existem denuncias de en
contros com autoridades com indfcios de finalidades 
escusas. 

A imprensa nacional desta quinta-fslra, 20 de se
tembro, lanca duvidas e denunctas acerca da interle· 
rencia do Poder Executive em delibera90es legisllilivas. 
Segundo as denunclas, tratalivas entre deputados e 
Ministros do Governo Lula teriam afetando a autonomia 

, 

e independencla do Legislativo na apreciacao l1aPEC 
558, de 2006, e coiidido na prorroqacao da CPMF. 

Tratam-se de posslveis alividades de agentes 
publicos que diretamente interessam 11 boa adrl,inistra
9iio publica e do correto usc do erarlo, caractenstlcas 
que destacam a eXig{incia de ordinaria liscliliza9aO 
parlamentar. ' 

Requer·se, portanto, 0 encaminhamento,das in
Iorma90es, em forma de relat6rio detalhado e c6mpleto 
ao Exmo. Ministro de Estado da Fazenda, a r~speilo 
dos encontros, audiencias ou reunloes acontecldas 
no ambito daquele Minist~rio nos dias 18 e 19 de se
tembro. 

Nestes termos, requer-se as providsncias no en
caminhamento da presente solicita9ao. I 

Brasnia, 20 de setembrode 2007.- Chico Alencar, 
Lider do Partido Socialismo e Liberdade na damara 

I 
dos Oeputados. I 

Despacho 

o presente requerimento de informa9iio ~sta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constituicao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Cama
ra dos Oeputados. 0 parecer, dispensado ° relatono, 
em conformidade com °art. 2°, § 1°, do Ato d~ Mesa 
n° 11, de 1991, ~ peio encaminhamento. : 

Primeira Vice-Presidencia, em / / 2007. -! Oepu
tado Narelo Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator. ' , 

Aprovacao pelo Presidente, Oep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Oep. Narcio Rodrigues, p~lo en
caminhamento. \ 

Em 11-10-2007. 

REQUERIMENTO DE INFORMACOES
 
NO 1.035, DE 2007
 

(Do Sr. Oeputado Chico Alencar)
 

Solicits Informac;oes ao Exmo.'Minis, 
Iro de Estado do Mlnlst~rlo da Fazilnda a 

I
respelto da agenda de compromlssos e 
audiencias nos dlas 18 e 19 de set~mbro 
de 2007. ' 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelencia, com baseno art. 

50 da Constituic;ao Federal e na forma dos arts. 115 e, 
116 do Regimento Interno, que, ap6s consulta Ii Mesa, 
sejam solicitadas lnformacoes ao Ministro de ~stado 
da Fazenda, no sentido de enviar a esta Casa, em 
forma de relat6rio detalhado acerca das aUdi~ncias, 
compromissos e reunioes do Exmo. Sr. Ministr~ Guido 
Mantega, nos dias 18 e 19 de setembro de 2007, bem 
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como de assessores direitos, secretanos do Ministario 
e/ou functonarlos de seu Gabinete. Solicita-se que no 
relat6rio constem lntorrnacoes completas dos requeri
mentos de audiencia; as datas e horario das reunioas; 
assuntos tratados; relacao com 0 nome das pessoas 
presentes nas reunioes, parlamentares, autoridades 
e eventuais acompanhantes ou assessores; e outras 
intormacoes que se tacarn necessarlas para identificar 
quais as autoridades pubucas e por quais razoes teria 
se reunido com 0 Ministro, seus assessores e Secre
tarlos do Ministerio. 

JUSlifica"ao 

o conhecimento das atividades de Ministros de 
Estado devem ser publicas e plena ciencia dos cida
daos, quanta mais quando existem denunclas de en
contros com autoridades com indlcios de finalidades 
escusas. 

• A imprensa nacional desta quinta-teira, 20 de se
tembro, lanca duvidas e denuncias acerca da interle
rencia do Poder Executivo em delibera90es legislativas. 
Segundo as denunclas, tratativas entre deputados e 
Ministros do Governo Lula lerlam afetando a autonomia 
e independencia do Legislativo na apreciacao da PEC 
558, de 2006, e colidido na prorroqacao da CPMF. 

Tratam-se de posslveis atividades de agentes 
pUblicos que diretamente interessam aboa administra
cao pUblica e do correto usa do erario, caracterlsticas 
que destacam a eXigencia de ordinaria tiscalizacao 
parlamentar. 

Requer-se, portanto, 0 encaminhamento das in
tormacoes, em forma de relat6rio detalhado e completo 
ao Exmo. Ministro de Estado da Fazenda, a respeito 
dos encontros, audienclas ou reunlces acontecidas 
no ambito daquele Ministerio nos dias 18 e 19 de se
tembro. 

Nestes termos, requer-se as providencias no en
caminhamento da presente solicitacao. 

Brasnia, 20 de setembro de 2007. - Chico Alencar, 
Lider do Partido Socialismo e Liberdade na Camara 
dos Deputados. 

Despacho 

o presente requerimento de informa9ao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constituicao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Cama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, a pelo encaminhamenlo. 

Primeira Vice-Presidencia, em / / 2007. - Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator. 

Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. ' 

Em 11-10-2007. 

REQUERIMENTO DE INFORMAI;OES
 
N° 1.036 DE 2007
 

(Do Sr. Chico Alencar)
 

Solicita ao Sr. Minislro de Estado da 
Saude informa"oes acerca da desativa"iio 
do programa de mullimistura daquele ml
nlsterlo. 

Senhor Presidente: 
Com fundamento no art. 50 da Constituicao Fe

deral e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento 
Interne da Camara dos Deputados, solie ito a V. Exa. 
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. Ministro 
de Estado da Saude, Jose Gomes Terncorao, inter
rnacoes ace rca da oesanvacao do programa d,e multi
mistura, conforme noticiado pela revista "isloE" desta 
semana. 

Consta que esse programa, cujo alimento a com
posto de farelos de arroz e trigo, folha de mandioca 
e sementes de ab6bora e gergelim, que, inclusive, foi 
responsavel pela queda da taxa de mortalidade lntan
til no pals, estaria sendo desativado para abrir espa
90 para 0 Mucilon, da Nestle. 0 paradoxal a que tudo 
isso se da quando 0 governo comemora a reducao de 
13% nos 6bilos de criancas entre os anos de 1999 e 
2004, perfodo em que a multimistura se propagou por 
todo 0 pals, com a ajuda da Pastoral da Crianca, Cla
ra Takai Brandao, que criou a multimistura, denunciou 
"que esta passou a ser exclufda da merenda escolar 
para abrir espaco para 0 Mucilon, da Nestle, e a farl
nha lactea, cujo mercado a dividido entre a Nestle e a 
Procter & Gamble". Os compostos da multimistura tem 
ate 20 vezes mais ferro e vitaminas C e B1 em relacao 
a com ida que se distribui nas merendas escolares de 
municfpios que optaram por comprar produtos indus
trtalizados. Percebe-se que os produtos industrializa
dos sao ate 121% rnais caros. Sao estes os fatos da 
maior gravidade para os quais se exige a devida, se 
houve, expucacao por parte do Ministario. 

Sala das Sessdes, 20 de setembro de 2007. 
- Deputado Chico Alencar, PSOURJ. 

Despacho 

o presente requerimento de lntormacao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constituicao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Cama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
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em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presidencia, em //2007. - Depu
tado Nareio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator. 

Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 11-10-2007. 

REQUERIMENTO DE INFORMAl;AO
 
N° 1.037 DE 2007
 

(Do Senhor Marcelo Serafim)
 

Solielta Informar;oes ao Senhor MI
nlstro da Sailde acerca das estatlsticas da 
mortalldade Infanti! e do Programa Sailde 
da Familia no Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelencia, com fundamento 

no Art. 50 § 2° da Constituiyao Federal, e na forma dos 
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Camara des 
Deputados que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as 
seguintes informayoes ao Senhor Ministro da Sailde: 

No Brasil, a mortalidade infantil, no decorrer dos 
anos, tern apresentado urn Indice elevado nas pesqui
sas. ocorre que, as comunidades carentes, na maioria 
das vezes, nao dispoern de atencao baslca e assisten
cia do Programa Sailde da Familia. 

Tendo em vista que, 0 Programa Sailde da FamI
lia, atua nas regioes mais carentes do pals, torna-se 
necessarto obter lnformacoes relativas ao estado do 
Amazonas para discutirmos alternatives que possam 
melhorar a qualidade de vida da populacao amaze
nense. 

Quantas crlancas menores de urn ano foram a 
6bito por causa de epidemiologias nos illtimos cinco 
anos em todo 0 estado do Amazonas? 

Quantas consultas rnedicas, por municIpio, 0 

Programa Sailde da Famma, tern atendido no estado 
do Amazonas? 

A equipe do Programa Saude da Farntlla e com
posta por quantos medicos, enfermeiros, agentes co
rnunitarios de sailde, dentistas e tscnlcos de agente de 
saude, em cada municipio do estado do Amazonas? 

Saladas Sess6es, de de 2007.- DeputadoMarcelo 
5eraflm, PSBIAM. 

Despaeho 

a presente requerimento de informayao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constituiyao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da cama

ra dos Deputados. a parecer, dispensado 0 r~lat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encamlnhamento. ' 

Primeira Vice-Presidencia, em //2007. -: Depu
tado Nareio Rodrigues, Prtmelro-vice-Presldente, 
Relator. 

Aprovayao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da M~sa, do 
relat6rio do Dep. Nareio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 1 

Em 11-10-2007. 

REQUERIMENTO DE INFORMAl;AO '
 
N° 1.038 de 2007
 

(Do Sr. Marcelo Serafim)
 

Solieita Informar;oes ao Senhor;Mlnls
tro do Planejamento, Or,.amento e Gestio 
acerca dos Investimentos do Progr.lma de, 
Aeelerar;io do Crescimento - PAC,n8 infra

, 

estrutura portuaria e hldroviaria no estado 
do Amazonas. ' 

Senhor Presidente, ' 
Com fundamento no art. 50, § 2° da Conslitui~o 

Federal e no art. 115, inciso I, do Regimento I~terno, 
solicito a Vossa Excelencia seja encaminhado pedldo 
de informayaes ao Senhor Ministro do Planelamento, 
Orcarnento e Gestao 0 seguinte pedido de inlorma

- Icoss: 
Existe prevlsao de investimento, no ambito do 

PAC, em infra-estrutura portuaria e hidroviarla ino es
tado do Amazonas? 

Em caso positivo, qual 0 montante da verba des
tinada para cada uma, respectivamente? 

Quais portos serao beneficiados? 
Quais hidrovias serao contempladas? I 

Ha urn cronograma de Iibera9iio de recursos? 

Justificar;io I 
I a Governo Federal incluiu no Programa de Ace

lerayao do Crescimento - PAC, verba para lnvsstlr em 
infra-estrutura em todo 0 Brasil. i 

No Estado do Amazonas grande parte da loco
mocao entre os municfpios e feita por meio do:trans
porte fluvial. Nesse sentido, os investimentos err infra
estrutura se faz necessarlo haja vista a nscessldade 
e a dependencla da imensa regiao arnazonica pelo 
transporte fluvial. 

No sentido de acompanhar a apucacao dessas 
verbas no estado do Amazonas e que as inforrrja<;:oes 
solicitadas sao de grande relevancia. ' 

Saladas Sessoes, de de 2007.- DeputadoMarcelo 
Serafim, PSB/AM. I 

! 
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Despacho 

o presente requerimento de intorrnacao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constituicao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Cama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presidencia, em / / 2007. - Deputado 
Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, Relator. 

Aprovacao pelo Presidenle, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Oep, Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 11-10-2007. 

REQUERIMENTO DE INFORMACAO
 
N° 1.039 DE 2007
 

(Do Senhor Marcelo Serafim)
 

Solicita informaljoes ao Senhor Mi· 
nistro da Saude sobre as estatfsticas de 
doencas cardiovasculares nas mulheres 
do Estado do Amazonas. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelencia, com fundamento 

no Art. 50 § 2° da Constltulcao Federal, e na forma dos 
arts. 115 e 116 do Regimento Interne da Camara dos 
Deputados que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as 
seguintes lntormacoes ao Senhor Ministro da Saude: 

No Brasil, as doencas cardiovasculares e consi
derada a principal causa de mortalidade nas mulheres 
com mais de 65 anos. 

Tendoem vista que, os males do coracao estao rela
cionados a varies fatores de risco, e que, nas muiheres a 
doenca cardiovascular se reveste de diagn6stico pr6prio, 
exigindo assim um conhecimento medico especffico, jul
gamos necessano obter as seguintes informaQ5es: 

Qual 0 nurnero de mulheres vitimas de doencas 
cardiovasculares, por municipio, acima de 65 anos, em 
todo 0 Estado do Amazonas? 

Que medidas esse Ministerio tem adotado para 
facilitar 0 tratamento e controlar os fatores de risco que 
afligem essas mulheres? 

Sala das Sessoes, de de 2007. - Deputado 
Marcelo Serafim, PSB/AM. 

Despacho 

o presente requerimento de inlorrnacao ssta de 
. acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constituicao Federal e 

com os arts. 115 e 116 do Regimento Interne da Cama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamento. 

Primeira vlce-Prestdencra, em / / 2007. - Depu
lade Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator. 

AprovaQao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 11·10·2007. 

REQUERIMENTO DE IN FORMACAO
 
N° 1.040 DE 2007
 

(Do Senhor Marcelo Serafim)
 

Solicita informaljoes ao Senhor Mi· 
nislro da Previdencia e Assistencia Social 
sobre as estatisticas de auxtllo- doenea no 
ESlado do Amazonas. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelencia, com fundamento 

no Art. 50 § 2° da Constitukao Federal, e na forma dos 
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Camara dos 
Deputados que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as 
seguintes mformacoes ao Senhor Ministro da Previ
dencia e Assistencia Social: 

o Estado do Amazonas e um dos eslados que 
mais colaboram em contribuicao com a Previdencia 
Social e que tem 0 segundo maior parque industrial 
do pais, onde cerca de cern mil postos de empregos 
diretos estao ocupados. 

o auxulo-doenca e um beneffcio ao trabalhador 
que fica impedido de trabalhar por mais de 15 dias em 
razao de uma doenca ou ac/dente, a que 0 segurado 
faz jus por estar acomelido de uma incapacidade tern
poraria, e que, num segundo momento, podsra resultar 
em sua aposentadoria, caso sua incapacidade venha 
progredir, tornando-o insusceHvel de reabnitacao. 

Por esse motive e que as lnforrnacoes solicitadas 
sao de grande relevancla: 

Quantos peritos, por municipio, trabalham nos 
postos da instituicao no Estado do Amazonas? 

Quanto tempo, em media, demera a IiberaQao do 
beneffcio previdenciario? 

Que medidas 0 Ministerio esta adotando para a 
sequranca em todas as agencias da Previdencia, diante 
de conflito e tsnsao, para coibir as arneacas daqueles 
segurados que nao aceitam rejeiQao do pedido do be
neflcio aos medicos peritos? 

Sala das Sessiies, de de 2007. - Deputado Marcelo 
5erafim, PSB/AM. 

Despacho 

o presente requerimento de informaQao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Ccnstituicao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da cama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relal6rio, 
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em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11 , de 1991, apelo encamlnhamento. 

Primeira Vice-Presidllncia, em 112007. - Depu
tado Narclo Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator. 

AprovaCao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 11-10-2007. 

REQUERIMENTO DE INFORMA~AO
 
NO 1.041 de 2007
 

(Do Sr. Marcelo Serafim)
 

Solicita Informa<;oes ao Senhor MI
nistro do Planejaniento, On;amento e Ges
tio acerca dos ·Investlmentos do Programa 
de Acelera<;io do Cresclmento - PAC, no 
abastecimento de ligua e no esgotamento 
sanitlirio no estado do Amazonas. 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 50, § 2° da Ccnstituicao 

Federal e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno, 
sollc ito a Vossa Excelllncia seja encaminhado pedido 
de lntorrnacoes ao Senhor Ministro do Planejamento, 
Orcarnento e Gestao 0 seguinte pedido de lntorrna
coes: 

Existe previsao de investimento, no ambito do 
PAC, no abastecimento de agua em areas urbanas e 
em areas rurais? Em caso positive. qual 0 montante 
da verba destinada para cada uma dessas areas, res
pectivamente? 

Quais rnumcfpios serao beneficiados? 
Ha um cronograma de IiberaCao de recursos? 
Existe prevlsao de investimento, no ambito do 

PAC, no esgotamento sanltarto em areas urbanas e 
em areas rurals? Em caso positivo, qual 0 montante 
da verba destinada para cada uma dessas areas, res
pectivamente? 

Quais municipios serao beneficiados? 
Ha um cronograma de liberacao de recursos? 

Justlfica<;io 

a Governo Federal incluiu no Programa de Ace
leracao do Crescimento - PAC, verba para inveslir em 
abastecimento de agua e esgotamento sanltario em 
todo 0 Brasil. 

Esabido que a melhoria do sistema de abasts
cimento de agua traz como consequsncla direta a di
minuicao sanslvel no indice de doancas relacionadas 
com a agua, alern do aumento da vida rnsdta da po
pulacao beneficiada e da diminuicao da mortalidade, 

particularmente da mortalidade infantil. Esses' efeitos 
beneficos se acentuam ainda com a implantagao e a 
melhoria dos sistemas de coleta e tratamentd de es
gotos sanltarios, , 

a Estado do Amazonas aextremamente carente 
de sistema de abastecimento de agua e de ~sgota
mento sanitario, 0 que traz consequenclas m~leficas 
para os amazonenses, principalmente os que vivem 
nas areas rurais e no interior do estado. 

No sentido de acompanhar a aplicacao dessas 
verbas no estado do Amazonas aque as informacoes 
solicitadas sao de grande relevancia. 

Saladas Sessiies,de de2007.- Deputado ~arcelo 

Seraflm. PSBIAM. 

Despacho 

a presente requerimento de intormacao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da constltucao F~deral e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno dS: Cama
ra dos Deputados. a parecer, dispensado 0 rEllat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, apelo encaminhamento. : 

Primeira Vice-Presidllncia, em 112007. -t Depu
tado Narcio Rodrigues, Prlmelro-Vlce-Presldente, 
Relator. 

Aprovacao pelo Presldente, Dep. Arlin
do Chinaglia. "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, Pl'elo en
caminhamento. I 

Em 11-10-2007. , 

REQUERIMENTO DE INFORMA~io : 
N° 1.042 , DE 2007 ' 

(Da Comissao de Desenvolvimento Econ6mico, 
Industria e comsrcto ) . 

Requer ao Ministro de Estado dO De
senvolvimento, Industria e cemerele Exte
rior, informa<;oes sobre a implementa<;io 
das medidas anunciadas pelo Gove;no no 
prlmelro semestre do corrente ane, volta
das ao fortalecimimto da Industria', brasi-

I 

lelra, partlcularmente dos setores textll e 
de confec<;oes. . 

Senhor Presidente:
 
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constltuicao


I 

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I, do 
Regimento Interno, solicito a V.Ex" seja encaminhado 
ao Sr.Ministro do Desenvelvimento, Industria e Comer
cio Exterior 0 seguinte pedido de informa<;5es: 

Para enfrentar os impactos negatives dB valori-
I 

zacao do Real sobre 0 setor produtlve nacional, parti
cularmente sobre os segmentos intensivos em mao de 

i 



Outubro de 2007 DlARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Sexta-Ieira 12 53865 

obra, como os setores textil, de vestuario e de calcados, 
o Governo Federal anunciou variasmedidas, no primeiro 
semestre do corrente ano, envolvendo as areas tribu
tana, de comercio exterior e de financiamento. Essas 
iniciativas, que chegaram a ser anunciadas e discutidas 
preliminarmente em audienclapublica nesta Casa, obje
tivavam elevar a protscao taritaria para a producaodo
rnestica, coibir prancas desleais de cornercio e aumentar 
o aporte de financiamentos em condicoes favorecidas, 
tanto para capital de giro como para 0 apoio a novos 
investimentos. Alem disso, 0 Governo tambern anunciou 
a possibilidade de adotar outras providencias voltadas 
para desonerar a folha de pagamentos de segmentos 
intensivos em mao de obra. . 

Decorridos mais de quatro meses do anuncio 
das primeiras medidas e considerando a lrrpcrtancia 
e a urgencia de se aumentar a competitividade dos 
segmentos industriais mencionados, julgamos essen
cial que sejam requeridas, ao Ministro de Desenvolvi
mento, Industria e Cornerclo, as inforrnacoes abaixo 
relacionadas: 

1 - sobre 0 aumento da Tarifa Externa Comum 
(TEG) para produtos texteis, cuja aprovacao foi anun
ciada pelo Governo Federal em 25 de abril de 2007: 

quais os itens tarlfarios (detalhados a 8 digitos 
da Nomenclatura Comum do Mercosul, com a res
pectiva descricao) que ssrao abrangidos peta medida 
equal altaracao da aliquota da TEC para cada urn 
desses itens? 

Qual a data em que a elevacao da TEC entrara 
efetivamente em vigor no Pais? 

Para cada urn dos itens taritartos referidos, ou 
seja, os abrangidos pela medida, qual foi 0 valor das 
irnportacoes brasileiras (US$ mil) em 2005, 2006 e 
primeiro semestre de 2007 (neste ultimo perfodo com 
dados mes ames), detalhando os parses de origem e 
procedencia das irnportacoes? 

Considerando que, segundo informacoes da im
prensa, 0 Paraguai e Uruguai deverao manter suas 
tarilas de importaceo para texteis em 16 e 18%, que 
medidas 0 Brasil adotara para evitar a trianqulacao de 
mercadorias? 

2 - sobre as novas linhas especiais de financla
mento do BNDES para capital de giro, investimento, 
exportacao e reestruturacao de empresas (com juros 
subsidiados e bonus de adirnplencia), anunciadas em 
12 de junho de 2007: 

Qual 0 estagio de implernentacao da cada uma 
das Iinhas especiais de financiamento anunciadas e 
como estas vern operando? 

No caso de projetos aprovados, qual 0 prazo ma
ximo entre a solicitacao do credtto pelo emprssano e 
o desembolso de recursos? 

Qual 0 valor total de recursos efetivamente alo
cados pelo BNDES em cada linha e as respectivas 
condicoes de financiamento(indicando os encargos 
financeiros totais para os tornadores, prazos de fi
nanciamento, contrapartidas e garantias exigidas dos 
tomadores) ?; 

Com base nos dados rnals recentes que estejam 
disponfveis, qual 0 valor de recursos (em A$ mil) apro
vado pelo BNDES nessas linhasde financiamento, bern 
como 0 valor efetivamente desembolsado (detalhar 
as informaQaes segundo modalidade de tinanciarnen
to, segmentos industriais e quantidade de empresas 
beneficiadas) ?; 

Com base nos dados mais recentes que este
jam disponlveis, qual 0 valor dos pedidos em carteira 
referentes As mencionadas linhas de financiamento, 
por modalidade de financiamento e segmentos in
dustriais? 

Qual a estimativa de desembolso de recursos 
(em A$ mil) dessas linhas de financiamento (por mo
dalidade) no periodo de setembro de 2007 a dezembro 
de 2008 (mes ames)? • 

Sala das Sessoes, de de 2007. - Deputado 
Wellington Fagundes, Presidente. 

Despacho 

o presente requerimento de intorrnacao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Oonstituicao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Aegimento Interne da Cama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamento. 

Primeira Vlce-Preeidencie, em II 2007. - Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro·Vice-Presidente, 
Aelator. 

Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 11-10·2007. 

REQUERIMENTO DE INFORMAC;:AO
 
N' 1.043 , DE 2007
 

(Da Comissao de Desenvolvimento Econornico,
 
Industria e Comercio )
 

Requer ao Ministro de Estado da Fa' 
zenda inlormat;6es sobre a implementat;ao 
das medidas anunciadas pelo Governo no 
primeiro semestre do corrente ano, volta
das ao lortalecimento da industria brasi
leira, particularmente dos setores textil e 
de conlect;6es, 
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Senhor Presidente: 
Comfundamento no art.50, § 2°,da Constitui<;iio 

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, ellS, inciso 
I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex" seja encami
nhado ao Sr. Ministro da Fazenda 0 seguinte pedido 
de informacoes. 

Para enfrentar os impactos negatives da valorl
zacao do Real sobre 0 setor produtivo nacional, parti
cularmente sobre ossegmentos intensives em maode 
obra, comoos setores t~xtil, devestuario e decalcados, 
o Governo Federal anunciou varlas medidas, noprimeiro 
semestre do corrente ano, envolvendo as areas tribu
taria, de cornercio exteriore de financiamento. Essas 
iniciativas, que chegaram a seranunciadas e discutidas 
preliminarmente emaudi~ncia publica nestacasa, obje
tivavam elevar a protecao taritana para a produ<;iio do
rnastica, coibirprancas desleais de comerclo e aumentar 
o aporte de financiamentos em condi<;5es tavorecloas, 
tanto para cepltal de giro como.para 0 apoio a novos 
inveslimentos. Alemdisso, 0 Governo tambern anunciou 
a possibilidade de adotaroutrasprovidencias veltadas 
para desonerara folha de pagamentos de segmentos 
intensives em mao de obra. 

Decorridos maisde quatromesesdoanuncio das 
primeiras medidas e considerando a importancia e a 
urg~ncia de se aumentar a competitividade dos seg
mentos industriais mencionados, julgamos essencial 
que sejam requeridas, ao Ministro de Estado da Fa
zenda, as informa<;5es abaixo relacionadas: 

1 - sobre a tributa<;ao especifica das importa
<;5es de vestuano, via adocaodo sistema"ad rem" ao 
inves de "ad valorem", medida anunciada em 12 de 
junho de 2007: 

quaisos nens tarraros (detalhados a 6 dlgitosda 
Nomenclatura Comum doMercesul, com a respectiva des
cri<;iio) que serao abrangidos pelamedida e quala tarila 
"ad rem"paracadaumdesses itens(indicando tarnbern 
a respectiva tarifa "ad valorem" que serasubstitufda)? 

qual a situa<;iio atual da implementa<;ao da nova 
sistematica e em que data estara plenamente adota
da no Pars? 

para cada um dos itens tarttarlos referidos, ou 
seja, os abrangidos pela medida, qual foi 0 valor das 
exporta<;5es brasileiras (US$ mil CIF) em 2005, 2006 
e primeiro semestre de 2007 (neste ultimo perfodo 
com dados mes a m~s), conforme 0 pars de origem 
das importa<;5es? 

2 - sobre a medida de reducao do prazo para 
aproprlacao doscrsditos pelo PIS/COFINS nos inves
limentos realizados pelossetores t~xtil, de confec<;5es 
e de calcados, entre outros, anunciada em 12 de ju
nho de 2007: 

como funciona a nova sistematicade aproveita
mento dos credltos? 

quaisas provid~ncias ja adotadas paraimplemen
tar a medida e resultados alcancados? Entre'outras 
informa<;5es, fornecer estimativa comparando \0 valor 
- em R$ mil - dos credltos, cujo aproveitamento ja se 
deu em fun<;ao da medida, com0 valorque poderiaser 
aproveitado cem basenasistematica anterior, paracada 
um dos principais segmentos beneficiados, indicando 
tarnbern a mem6ria de calculo das estimativaS. 

3- sobrea arnpliacao setorial doRegime Especial 
de Aquisi<;ao de Bensde Capi~al para empresa~ expor
tadoras- RECAP, com redu<;ao de 60%para 60% da, 
exig~ncia de percentual mlnimo de exporta<;5es, para 
usufruirda suspensiio do PIS e COFINSna aq~isi<;iio 

de insumos e de bens de capital, tambem anunciada 
em 12 de junho de 2007: . 

quaisas providencias adotadas paraa implemen, 
ta<;ao da medidae quaisos resultados ja arcancados? 
Entre outras inforrna<;5es, fornecer dadossobre 0nume
ro efetivode empresashabilitadas ao RECAPantes e 
depoisda ado<;iio da medida- por segmento industrial 
- e estimativacomparando 0 valor de PIS/CO~INS ja 
suspenso em fun<;iio da adocao da medida com re
la<;ao ao valor que teria side suspenso se mahtida a 
sistematica anterior, detalhada conforme segrhentos 
industrlaisbeneficiados. e lndicando tambern a lnem6
ria de calculo utilizadanas estimativas. ' 

4 - sobre medidas de desonera<;iio da folha de 
pagamentos da industria. tarnbsm sinalizad~s pelo, 
Governo no primeiro semestre do ana: 

- quaisas medidas em estudoparadesoneracao 
da folhade pagamentos e quaisas providencial\ que ja 
estao sendoadotadasparaviabilizarsua lrnptementa
<;ao (indicando 0 prazo previstopara entrada em vigor 
das mesmas)? i 

Sala das Sessoes, de de 2007. - Deputado 
Wellington Fagundes, Presidente. II 

Despaeho 

o presenterequerimento de informa<;ao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Conslilui<;iio Federal e 
comosarts. 115e 116do Regimento Interno dapama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa, 
n° 11, de 1991,e pelo eneamlnhamento. 

PrimeiraVice-Presidencia, em 112007. - Depu
tado Nareio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator. 

Aprova<;iio pelo Presidente, Dep, Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Me,sa, do 
relat6rio do Dep. Nareio Rodrigues, PE110 en
caminhamento. I 

Em 11-10-2007. 
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REQUERIMENTO DE INFORMA~AO
 
N° 1.044 DE 2007
 

(Da Sra. Perpetua Almeida)
 

Solicita informa~iiesao Sr. Ministro do 
Planejamento, Or~amento e Gestao, Paulo 
Bernardo, relativo a equipara~ao entre a 
Carreira dos Policiais Federais e os poli 
ciais civis dos ex-territorios. 

Senhor Presidente, 
Requeiro, com base no art. 50, $2°, da Consti

tui9aO Federal e no artigo 115, Inciso I, do Regimen
to Interno, que seja encaminhado ao Sr. Ministro do 
Planejamento, Orcamento e Gestae, Paulo Bernardo, 
requerimento de inforrnacoes relativo a equlparacao 
entre as carreira dos policiais federais e os policials 
civis dos ex-territorios. 

o poder executivo editou a Medida Provis6ria n° 
386/2007 que dentre outras quest6es aumenta 0 sub
sldio da Carreira de Policial Federal. 

Desejamos saber, ja que referida medida provis6
ria nao deixa ssclarecldo, os refiexos destes aumentos 
para a carreira dos policiais civis dos ex-territ6rios. 

Gostariamos de lembrar, que de acordo com a 
lei n° 11.358, de 19 de outubro de 2006, foi garantida 
a equiparacao das respectivas carreiras para todos 
os efeitos. 

Sala das Sessces, de de 2007. - Perpetua 
Almeida, Deputada Federal PCdoB/AC. 

Despacho 

o presente requerimento de intormacao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constituicao Federal e 
com os arts. 115 e 116do Regimento Interno da CAma
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relatorto, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presidencia, em II 2007. - Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator. 

Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, ."ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Nareio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 11-10-2007. 

REQUERIMENTO DE INFORMA~AO 
N° 1.045 , DE 2007 
(Do Sr. Hugo Leal) 

Solicita ao Ministerio da Defesa, no 
ambito da competencia dos Comandos da 
Aeronautica, do Exercito e da Marinha, ao 

Ministerio da Previdencia Social, no ambi
to da competencia do Instituto Nacional de 
Seguridade Social e ao Ministerio da sac
de, informa~6es sobre a possibilidade de 
atendimento de funelcnarlos civis e seus 
familiares nos hospitais das For~as Arma
das onde trabalham. 

Senhor Presidente 
Com fundamento no art. 50, §2° da Constituicao 

Federal e na forma dos artigos 115 e 116 do Regimen
to Interne da Camara dos Deputados, ouvida a Mesa, 
requeiro sejam solicitadas ao Ministerio da Defesa, no 
ambito da cornpetencia dos Comandos da Aeronautlca, 
do Exercito e da Marinha, ao Ministerio da Previdencia 
Social, no ambito da cornpetencia do Instituto Nacio- , 
nal de Seguridade Social e ao Ministerio da Saude, as 
lntormacoes abaixo relacionadas: 

1) Qual 0 impedimento legal para 0 atendimento 
medico-hospitalarde funcionarioscivis e seus familiares 
nos hospitais das Forcas Armadas onde trabalham? 

2) Qual a iniciativa mais adequada, no ambito do 
Poder Executivoou do Poder Legislativo, para viabilizar 
o referido atendimento? 

3) Ha possibilidade de ser firmado Corwenio para 
atendimento, com ressareimento do Sistema Unico de 
Saude, de funcionarios civis e seus familiares nos hos
pitais das Forcas Armadas onde trabalham? 

Justifica~ao 

De um lado, ha inurneros funcionarlos civis que 
mesmo trabalhando nos hospitals militares nao tem 
direito a atendimento rnedico-hospitalar nos hospitais 
da Forcas Armadas onde trabalham ha anos. 

De outro, todos os funcionarlos militares e seus 
conjuges, filhos e pais, independente das respectivas 
patentes, tem esses direitos. 

Ha alguns anos atras, segundo lnforrnacoes de 
funcionarios civis insatisfeilos com esta situacao, a Ae
ronaunca, por exemplo, tinha um Convento firmado com 
entao INPS, atual INSS, e por meio desse Convenio 
os funcionarlos eram atendidos. Mas estes mesmos 
funclonarios informaram que 0 citado converuo nao 
mais vigora e nao souberam informar 0 motivo. 

Esta situacao gera grande insatisfacao entre es
ses Iuncionarios civis sem os quais os hospitais nao 
teriam condicoes de funcionamento. Certamente 0 

atendimento do seu pieito daria grande motivacao a 
esses Iunctonartos e se para tanto fosse necessarlo 
firmar um Convenio, esta iniciativa nao iria onerar 0 

orcarnento das Pastas Militares, pois os recursos des
pendidos seriam ressareidos. Acresce que a medida 
nao traria, em princlpio, aumento de despesas, pois 
o atendimento meclco-trospitalar que seria feito pelos 
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hospitais militares iria substituir, nestes casos, atendi-
mentes que muitas vezes sao feitos pela rede publica 
do Sistema Unico de Saude, 

Diante do exposto, e importante que a Camara 
dos Deputados, atualmente comprometida com diver
sas iniciativas visando 0 aprimoramento dos servicos 
prestados na area da saude, tenha as informaQoes 
necessarias para que possa contribuir para que se 
taca justica mediante sxtensao aos funclonarios civis 
e respectivos familiares que trabalham em hospitals 
militares do direito ao atendimento medlco-hospltalar 
nos locals de trabalho, 

Sala dasSessoes, de setembro de 2007. - Depu
tado Hugo Leal, (PSC/RJ). 

Despacho 

o presente requerimento de informaQao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da ConstituiQao Federal e 
com os arts. 115 e 116do Regimento Interne da csma
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presidencia, em //2007. - Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 

Relator. 
Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin

do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Nareio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 1HO-2007. 

REQUERIMENTO DE INFORMAC;:AO 
N° 1.046, DE 2007 
(Do Sr. Hugo Leal) 

Sollclta ao Mlnisterio da Saude, no 
imbito da Agencla Naclonal de Saude su
plementar - ANSS, Informa~oes sobre a 
possibilidade de exigir de profiss/onals da 
area da saude, desligados ou descreden
ciados de Operadoras de pIanos prlvados 
ou de seguros privados de asslstencla 111 
saude, 0 atendlmento, por prazo mlnlmo, 
de paclentes que estavam sob tratamento, 
pelo pre~o que vinha sendo pratlcado pela 
respectlva Operadora. 

Senhor Presidente 
Com fundamento no art. 50, §2° da ConstituiQiio 

Federal e na forma dos artlgos 115 e 116 do Regimen
to Interne da Camara dos Deputados, ouvida a Mesa, 
requeiro sejam solicitadas ao Ministerio da Saude, no 
amMo da Agencia Nacional de Saude Suplementar 
- ANSS, infoJlT1a¢es sobre a possibilidade de exigir de 

profissionaisda area da saude que se desligaramlou des
credenciaram de Operadoras de pianos privadqs ou de 
seguros privados de asslsteneia asaude, 0 atendirnento, 
por prazomlnimo, dos respectivospacientesque ~stavam 

sob tratamento, pelo prsco que vinha sando praticado 
pela respectiva Operadora, na fOJlT1a abaixo: 

1) Ha norma que possibilite exigir de proflssionais 
da area da saude, que se desligaram ou descredancla
ram de Operadoras de pianos privados ou de seguros 
privados de assistancia asaude, 0 prosseguimbnto no 
atendimento dos respectivos pacientes que ~stavam 
sob tratamento, pelo prazo mrnimo de seis rneses, 
mediante pagamento de consuna ou de outro proce
dimento seguindo 0 valor que vinha sendo praticado 

pela respectiva Operadora? , 
2) Hanorma que possibilite exigir das Operadoras 

de pianos privados ou de seguros privados d~ ass's
tancia a sauce, que por ocasiao do credsnciamento 
dos profissionais da area da sauds,estabeleea 0 com
prornlsso formal dos mesmos, ap6s desllqamento ou 
descredenciamento dessas Operadoras, dareln pros
seguimento no atendimento dos respectivos pacientes 
que estavam sob tratamento, pelo prazo rninirno de 
seis meses, mediante pagamento de consulta' ou ou
tro procedimento no valor que vinha sendo praticado, 
pela respectiva Operadora? 

3) Caso inexista norma neste sentido, h~ possi
bilidade da ANSS, da Camara de SaudeSuplelnentar, 
do Poder Executivo Federal e/ou 0 Congresso Naeio
nallegislarem sobre 0 assunto? Qual a lnlciatlva mais 
adequada para atingir 0 objetivo definido neste Reque
rimento de Informa¢es? I, 

! 

Justlflca~iio I , 
Ha lnurneros pacientes, com doencas crOn,icas ou 

nao, que dao lnlclo aos respectivos tratamentos com, 
profissionais da area da saude escolhidos, entre outras 
razoss, devido ao seu credenciamento ou contratacao 
por Operadoras de pianos privados ou de seguros pri
vados de asslstencia asaude desses pacientes, 

Ocorre que, muitas vezes, 0 profissional ~a area 
da saude, principalmente ap6s tornar-se conhecido no 
mercado e ganhar fama, pede 0 seu desligam~nto ou 
descredenciamento da Operadora de plano pri~ado ou 
de seguro privado de assistancia a saude, tornando 
a continuidade do tratamento por parte do paciente 
extremamente onerosa e consequentemente i~viabili
zando-a, trazendo assirn series prejurzos para dsaude 

do consumidor. 'I 

o tempo necessarlo para que 0 paciente procu
re outro profissional da area da saude pode variar de 
acordo com a especialidade do profissional e ~ trata
mento a que esta sendo submettdo 0 consumidpr. Niio 
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obstante, entendemos que 0 prazo de seis meses e 
razoave) para que haja uma transicao. 

A requtarnentacao desse assunto e de extrema 
importancia, seja estabelecendo mecanismos que obri
guem 0 profissional por ocasiao da sua contratacao 
ou credenciamento, por meio da lnclusao de ctausula 
no contrato que celebrar com a Operadora de plano 
privado ou de seguro privado de asslstencta II saude, 
seja mediante 0 estabelecimento de norma dirigida 
diretamente ao profissional. A questao, de natureza 
tscruca, merece ser estudada pela Agencia Nacional 
de Sauda Suplementar. 

o art. 6° da Lei n°. 9.656, de 03.06.98, que "dis
poe sobre os pianos e seguros privados de asslstencla 
II saude", a nosso julzo, ja aponta caminhos a serem 
seguidos para resolver esta questao: 

"Art. 6" Eo criada a Camara de Saude Su
plementar como 6rgao do Conselho Nacional 
de Seguros Privados - CNSP, com compe
tencia privativa para se pronunciar acerca das 
rnaterias de sua audiencia obrigal6ria, previs
tas no art. 30, bern como propor a expsdicao 
de normas sobre: (Vide Medida Provis6ria n° 
2.177-44, de 2001) 

I -regulamenta¢o das atividades das 
operadoras de pianos e sequros privados de 
assistencia II saude: (Vide Medida Provis6ria 
n° 2.177-44, de2001) 

II - fixa¢o de condicoas rnfnimas dos 
• contratos relalivos a pianos e seguros privados 

de ass'stencia II saude: (Vide Medida Provis6
ria n° 2.177-44, de 2001) 

III - crtterios normalivos em relacao aos 
procedimentos de credenciamento e destitui
cao de prestadores de service do sistema, vi
sando assegurar 0 equilibrio das relacoes entre 
os consumidores e os operadores de pianos e 
seguros privados de assisteneia II saude: (Vide 
Medida Provis6ria n° 2.177-44, de 2001) 

IV - estabelecimento de mecanismos 
de garanlia, visando preservar a prestacac 
de services aos consumidores; (Vide Medida 
Provis6ria n° 2.177-44, de 2001) 

V - 0 regimento interno da pr6pria Ca
mara. (Vide Medida Provis6ria n° 2.177-44, 
de 2001)" 

Oiante do exposto, e importante que a Camara 
dos Oeputados, atualmente compromelida com diver
sas inicialivas visando 0 aprimoramento dos servicos 
prestados aos consumidores na area da sauce, tenha 
as lntorrnacoes necessarias para que possa contribuir 

. para que se taca justica, garantindo a continuidade do 
tratamento de diversas doencas pelo prazo mlnimo 
necessario para que outro profissional seja escolhido 

pelo paciente, obtenha as informaet0es necessarias e 
de prosseguimento ao tratamento. 

Sala das Sessoes, de setembro de 2007. - Oepu
tado Hugo Leal, (PSC/RJ). 

Despacho 

o presente requerimento de informa¢o esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2", da Constitulcao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Cama
ra dos Oeputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamento. 

Primeira vtce-Presldencte, em //2007. - Oepu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente, 
Relator. 

Aprovacao pelo Presidente, Oep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Oep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 11-10-2007. 

REQUERIMENTO DE INFORMA(,':OES
 
W 1.048, DE 2007
 

(Do Oeputado Eduardo Valverde)
 

Solicita informa90es relativas 11 sltua
980 funcional dos servidores pUblicos que 
integravam 0 quadro de pessoal do ex-Ter
rit6rio de Rondonia quando de sua trans
forma98o em Estado, bem como daqueles 
que foram admitidos nos quadros do Es
tado, mediante lei ou autoriza980 federal, 
ate 15 de marco de 1987, data da posse do 
1" Govemador eleito. 

Senhor Presidente: 

2
Requeiro a V. Ex·, com base no art. 50, § 

0
, da Constituicao Federal, e no art. 116, do Re

gimento Interno, que, ouvida a Mesa, seja solicitada 
ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda a adocao de 
providencias no senlido de que sejam prestadas a 
esta Casa mtorrnacoas reialivas II situacao funcional 
dos servidores publicos que integravam 0 quadro 
de pessoal do ex-Territ6rio de Rondonia quando de 
sua transtormacao em Estado, bem como daque
les que foram admitidos nos quadros do Estado, 
mediante lei ou autorlzacao federal, ate 15 de mar
co de 1987, data da posse do 10 Governador eleilo, 
compreendendo: 

a) quanlitativo total dos referidos servi
dores que integram hoJe 0 quadro em extin¢o 
da Uniao, a sua situacao funcional geral (nu
meros agregados das diversas categorias) e 
as respeclivas despesas remunerat6rias; 
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b) quantitativo total dos servidores, ad
mitidos porlei ou autortzacao federal, ate a 
data da posse do 1° Governador eleito, que 
permanecem integrando 0 quadrode servido
res do Estado de Rondonia. 

Justiflca'i'io 

Pretende-se, com a presente solicitacao, ve
rificar as posslveis impllcacoes funcionais, bem 
como as provavels repercussoes financeiras para os 
cofres da uniao, no caso de aprovacao da Proposta 
de Emenda Constitucional n° 463, de 2005. 

Sala das Sassoes, 24 de setembro de 2007. 
- Deputado Eduardo Valverde. 

Despacho 

o presente requerimento de informa,.ao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constltuicao Federal e 
com os arts. 115 e 116do Regimento Interno da Cama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamento. 

Primeira Vlce-Presidencia, 10 de outubro de 2007. 
- Deputado Narclo Rodrigues, Primeiro-Vice-Presi
dente, Relator. 

Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, ad referendum da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 11-10-2007. - Arlindo Chlnaglia, 
Presidente. 

REQUERIMENTO DE INFORMAc;:Ao
 
N" 1.049, DE 2007
 

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)
 

Requer seja sollcltada ao Minlstro de 
Estado da Fazenda informa'i'oes sobre 0 

Programa de Parcelamento Excepclonal
PAEX. 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui9aO 

Federal, e do art. 226, II, do Regimento Interno da Ci
mara dos Deputados, e na forma dos arts. 115 e 116 
deste Estatuto, requeiro a Vossa Excelllncia, ouvida a 
Mesa, seja solicitada informa90es ao Ministro de Es
tado da Fazenda sobre 0 Programa de Parcelamento 
Excepcional-PAEX, nos seguintes termos: 

Nllmero de adesoes. de exclusces e empresas 
que permanecem no ambito do referido programa; 

Valor total do ativo fiscal total da Receita Federal 
e do Instituto Nacional do Seguro Social, que se ins
creveram no programa; 

Valor total dos debitos das empresas que se ins
creve ram no Programa; 

Valor total das exclusoes atll a presente ~ata. 
I 

Justifica'i'io I 

0 Programa de Parcelamento Excepeionat] PAEX, 
institufdo pela Medida Provis6ria nO 303, de 29 de ju
nho de 2006 teve como objetivo parcelar os dllqitos de 
pessoas jurldicas junto aSecretaria da Receita Federal 
- SRF, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
PGFN e ao Instituto Nacional do Seguro Social.,.INSS, 
com vencimento atll 26 de fevereiro de 2003. : 

Entretanto, nao M divulga9ao das inforrha,.oes 
relativas ao referido programa, sobretudo se 0 mesrno 
teve ampla adesao, ; 

Deste modo, 0 presente Requerimento:visa a 
obter as informa90es que esclarecarn 0 preserite pro
grama, bem como a sua importincia para reglliarizar 
a situa,.ao de empresas. : 

Sala das Sessoes, 24 de setembro de 2007. 
- Deputado Lulz Carlos Hauly, (PSDB - PR).I 

Despacho 

o presente requerimento de informa,.ao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Conslitui9ao Fe~eral e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da ,Cama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato d~ Mesa 
nO 11, de 1991, II pelo elicamlnhamento. . 

Primeira Vice-Presidencla, em / / 2007, -i Depu
tadoNarclo Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente. 

I 

Aprova9ao pelo Presidente, Dep, Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da M~sa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 11-10-2007 
I 

REQUERIMENTO DE INFORMAc;:Ao , 
N° 1.050, DE 2007 I 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame) i 
, 

Sollclta Informa'i'OBS ao Sr. Minlstro, 
da Fazenda a respalto do Impacto sobre a, 
arrecada'i'ao federal da eoneessao ide reo 
mlssao para determlnados debltos tribu
tarlos federals. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a V.Ex" com base no art.50 da consn

tui980 Federal e na forma dos arts. 115 e 116 dq Regi
mento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicltadas 
lntorrnacdes ao Sr. Ministro da Fazenda, a fim de que, 
seja avaliado 0 impacto na arrecadacao da rernlssao 
de debitos tributarlos federais para empresas que se, 
encontram inativas, de acordo com cadastre da Secre
taria da Receita Federal do Brasil, e desejam encerrar 
suas atividades. Dessa forma, listamos alguns quesitos 

\ 
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que achamos necessariespara 0 maioresclarecimen
to do assunto. 

Qual e a perda de arrecadacao na remlssao de 
debitostributarios lederaisdasempresas quese encon
treminativaspor tres anosou rnais, segundo0 cadastro 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil? . 

Qual e a perda de arrecadacao na anistia das 
multas tributarias das empresas que se encontrem 
inativas por tres anos ou mais,segundo 0 cadastro da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil? 

Qual e 0 nurnerode empresasque se encontram 
inativas e qual valor total de seus debitos ? 

Qual e 0 nurnerode microe pequenasempresas 
que se encontram lnativas e qual valor total de seus 
dsbitos ? 

Qual e 0 percentual de recuperacaodos debitos 
nao pagos referentes as empresas inalivas ? 

Justificac;:iio 

Nossa inten9i'io e apresentar Projeto de Lei que 
incentive a reqularlzacao do cadastro fiscal de milha
res de brasileiros. Muitasempresas, apesar do grande 
esforcode seus proprietarios, loram obrigadas a fechar 
suas alividades no Brasil nos uttlmos anos. De fato, 
o pais nao cresce e lirmas geradoras de emprego e 
renda sofrem 0 efeito dessa sstaqnacao. 

Devido a esse quadro, os s6cios dessas pesso
as juridicas, alem de serem obrigados a lechar seu 
empreendimento, tem de arcar com pesadas dividas 
tributarias. Resolvemos, dessa torma, sugerir me
dida para extinguir 0 debito dessas empresas que, 
apesar de existentes, encontram-se inativas. Essas 
pendencies impedem que 0 empresario possa iniciar 
outra atividade e voite a contribuir para 0 crescimen
to do pais. 

Porern, preocupados em atender da melhor for
ma 0 interesse publico, necessitamos de maiores in
forrnacoes sobre 0 impactoda medida na arrecadacao 
trlbutana, a fim de methor avaliar a conveniencia da 
proposta. Para isso, e imprescindlvel que sejam res
pondidosos quesilos formulados acima.Vale ressaltar 
que apresentamos estaproposicaoporque, inlelizmen
Ie, esses dados nao estao disponlveis para consulta 
pelos pariamenIares. 

Ademais, porse lrataremde intorrnacoes consoli
dadas, sem a minima possibilidadede ldentificacao de 
algum contribuinte, nao M ofensa ao sigilo liscal. 

Isto posto, encaminhamos este requerimento com 
intuito de obter as intorrnaeoes solicitadas, tundarnen
tais para a analise correta da materia em apreciacao 
na Camara dos Deputados. 

Sala das sessess, 25 de setembro de 2007. 
- Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. 

Despacho 

o presente requerimento de lntormacao ssta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constituicao Federal e 
com os arts. 115e 116do Regimento Interne da Cama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presidencia, em 112007. - Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente. 

Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
carninhamento. 

Em 11-10-2007 

REQUERIMENTO DE INFORMAC;:OES 
No 1.051, DE 2007 
(Do Sr. Rodovalho) 

Requer informa90es aSf" Ministra do 
Meio Ambiente a respeito da destina9iio de 
pilhas e baterias usadas. 

Senhor Presidente: 
Requeiro a V.Ex·, com base no art. 50 da Cons

tituic;:ao Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento 
Interne que, ouvida a Mesa, seja encaminhado 11 Sr" 
Ministra do Meio Ambiente 0 pedido de informac;:oes 
que se segue. 

o ConselhoNacional do MeioAmbienteaprovou, 
em 30 de junho de 1999,a Hesolucaon°257, segundo 
a quai "as pilhas e baterias que contenham em suas 
composicoes churnbo, cadrnlo, rnercurtoe seus com
postos, necsssanas ao funcionamento de quaisquer 
tlpos de aparelhos, vefcutos ou sistemas, m6veis ou 
fixes, bemcomo os produtos eietro-elelr6nicos que as 
contenham integradas em sua estrutura de forma nao 
substitulvel, ap6s seu esgotamento energetico, serao 
entreguespelos usuariesaosestabelecimentos que as 
comercializam ou 11 rede de assistencia tecnlca auto
rizada pelas respectivas industrias, para repasse aos 
fabricantes ou importadores, para que estes adotem, 
diretamente ou por meiode terceiros, os procedimenlos 
de reulilizac;:ao, reciclagem, tratarnentoou disposicao 
final ambienlalmente adequada". 

Nessa Hesolucao, sao fixados, ainda, Iimites 
maxlmos de contaudo de mercuric, cadrnlo e chumbo 
para pilhas e baterias. De acordo com 0 art. 13 da ci
tada norma, as pilhas e baterias que atenderem aos 
limites fixados no seu art. 6° (0 qual preve limites que 
devem vigorara partir de 1° de janeiro de2001) podem 
ser dispostasjuntamentecom os restouosdomiciliares 
em aterros sanitarios licenciados. 
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Diante do exposto, indagamos: 
Comovem sendo cumprida a Resolu~ao 257/1999 

do Conama? 
Que destino vem sendo dado a pilhas e baterias 

ap6s 0 uso pelo consumidor? 
Que marcasde pilhase bateriascomercializadas 

no Pais atendem os Iimites de metais pesados fixa
dos na citada Hesolucao? Que marcas nao atendem 
a esses Iimites? 

Que empresas nao estao cumprindo os proca
dimentos previstos na Resolu~ao 257/1999? Haven
do infra~oes por parte das empresas, quais foram as 
sancoss administrativasaplicadas a elas? 

Como os 6rgaos do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (Sisnama) coordenam a fiscaliza~ao do cum
primento do previsto na Resoluc;ao 257/1999? 0 Ibama 
vem atuandosupletivamente na fiscalizac;ao, conforme 
preve a Lei da Polltica Nacional do Meio Ambiente? 

Quantosprocesses administrativos e judicialsem 
curso existem contra as empresas que nao seguem 
os procedimentos previstos na Resolu~ao 257/1999? 

Sala das SessOes, de de 2007. - Deputado 
Rodovalho 

Despaeho 

o presente requerimentode informa~ao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da consnnncao Federal e 
comosarts. 115e 116do Regimento Interneda cama
ra dos Deputados.0 pareeer, dispensado 0 relat6rio, 
em eonformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo eneaminhamento. 

Primeira Vtce-Prestdencla, em //2007. - Depu
tado Narelo Rodrigues, Primeiro-Viee-Presidente. 

Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relatorio do Dep. Nareio Rodrigues, pelo en
earTiinhamento. 

Em 11-10-2007 

REQUERIMENTODE INFORMACOES
 
NO 1.052, DE 2007
 
(Do Sr. Rodovalho)
 

Sollella Informa\tOesao Sr. Mlnlslro da 
elenela eTeenologia a respeilo da sllua\tiio 
do armazenamenlo de rejeilos radioallvos 
no Brasil. 

Senhor Presidente: 
Com fundamento no art. 50 da Constitui~iio Fe

deral e nosarts.115e 116do Regimenlo Interno, solieito 
a VossaExeelenciaseja encaminhado ao Sr. Ministro 
da Cieneiae Teenologia 0 pedido de informa~oes que 

se segue, relativo a situa~ao do armazenamento de 
rejeitos radioativosno Brasil. I 

Em 1987, em Goiania, 0 desmonte de urn equl
pamento de radioterapia abandonado, contendo Ce, 
sio-137,eausou 0 maioraeidentepor radioatividade ja 
ocorrido no Brasil. Muitas pessoas foram expostas a 
radiac;ao e, em consequencla, sofreram graves danos 
asailde, que, em varies casos, resultaram em 6bito. 

o acidente mobilizou a soeiedade brasileira e, 
como nao poderta deixar de ser, teve repercussoes 
tarnbarn no Congresso Nacional, destacando-se, en
tre as a~oes legislativaspropostas, 0 Projetode Lei n° 
294, de 1989, do entao Senador Itamar Franco, que 
originou a Lei n° 10.308,de 20 de novembrode 2001, 
que "dispoe sobre a sele~ao de locals, a construcao, 
o lieenciamenlo, a operacao, a tlscaltzacao, os Custos,

I 
a lndenizacao, a responsabilidade civil e as garantias 
referentes aos dep6sitos de rejeitos radioativc!s, e da 
outras provldencias", 

Conforme a citada lei,a Uniaoe responsavel pelo 
destino fin~1 dos rejeitosradioativos produzidos!em tsr
T1t6T10 nacional. Sao prevlstos tres npos de deposltos 
de rejeitos radioativos: inioiais, lntermsdlarios efinais. 
o projeto, a construcac e a lnstatacao de depositos 
inieiais de rejeitosradioativos sao de responsabilldade 
do titular da autorlzacao outorgada pela CNEN para 
operacaoda lnstalacaoonde sao geradosos rbjeitos,, 
enquanto a CNEN cabe projetar, construir e lnstalar 
dep6silos intermediarios e finais de rejeilos r11dioali, 
vos, podendo, neste caso, haver delega~ao dos ser.. ' 
VI~OS a terceiros. 

No caso do acidente de Goiania, a CNEN provi
denciou a consfrucao de dois dep6sitos para kbrigar 
os rejeitos radioativos dele resultantes, um para os 
rejeitos menos ativos e outro para os rejeitos de mais 
alia atividade. ' 

Coma retomada dasdlscussoss relativas acons
trucao de nova usina de gera~ao de energia nuclear, 
retornam, tambsm, as preocupacoss com 0 destino 
dos resfduos nucleares, ainda sem solucao ern todo 
o mundo e, ao que sabernos, no caso das lJsinasAn
gra 1 e 2, armazenados de forma provis6ria em uma 
piscina de agua purificada na area das usinas! 

o art. 37 da Lei 10.308/2001 estabelece que a 
CNEN devera iniciar estudos para a selec;ao d~ local, 
projeto,construcaoe Iicenciamento para a entradaem 
opsracao, no maiscurtoespacode tempotecnicarnen
te vtavel, de um deposito final de rejeitos radioanvos 
em territ6rio naclonal, ' 

Outrossim, 0 art. 35 da mesma lei preve 0 envio 
anual, ao CongressoNacional,de relal6rio sobre a si, 
tuac;ao dos dep6sitos de rejeilos radioativos. 

Dianle do exposto, indagamos: 
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a disposto no art. 35 da Lei 10.308/2001 vem 
sendo cumprido? Em caso afirmativo, qual a data de 
envio do ultimo relat6rio ao Congresso Nacional? 

Qual a situacao dos dep6sitos iniciais de rejeitos 
radioativos? Houve sancoes aplicadas por irregulari
dades nesses dep6sitos nos ultirnos cinco anos? Em 
caso afirmativo, solicitarnos uma lista com os infratores 
e as sancoes aplicadas. 

Quantos sao e onde estao locallzados os dep6
sitos lntermedlarlos de rejeitos radioativos? Qual a si
tuacao desses dep6silos em termos de licenciamento 
ambiental? Em caso de,delegagao a terceiros, quais os 
responsaveis pela operacao desses dep6sitos? 

a deposito final de rejeitos radioativos previsto 
no art. 37 da Lei 10.308/2001 ja se encontra em ope
racao? Em caso afirmativo, qual a sua localizacao e 
snuacao em termos de licenciamerito ambiental? Em 
caso negativo, em que sstaqio se encontram os estu
dos relatives a esse dep6sito? 

Qual a destinacao atual dos rejeitos nucleares 
das Usinas Angra 1 e 2? 

Sala das Sessoes, de de 2007. - Deputado 
Rodovalho 

Oespacho 

a presente requerimento de mtorrnaeao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 20

, da Constitulcao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Cama
ra dos Deputados. a parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 20

, § 10
, do Ato da Mesa 

n° 11, de 1991" e pelo encaminhamento. 
Primeira Vice-Presidencia, em / / 2007. - Depu

tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente. 

Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 11-10-2007 

REQUERIMENTO DE INFORMAl;AO
 
N° 1.053 , DE 2007
 

(Do Sr. Deputado Dr. Rosinha)
 
, 

Solicita ao Sr. Ministro das Rela/foes 
Exteriores informa/foes sobre a/foes do 
governo brasileiro no exterior, em todas 
as areas. 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constltuicao 

Federal, e nos arts. 24, incisos V e § 2°,115, inciso I e 
116 do Regimento Interno da Camara dos Deputados, 
requeiro a Vossa Excelencia seja encaminhado ao Sr. 

Ministro das Relagoes Exleriores 0 seguinte requeri
mento de informacao: 

Quais sao as agoes do Governo Brasileiro no 
exterior no que diz respeilo a apoio na area de servi
cos, oferecimento de tecnlcos, etc, em todas os 6rgaos 
governamentais? 

Justifica/fao 

Recentemente 0 informativo "Folha da Embrapa" 
divulgou que tecnlcos que cornpoern seu quadro de 
funcionarios sstao atuando em parses de Africa. 

Sabe-se tarnbern que 0 Brasil fornece medica
mentos anti-retrovirais para 0 Paraguai e alguns parses 
da Africa, principalmente. 

Por ser membro titular na Comissao de Relagoes 
Exteriores e de Defesa Nacional e por estar na condicao 
de vice-presidente do Parlamento do Mercosul, neces
sito dessas intormacoes para a atuacao polltica. 

Enfatizo a necessidade de receber informa
goes referentes a todas as areas de atuacao do 
Governo. 

Sala das Sessoes, 20 de setembro de 2007. 
- Deputado Or. Rosinha. 

Oespacho 

a presente requerimento de informaglio esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Consfituicao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Cama
ra dos Deputados. a parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Atoda Mesa 
nO 11, de 1991, epelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presidencia, em / / 2007. - Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro- Vice-Presidente. 

Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relatorio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamenlo. 

Em 11-10-2007 

REQUERIMENTO DE INFORMAl;AO
 
N° 1.054, DE 2007
 

(Da Comissao de Fiscalizacao Financeira
 
e Control e)
 

Requer ao Ministerio das Comunica
/foes copia do processo Iicitatorio - Edital 
03512001 "Capa a Capa". da Radio FM Me
dianeira SIC Ltda. 

Senhor Presidente, 
Requeiro, com fundamento no § 2°, alinea "b", 

do artigo 116, do Regimento Interno, 0 encaminha
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mento ao Ministerio das corrunlcacoes, de Requeri
mento de mtorrnacao, solicitando c6pia do processo 
Iicitat6rio - Ednal 035/2001 "Capa a Capa", da Radio 
FM Medianeira SIC L1da, localizada no Municipio de 
Buritis, Minas Gerais. - Deputado ceise Russoman
no, Presidente. 

Despacho 

a presente requerimento de informayao asta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constltulcao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Cama
ra dos Deputados. a parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presldencia, em / / 2007. - Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente. 

Aprovayao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relatorio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 11-10-2007 

REQUERIMENTO DE INFORMAt;:AO
 
N° 1.055/2007
 

(Dos Deputados Ivan Valente e Chico Alencar)
 

Solicita informa\loes ao Senhor Mi
nlstro da Educa~o sobre 0 processo de 
escolha do Diretor-Geral do Coleglo Pedro 
II no Estado do Rio de Janeiro 

Senhor Presidente: 
Requeiro a V.Ex", com fundamento no paraqrato 

2° do art. 50 da Constitui9ao Federal e na forma dos 
artigos 115,1 e 116 do vigente Regimento Interno, que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas informalt5es ao Se
nhor Ministro da Educa9ao (MEC), para esclarecer 
esta Casa sobre as seguintes questoss: 

Sendo 0 Colegio Pedro II partfcipe da rede fe
deral de ensino, perque 0 mesmo nao foi lncluldo no 
Decreto Presidencial n° 4877 de 13 de novembro de 
2003, que norrnatlza 0 processo eleitoral para esco
Iha do Diretor Geral das lnstitulcoes da Rede Federal 
de Educacao? 

Em 2003 0 MEC instituiu, per intermedio das 
Portaiias Ministeriais n01354de 28 de maio e n01683 
de 3 de julho, a comissao especial formada por re
presentantes das entidades do Colegio Pedro II e da 
Dire9ao Geral, com as atribui90es de realizar consul
ta a comunidade do Colegio sobre a escolha do novo 
Diretor-Geral e propor normas para um processo de 
aprimoramento institucional de seu Regimento Inter-

I 

no. Ja que 0 mandate do Diretor mais votado pela co
munidade e indicado pelo Ministro tlndar-se-a no final 
do corrente ano, 0 Ministerio re-editara as referidas 
Portarias? 

Existe inlenyao de normatizar 0 processo de es, 
colha do Diretor Geral do Colegio Pedro II? Em caso 
afirmativo,quais serao as medidas que 0 MEC adotara? 
Em caso negative, qual seria a justificativa? : 

Justiflca\liio I 
a atual Diretor Geral do Colegio Pedro II, Insti

tui9ao da Rede Federal de Educa9ao, ocupa 0 cargo, 
pelo terceiro mandate, totalizando, ao final do ano, 
doze anos como Diretor Geral daquela conceltuada 
instituiyao. Parem, 0 ultimo mandato, loi precadido de 
uma consulta a comunidade acadernica,respeit~do seu 
resultado final na forma de indicayao do Sr. Ministro. 
au seja, 0 candidato mais votado pela cornunldade foi 
o escolhido pelo MEC. 

Porem, a portaria que tratou do processo de con
sulta toi valloaapenas para aquele pleito.Aproxil]1ando
se do final do mandato do atual Diretor, a comunidade 
acadsrnlca, atraves de suas entidades represeniantes,, 
reivindica uma nova consulta e, democraticamente,

I 
que 0 seu resultado seja respeilado pelo MEC,na in
dicayao do novo Diretor. : 

Por isso. encaminhamos este rsquerlmento e
I 

esperamos que 0 MEC, ao responde-to, conslders, 
as preocupacoes e justos pleitos da cornuntdade, 
acadsmlca do Colegio Pedro II e esclarsca os pro, 
cedimentos a serem adotados para escolha do pro, 
ximo Diretor. 

Sala das sessees, . - Ivan Valente Deputado, 
Federal, psausp - Chico Alencar Deputado Fe
deral, PSaURJ. 

Despacho 

a presente requerimento de informayao ~sta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constitulcao Federal e, 
com os arts. 115 e 116do Regimento Interno da Cama

o 

ra dos Depulados. a parecer, dispensado 0 relal6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato d~ Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamento. ! 

Primelra Vlce-Presldencla, em / / 2007. -IDepu
tado Narclo Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente. 

I 

Aprova9iio pelo Presidente, Dep.' Arlin
o 

do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pJIO en, 
caminhamento. 

Em 11-10-2007 
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REQUERIMENTO DE INFORMA~6ES
 
N" 1.056 , DE 2007
 

(Do Senhor Deputado Raul Jungmann)
 

Requer seja enviado ao Ministro doTra
balho e Emprego, Senhor Carlos Luppi, reque
rlmento de informacroes sabre transferencias 
de verbas a instituicrOes privadas sem fins 
lucra!ivos, no periodo de 2003 a 2007. 

Senhor Presidents, 
Requeiro a Vossa Excelencla, com base no § 

2° do art. 50 da Constituicao Federal e na forma do 
arts. 115 e 116 do Regimento Interne da Camara dos 
Deputados, que seja encaminhado. por rneio da Mesa 
Diretora desta Casa, ao Exmo Sr. Carlos Luppi., Mi
nistro de Estado do Trabalho e Emprego, pedido de 
intorrnacces sobre transferencias de verbas a institui
et0eS privadas sem tins lucrativos, no periodo de 2003 
a 2007, nos seguintes termos: 

1 - esclarecimentos pormenorizados ace rca das 
mencionadas llberacoes, constando valores e datas das 
transterencias, conforme tabelas (anexos I ell); . 

2 - informaetoes sobre a especie das llberacoes, 
se transferencias correntes ou de capital; 

.3 - esclarecimentos quanto ao volume total de 
recursos liberados na forma de investimento, mencio
nando as respectivas entidades beneficiadas. 

Justificacrao 

De acordo com levantamento realizado pelo sile 
Congressoemfoco, sob a responsabilidade do jornalista 
Lucio Lambranho, de 19 do corrente, 0 governo federal 
teria repassado de forma irregular, mais de R$ 17 mi
Ihoes para orqanizacoes nao-qovernarnentals (ONGs), 
entidades privadas sem fins lucrativos, sindicatos, cen
trais sindicals e ao Senai nos ultimos quatro anos. 

Os repasses, segundo a materia, sal ram do Mi
nisterto do Trabalho e Emprego (MTE). entre 0 inlcio 
de 2003 e 0 ultimo dia 30 agosto. 

Ja de acordo com 0 Estudo Tecnico realizado pelo 
consultor da Camara, Leonardo Rolim, datado de 13 
de selembro de 2007,0 6rgao 'firrnou 275 convenios 
com ONGs desde 30107/2003 ate a presente data, 
com um montante totat de transterencias voluntarias 
no valor de R$ 385,4 mllhoes", sendo que desses con
venios 93 efetuam transferenclas de capital, num Ictal 
de R$ 26.3 rnilhoes. Conforme ainda 0 mencionado 
Estudo Tecnico, "ha fortes indicios de descumprimento 
de norrnas da LDO pelos 84 convenios elencados na 
Tabela 2[...]". Deslaca, por outro lado, 0 Estudo, que 
a LDO dispoe de uma subsecao especifica lralando 
das vedacoes e restricoes as transterenclas para 0 

setor privado, ressalvando que, de acordo com 0 art. 
35 da LDO 2008: 

[...J Evedada a destmacao de recursos a titulo 
de subvencoes sociais para entidades prlvadas, res
salvadas aquelas sem fins lucrativos, que exercam ali
vidades de natureza conlinuada nas areas de cultura, 
assistencia social, sauce e educacao, observado 0 

disposto no art. 16 da Lei nO 4.320 de 1964 [ ...J 
A materia enfatiza que todas as liberacdes para 

as entidades citadas no levantamenlo sao de investi
mento e so poderiam ter sldo executadas, segundo a 
legislaetao orcarnentarla, por orqanlzacoes da socie
dade civil de interesse pUblico (oscips) devidamente 
registradas no Ministerio da Justlca, as chamadas en
tidades do Terceiro Setor. 

De fato, comparando-se a materia do "Congressoe
mfoco"com 0 EstudoTecnico do consultor Leonardo Jose 
Rolim Guimariies, constatamos que 0 SENAI - SeIViCfO 
Nacional de Aprendizado Industrial, 6rgao de educacao 
profissional da ConfederaC(iio Nacional da Industria, e a 
ONG baiana Avante Qualidade, EducaC(iio e Vida, entre 
tantas outras, teriam side, contempladas com grandes 
somas. Mas tamoern encontramos nesse campo, repas
ses vultosos a FundaC(iio Banco do Brasil, dos quais R$ 
8.850.422 milhoes, conslam como Transferenciasde Ca
pital, portanto, todas liberaC(6es de recursos irregulares. 

Vale ressallar que, de tato, em pesquisa realizada 
atravss do SIAFI - Sistema Integrado de Adrninistracao 
Financeira do Governo Federal, entre os exercicios de 
2003 e 2007, pode-se constatar a liberacao de grandes 
somas para diversas instituicoas sociais e sindicais, 
que nao se pods, a priori, afirmar se sao legais ou nao, 
entre as quais estao 0 SENAI, a Avante Qualidade e 
uma entidade ja denunciada por irregularidades no uso 
de verbas governamenlais em outras oportunidades, 
a AGORA - Assoclacao para Projetos de Combate a 
Fome. Ja entre as entidades sindicais que receberam 
volumosas transferencias, verifica-se a CUT - Central 
Unica dos Trabalhadores, Forca Sindical, Assoclacao 
Nacional dos Sindicatos da Social Democracia, Insti
tuto Cultural do Trabalho, entre outras. 

Diante do exposto, solicita-se ao Exmo. Ministro 
do Trabalho e Emprego os esclarecimentos pertinentes 
acerca das liberaC(6es realizadas para as enlidades con
forme as tabelas I e II em anexo, enos termos descritos 
no paraqrato inicial desde Requerimento, para que esta 
Casa, bern assim 0 Tribunal de Contas da Uniao, se for 0 

caso, possam adotar as providenciascablveis, no sentido 
de se dar transparencia publica e do curnprtrnento dos 
principios constitucionais de publicidade e constltucio
nalidade no devido usa dos recursos publicos. 

Sala das Sessoes, de setembro de 2007. - Dep. 
Raul Jungmann, PPS/PE. 
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Anexo I
 
Entidade nvestimento I 

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI .800.00000 
, 

AVANTE- EDUCACAO E MOBILIZACAO SOCIAL 52.63200 
, 

ACAO COMUNITARlA DO BRASIL 48.632,00 
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO GRANDE ABC 12.45000 

, 

ONFEDERACAO NAC10NAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTIJRA 47.34768 
, 
I 

CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUSA 29.220.74 ! 
I!NSTITUTO DO GREMIO POLITECNICO PARA DESENVOLVIMENTO DA 18.235,00 
mUCAC:AO 
ORCA SINDICAL 90.847.25 

"lBRA KOLPING DO BRASIL 13.06500 
SSOCIACAO DOS MORADORES DA REGIAO DO ID INDEPENDENCIA 00.00000 I 

IMOVIMENTO REPUBLICA DE EMAUS 390.78800 
CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT 85.44000 

, 
A'CAOSOCIAL AROUIDIOCESANA 69.332.50 : 
VlSAO MUNDIAL 37.71330 I 

[AGORA ASSOCIACAO PARA PROJETOS DE COMBATE A FOME 35.85400 I 
;uNDACAO SOLIDARlEDADE DE FORMACAO E CAPACITACAO m 03.929,35 I 
rnBALHADORES 

, 

OOP DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DA VOLKSWAGEN DO BRASIL 301.104 00 
, 

1r.FNTR0 DE TRABALHO E CULTIJRA 71.760 00 
, 

ENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO 70.20915 
, 
I 

"llNOACAO ESTADUAL DE CIDADANlA 67.20350 ! 
ENTRODE CULTURA NEGRA DO MARANHAO 1264.100.00 

,, 
SIND DOS TRAB NAS INDS MET MEC E DE MAT ELET DE PALEGRE 1256.744 59 
DBRAS SOCWS BOM SAMARITANO 1254.22800 i 

ENTRO CULTURAL ESCRAVA ANASTACIA DA CAP N SRA DO MONT 52.340.00 I,
IESCOLA DE MUSICA E OROUESTRA FlLARMONICA MUSICALlZAR 1.29.21000 I 

OCIEDADE EUNICE WEAYEa DE ARACAJU 24.510.00 !
~ACAO LUTERANA SEMENTES 1'l19.949 00 

, 

STITUTO EDUCACIONAL JAGUARY - JEJ 00.00000 
, 

ASSOCIACAO NACIONAL DOS SINDICATOS SOCIAL DEMOCRATA 194.151 00 
ASSOCIACAO DAS COMUNlDADES NEGRAS RURAlS 0UlLOMBOLAS DO MA 186.639.00 I 

; 

IiNsTITUTO BRASILEIRO DE INOVACOES PRO-SOCIEDADE SAUDAVE 183.35000 I 

FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DA 148.600.00 I 

CASA PEQUENO DAVI 148.478.40 
, 

fFUNDACAO DO ENSINO TECNICO DE LONDRINA 108.32000 : 
IFUNoACAO AVSI 100.000 00 

, 
I 

IASSOCIACAO DO TRABALHO E ECONOMIA SOUOARIA· ATES 100.00000 I 
NSTITUTO SUPERIOR E CENTRO EDUCACIONAL LUTERANO -BOM J 9.999 96 I 
m.A PONTE NOVA INSlTIUlCAO PROMOCIONAL- VIP 6.45025 
SSOCIACAO DE CRISTAOS BYANGELICOS EM DEFESA DA VIDA 5.424.20 

IASSOC.GOIANA DE ATUALIZACAO E REALIZACAO DO CIDADAO-AGARC 9.700.00 
!FED DE DEF DO DES E!NT SOCIAL DAS ESC COMIT DO ESTIMA 9.100 00 

,, 
liJNIAo DE NUC ASSOC SOC MORAD HELIOPOLIS E S J CLIMACO 8.74500 ! 
rnsTITUTO CULTURAL DO TRABALHO 5.000 00 ! 
IFEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 140.99500 
IASSOCIAO DOS JOVENS FEUOENSE DE FEUO - ACRE ( A J F) 6.46400 

, 
k«TOT AIS»»> 7.248.261 87: 

AnexoII 
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Tabela Z - Convinios tID MTE ctJmlndlclos d. Descumprlmell/o dtl LDO 

N' no Convenente Data de Celebra~io Transferenda Transferencias 
Siaft s Correntes de Capita! 

523074 00034304000170 - Vila Ponte Nova Instil. 12/maiJ05 0,00 144.460,00 
Promocional- VIP 

538753 00034304000170 - Vila Ponte Nova Instit. 271de7105 108.228,00 36.236,25 
Promocional- VIP 

575456 00034304000170 - Vila Ponte Nova Instit. 13/de:d06 735.825,00 60.214,00 
Promocional- VIP 

488128 00171051000186 - Centro de Defesa de 18/007103 0,00 188.385,37 
Vida Herbert de Sousa 

489574 00171051000186 - Centro de Defesa da [8/de:d03 0,00 188.385,37 
Vida Herbert de Sousa 

516791 00171051000186 • Centro de Defesa da 23/de:d04 3.999.272,60 250.000,00 
Vida Herbert de Sousa 

539660 00171051000186 - Centro de Defesa da 29/de:d05 3.464.461,50 102.450,00 
Vida Herbert de Sousa 

5[6747 00487432000179 - Funda980 ~ de 23/dez/04 1.671.320,00 267.203,50 
Cidadania 

489029 01293263000[07 • Avante Educ~o e 22/de:d03 0,00 320.000,00 
Mobilizacao Social 

489170 01293263000107 • Avanle- Educacoo e 22/dez/03 0,00 320.000,00 
Mobilizaciio Social 

516743 0[293263000[07 - Avante- Edueacao e 23/dez/04 3.117.754,00 160.000,00 
Mobilizaciio Social 

529435 01293263000107 • Avante- Edueacio e 22/nov/05 2.441.180,00 90.000,00 
Mobilizacac Social 

538712 01293263000107 • Avante- Edueacilo e 27/dez/05 237.889,00 42.632,00 
Mobilizaciio Social 

577607 01293263000107 - Avante- Educaeao e 22/de:d06 1.411.710,00 20.000,00 
MobiIizaeio Social 

480746 01641000000133 - Fundaeao Banco do 15/ago/03 14.558.671,00 3.200.000,00 
Brasil 

506974 01641000000133 . Fundaeeo Banco do 20/jul/04 13.700.614.95 5.650.422,00 
Brasil 

517477 01927222000117 - Eseola de Musiea e 23/dez/04 1.823.676,00 158.400,00 
Orquestra Filann6niea Musiealizar 

577609 01927222000117 • Eseola de Musics e 22/de:d06 634.080,00 70.810,00 
Oruuestra Filarm6niea Musiealizar 

517472 02015856000166 - Instituto do Gremio 23/de:d04 3.835.887,60 347.245,00 
Politecnico para Desenvclvimento da 

526120 02015856000166 - Institute do Gremio 21/jul/05 0,00 220.990,00 
Politecnico oara Desenvolvimento da 

539607 02015856000166 • Institute do Gremio 29/dez/05 3.271.974,00 150.000,00 
Politecnico para Desenvolvimento cia 

502114 02077209000189 - Assoeia¢o Naeional OlljuolO4 2.806.636,00 135.274,00 
dos Sindicatos Social Democrats 

524076 02573208000125 - Centro Cultural 07/ju1l05 0,00 126.100,00 
Escrava Anastacia da Cap N Sra do Mont 

538694 02573208000125 - Centro Cultural 27/dez/05 203.844,07 83.740,00 
Escmva AnaslAcia da Cao N Sm do Monl 

567854 02573208000125 .  Centro Cultural I1/setl06 1.557.500,00 42.500,00 
Escmva AnaslAcia da CaDN Sra do Monl 
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TransferfnClas 
81afi 

Transfer@ndaData de Celebra~oND no Convenente 
de Capital ~s Correntes 

186.639,00 ! 
Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
do 

516757 

29/dez/05 890.658,50539624 02786414000113 - Associ~iIo das 

23/dez/04 ·3.318.796,80 303.929,35 : 
Solidariedade de Fonn~D e CaplICita~io 

deTra 

02964915000142 - Fun~o 

i 
320.000,00 ! 

Desenvolvimento Econ6micD do Grande 
ABC 

489602 

0,00488130 02986678000110 - Agencia de 181dez/03 

320.000,00 '0,0002986678000110 - Agencia de 181dez/03 
IDesenvolvimento Econ6mico do Grande
 

ABC
 
516751
 272.450,00 '3.903.600,000298667800011 0 . Ageneia de 23/dez/04 

IDesenvolvimento Econ6mieo do Grande
 
ABC
 

517467
 1.808.635,2803211847000103 - Institulo Educacicaal 23/dez/04 200.000,00 I 
Jaauarv • IE]
 

525459
 118.250,00 !
 
lnovacOes Pro-Sociedade 8audave
 

577605
 

03906058000197 - Institute Brasileiro 'de 04/juJl05 0,00 

65.100,00
 
lnovacOes Pro-Sociedade Saudave
 

488135
 

15/dez/0603906058000197 - Institute Brasileiro de 923.100,00 

50.000,00 I
 

489594
 
0,0004186644000177 - Funda~ Avsi 18/dez/03 

50.000,00 I
I
 

539664
 
18/dez/03 0,0004186644000177 - Funda~ Avsi 

219.949,00 I
 

Sementes
 
577610
 

29/dez/05 2.115.282,8004229569000184 - Funda~ Luteran8 

1.027.580,00 79.700,00 
Atua1izacilo e Realizacilo do Cidadao-AGA 
04424386000110 - Assoc.Goiana de 221dez/06 

, 
531848 04857871000187 - Obras Socials Born 0l/dez/05 0,00 197.988,00 I 

Samaritano I 

574412 56.240,00
 
Samaritano
 

577608
 

04857871000187 - Obras Sociais Bom 30/nov/06 1.501.639,50 

04960460000112 - Assoeia~ dos Jovens 221dez/06 154.071,40 6.464,00 
Feiioense de Feiio - Acre ( A J Fl ; 

ND Transfer@nela Transfer@nelasno Convenente Data de Celebra~o 
I

81afi s Correntes de Capital :
 
578849
 05418239000108 - Fun~ de Apoio • 3.874.589,0026/dez/06 46 \.306,00 '
 

Universidade Federal de Sio Jaio Del Rei
 
566938
 05684806000160 - Fede~io Dos 22/agol06 931.400,00 148.600,00 I

, 
Trabalhaderes Na Allricultum Familiar DB
 

579348
 06194028000193 - Associ~iIo do 261dez/06 100.000,00 1
 

Tmbalho e Economia Solidaria - Ales
 
523339
 

40.000,00 

264.100,00 ' 
Ne"'" do Maranhilo 

.516744 

06792287000116 . Centro de CullUm 18/mail05 0,00 

06870091000100 - A~iIo Social 23/dez/04 2.005.880,00 261.653,50 : 
Arauidioccsana I 

539635 06870091000100 - A~ Social 107.679,00 I 
Arquidiocesana 

29/dez/05 1.364.370,00 
i 

516793 10733541000182 - Casa Peaueoo Davi 23/dez/04 1.456.096,00 148.478,40 '
 
516753
 10950566000138 - Centro de Trabalbo e 23/dez/04 1.939.760,00 271.760,00 i 

Cultura I 
592780 12131389000193· Fed de Defdo Des e In 27/jull07 1.213.920,00 79.100,00 ISocial Cas Esc Comil do EsllMa , 
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N· no Cenvenente Data de Celebra~o Transferencla Transferendas 

Siafi s Correntes de Capital 

539646 12978003000183 - Centro Educacional 29/dezl05 1.966.384,85 270.209,15 
. Dom Bosco 

523076 13042387000190 - Sociedade Eunice 12/mai105 0,00 206.710,00 
Weaver de Aracaiu 

·573836 13042387000190 - Sociedade Eunice 28/nov106 996.950,00 17.800,00 
Weaver de Aracaiu 

516970 17212069000181 - Federacao Das 231de7l04 0,00 24.597,00 
Industrias do Estado de Minas Gerais 

516981 17212069000181 - Federacao Das 231de7l04 . 1.598.057,01 16.398,00 
Industries do Estado de Minas Gerais 

539561 18732628000147 • Visiio Mundial 29/de7l05 1.744.400,00 157.713,30 

578999 18732628000228 - Visilo Mundial 261de7l06 20.000,00 180.000,00 

578932 33564543000190 - Service Nacional de 261de7l06 312.000,00 3.800.000,00 
Aprendizagern Industrial SENAI 

488132 33628769000108 - A~iio ComunitAria do 181de7l03 0,00 280.000,00 
Brasil 

489588 33628769000108 • A980 ComunitAria do 18/de7l03 0,00 280.000,00 
Brasil 

514810 33628769000108 - A~iio Comuniti..;a do 17lde7l04 4.752.898,80 230.182,00 
Brasil 

522793 33628769000108 - Acio ComunitAria do 27/abrl05 0,00 44.550,00 
Brasil 

539621 33628769000108 - Acilo ComunitAria do 29/de7l05 2.626.300,00 98.900,00 
Brasil 

591021 33628769000108 - A~iio ComunitAria do 161abr/07 2.890.720,00 15.000,00 
Brasil 

523337 33683202000134 - Confederacao Naeional 18/mail05 0,00 220.000,00 
Dos Trabalhadores Na Agricultura 

577873 33683202000134 - Confederacao Nacional 221de7l06 2.483.170,00 527.347,68 
Dos Trabalhadores Na Azricultura 

526554 37837556000147 - Associacao de Cristaos 06/outl05 0,00 95.424,20 
Evangelicos Em Defesa Da Vida 

484916 38050258000175 - Agora Associacao Para 27/nov/03 0,00 335.854,00 
Proietos de Combate a Forne 

577823 38883732000140 - Uniio de Nuc Assoc 221de7l06 287.033,00 78.745,00 
Soc Morad Heliooolis e S J Climaco 

524673 44041218000160- Obra Kolping do Brasil 02lago/05 0,00 513.065,00 
523338 51436855000109 - Associa9iio Dos 131mai/05 0,00 400.000,00 

Momdores Da Regiiio do Jd Independ~ncia 

539667 59129734000703 - Coop de Consumo Des 29/de7l05 3.112.800,00 115.960,00 
Empre"ados Da Volkswagen do Brasil 

590739 59129734000703 - Coop de Consumo Dos 02l.brl07 4.514.125,00 185.144,00 
Emnreaedos Da Volkswaeen do Brasil 

500661 60563731000177 - Central Uniea Dos 28/mail04 3.437.794,60 165.695,00 
Trabalhadorcs-Cut 

522275 60563731000177 - Central Unica Dos 211mar/05 5.133.723,00 28.145,00 
Trabalhadores-Cut 

500652 61054003000100 - Institulo Cultural do 28/mai/04 1.871.678,00 15.000,00 
Trabalho 

522506 61054003000100 - Institulo Cultural do 311marl05 2.685.052,00 40.000,00 
Trabalho 

516788 63887558000150 - Movimento Republica 23/de7l04 2.000.953,00 201.640,65 
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N' no 
Siaft 

Convenente Data de Celebra~o TrllJUferenda 
s Correntes 

Transferenclas 
IdeCapltal : 

de Emaus 
, 

189.147,35 : 
I 

573835 63887558000150 - Movimento Republics 
de Emaus 

27/nov/06 1.410.752,50 

500636 65524944000103 - ForcaSindical 281mai104 8.362.800,00 430.495,00 i 
522036 65524944000103 - ForcaSindical 25/fev/05 13.099.751,75 24.711,25 I 

539647 78635752000116 - Funda~ do Ensino
Tecnicode Londrina 

29/de7l05 1.048.440,00 108.320,00 ' 

99.999,96 : 
I 

126.744,59 : 

579377 84685163000145 • Instituto Superior e 
CentroEducacional Luterano -BornJ 

26/dezl06 35.000,00 

538665 92959600000108 • Sind Dos Trab Nas 
Inels Met Moo e de Mat Elet de PalellA' 

27/dezl05 279.396,00 

539676 92959600000108 - Sind Dos Tl1Ib Nas 
Inels Met Moo e de Mat Elelde Palesre 

29/de:rJ05 3.001.473,06 130.000,00 I 

Total . 157.721.555,5726.318.331,$7 , 

Fonte: Estudo Tecnico s/nurnero, de 13-9-07, re
alizado pelo consultor de Orcarnantos da Camara dos 
Deputados, Leonardo Jose Rollm GUlmaraes. 

Despacho 

o presente requerimento de informa4(ilo esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constltulcao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interne da Cama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, epelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presidencia, em 112007. - Depu
tado Narclo Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente. 

Aprovalfao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en. 
caminhamento. 

Em: 11-10·2007 

REQUERIMENTO DE INFORMA~AO
 

N° 1.057, DE 2007
 
(Do Sr. Fernando Coruja)
 

Sollcito 0 encaminhamento de Reque
rlmento de Informa~iioa Mlnlstra Chefe da 
Casa Chill da Presidencla da Republica Dr! 
DILMA ROUSSEFF. relaclonado 80 desen
volvimento do Municipio de Lages. 

Excelenllssima SenhoraMinistra Chete daCasaCMI 
da Prssidenclada Republica- Dr.' DILMA ROUSSEFF. 

Nos termos do Art. 113, inciso I e § 1° do Regi. 
mento Interne da Camara dos Deputados, sollclto a 
seguinte inlormacao: qual a causa de 0 municipio de 

Lages nao ter side favorecido, com 0 PAC- Proqrarna 
de aceleraeao do Crescimento, 0 qual convenctona 
recursos que beneficiariam as Areas de sanea'mento,,
habitacao e urbanlzacao de favelas de todos os muni
clplos, com mais de 150.000 habitantes, que eo caso 
do municipio de Lages do Estado de Santa Catarina, 

. I
Sala das Sessoss, de de 2007. - Deputado 

Fernando Coru]a. I 

REQUERIMENTO N° • DE 2007 
(Do Sr. Fernando Coruja ) 

;
Requer 0 encamlnhamento de Iileque

rlmento de Informa~iio a Minlstra IChefe 
da Casa Civil da Presldincla da R~publl. 
ca Dr.' DILMA ROUSSEFF, relaelenade ao 
desenvolvlmento do Estado do MU~lcipio 
de Lages. i 

Senhor Presidente: 
Requeiro a Vossa Excelencia, na forma do artigo 

113, inciso I e § 1° do Regimento Interne da Cilmara 
I

dos Deputados, que seja encaminhado requerimen
to de informai;8o, a Ministra Chefe da Casa d:ivil da 
Presidencia da Republica - Dr.' DILMA ROUSSEFF, 
soticltando a seguinte informalfao: qual a causa de 
o municfpio de Lages nao ter side favorecido, Icom 0 
PAC- Programa de acelaracao do Crescimento, 0 qual 
convenciona recursos que beneficiariam as areas de,
saneamento, habita4(ilo e urbanizacao de Iavslas de 
todos os municipios, com mais de 150.000 habitan
tes, que e 0 caso do municipio de Lages do Estado 
de Santa Catarina. ! 

Sala das Sessoes, de de 2007. - Deputado 
Fernando CoruJa. ' 
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Despacho 

o presente requerimento de intorrnacao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constituicao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Aegimento Inlerno da Carna
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conlormidade com 0 art. 2°, § 1°, do Alo da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presidencia, em 112007. - Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente. 

Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento.. 

Em: 11-10-2007 

REQUERIMENTO DE INFORMAI,fAO
 
N° 1.058 , DE 2007
 

(Do Sr. Iran Barbosa)
 

Solicita ao Minislro da Ciencia e Teeno
logia, Exmo. Sr. Sergio Machado Rezende, 
informa~oes sobre Iibera~oes p'anejadas 
no meio ambienle de milhos geneticamen· 
Ie modificados realizadas pela Comissao 
Tecnica Nacional de Biosseguran~a(CTN· 
Bio). 

Senhor presidente, 
Considerando que a Comissao Tecnica Nacio

nal de Biossequranca (CTNBio) e 6rgao integrante 
do Ministerio da Ciencia e Tecnologia, nos termos do 
caput do art. 10 da Lei n° 11.105/2005, requeiro a 
Vossa Excele1ncia, com base no art. 50, § 2°, da Cons
titulcao Federal e na forma do art. 24, lnclso V, e art. 
115, I, ambos do Regimento Interno da Camiua dos 
Deputados, que sejam solicitadas ao Excelentfssimo 
Senhor Ministro Sergio Machado Rezende, as seguin
tes lntorrnacoes: 

Em que municfpios e estados da Federa91ioloram 
realizadas Iibera90es planejadas no meio ambiente dos 
milhos geneticamente modificados MON 810, BT11, 
Roundup Ready 2 e Guardian; 

Qual a area de cada experimento e a area tolal 
experimental em cada estacao experimental; 

Relat6rios das auditorias ou vlsitas feitas pela 
CTNBio para verificar 0 cumprimento das normas de 
isolamento; 

Relat6rio das analises moleculares feitas em la
vouras de milho ctrcunvlzlnhas sobre a posslvel trans
ferencia de transgenes. 

Sala das Sessoes, 25 de setembro de 2007. 
- Deputado Iran Barbosa, PT/SE. 

Despacho 

o presente requerimento de lntormacao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constitulcao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Cama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991 , e pelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presidencia, em 112007. - Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente. 

Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em: 11-10-2007 

REQUERIMENTO DE INFORMAI,fAo
 
N° 1.059 DE 2007
 

(Do Sr. Marcelo Serafim)
 

Solicita informa~sao Senhor Minislro 
das Cidades acerca dos inveslimentos do Pro
grama de Acelera~o do Crescimenlo - PAC, 
no abaslecimento de agua e no esgotamenlo 
sanitario no estado do Amazonas. 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 50, § 2° da Constituicao 

Federal e no art. 115, lnciso I, do Regimento Interno, 
solicito a Vossa Excelencia seja encaminhado pedido 
de intormacoes ao Senhor Ministro das Cidades 0 se
guinte pedido de informa¢es: 

Existe previsao de investimento, no ambito do 
PAC, no abastecimenlo de agua em areas urbanas e 
em areas rurais? Em caso posmvo, qual 0 montante 
da verba destinada para cada uma dessas areas, res
pectivamenle? 

Quais municlpios serao beneficiados?
 
Ha urn cronograma de Iibera9ao de recursos?
 
Existe previsao de investimento, no ambito do
 

PAC, no esgotamento sanltarto em areas urbanas e 
em areas rurais? Em caso positive, qual 0 montante 
da verba destinada para cada uma dessas areas, res
pectivamente? 

Quais municlpios serao beneficiados?
 
Ha urn cronograma de libera9ao de recursos?
 

Juslifica~iio 

o Governo Federal incluiu no Programa de Ace' 
leracao do Crescimento - PAC, verba para investir em 
abastecimento de agua e esgotamento sanltano em 
todo 0 Brasil. 

Esabido que a melhoria do sistema de abaste
cimento de agua traz como consequencia direta a di
minui91io senslvel no indice de doencas relacionadas 
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com a agua, alem do aumento da vida media da po
pulacao beneficiada e da diminui9ao da mortalidade, 
particularmente da mortalidade infanti!. Esses efeitos 
benefices se acentuam ainda com a lmptantacao e a 
melhoria dos sistemas de coleta e tratamento de es
gotos sanitarlos, 

o Estado do Amazonase extremamente caiente 
de sistema de abastecimento de agua e de esgota
mento sanltario, 0 que traz consequenctas maleficas 
para os amazonenses, principalmente os que vivem 
nas areas rurals e no interior do estado. 

No sentido de acompanhar a apucacao dessas 
verbas no estado do Amazonasa que as intorrnaeoes 
solicitadas sao de grande relevancla, 

Sala das Sessoes, de de 2007. - Oeputado 
Marcelo Serafim, PSB/AM. 

Cespacho 

o presente requerimentode intormacao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constitulcao Federal e 
comos arts. 115e 116do Regimento Interneda Cama
ra dos Oeputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, a pelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presidencia, em //2007. - Oepu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente. 

Aprovacao pelo Presidente, Oep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Oep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em: 11-10-2007 

REQUERIMENTO DE INFORMA~AO
 
N° 1.060, DE 2007
 

(00 Sr. Marcelo Serafim)
 

Sollcita informac;oes ao Senhor MI
nlstro da Saude acerca das estatfsticas de 
pessoas portadoras do Mal-de-Alzheimer 
em todo 0 estado do Amazonas 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelencia, com fundamento 

no art. 50 §2° da Constituic;ao Federale na forma dos 
arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I, do Regimen
to Interno da Camara dos Oeputados, que, ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ao Sr. Ministro da Saude 0 

seguinte pedido de intorrnacoes: 
Tendo emvista que,milhoesde pessoas sao por

tadoras do Mal-de-AlzheimernoBrasil e sabendoque 
essa doenca nao tem cura, embora exista tratamento 
que possa retardar 0 aparecimentodos sintomas, jul
gamos necessario obter as sequlntes lntorrnacoes: 

Quantos geriatras existem, por municipio, em 
todo 0 eslado do Amazonas? 

Existe um acompanhamento adequado para os 
portadores do Mal-de-Alzheimer? 

Os medicosestaocapacitadospara diagnosticar 
correIamente esses pacientes? : 

Exisle algum programa por parte dssse]Minis
lario que auxilie a famflia no sentido de saber quais 
procedimenlos adotar quando 0 idoso for acomstido 
pela doenca? I 

Sala das ssssoes, de de 2007. - Oepulado 
Marcelo Serafim, PSB/AM. I 

Despacho 

o presente requerimento de lntormacao estade 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Conslilui9ao Feberal e 
com osarts. 115e 116do Regimenlo Inlernodapama
ra dos Oeputados. 0 parecer, dispensado 0 relatorlo, 
em conformidadecom 0 art. 2°, § 1°, do Ato d~ Mesa 
n° 11, de 1991, a peto encaminhamenlo. 

Primeira Vice-Presidencia, em //2007. -\oepu
tado Narclo Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidenle.

I 

Aprovacao pelo Presidente, Oep,: Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relal6rio do Oep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. ; 

Em: 11-10-2007 ; 

REQUERIMENTO DE INFORMA~AO • 
N° 1.061 DE 2007 

(00 Oeputado Marcelo Serafim) I 
Soliclta Informac;oesao Senhor IMinls

tro da Cefesa a respeito de blopiratl!s que 
estiio saqueando rlquezas da Amaz6nla.

I 

Senhor Presidente: , 
Com fundamentono art. 50, § 2° da Consliluic;ao 

Federal e nos arts. 24, inciso V e §2°, e 115, i~ciso I,
I 

do Regimento Interno, soliciloa Vossa Excelen~ia seja 
encaminhado ao SenhorMinistro da Oefesa 0 seguinte 
pedidode intorrnacoes acerca de biopiratasquJ estao 
saqueando riquezas da AmazOnia: I 

E do conhecimenlo desse rnmlsterio as notlcias 
I 

publicadas na mldia de que biopiralasestariamsaque
ando riquezasda AmazOnia? ' 

Em caso positivo, 0 que esle Minislario tem feito 
no sentido de soluclonar 0 problema? I 

Existe uma ac;ao em conjunlo enlre 0 Exarcilo 
Brasileiro, a Pollcia Federal e olbama? i 

Justlficac;iio I 

o site da Agencia AmazOnia traz malari~ infor
mando que biopiratas estao saqueando riquezas da 
AmazOnia. A reportagem, assinadapelo jornalislaChi
co Araujo, diz que os saqueadoresagem clandesnna, 
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mente na Amazonia.Os biopiratascoletarn solo, agua, 
essencias de plantas e microorganismos. 

Conforme a Agencia Amazonia, sao biopiratas 
alemaes, norte-americanos, holandeses e de vanas 
regioes da Europa que estao entrando clandestina
mente na Amazoniapara fazer bioprospeccaode solo, 
agua e a coleta ilegal de essencias de plantas e de 
microorganismos. 

Os biopiratas utilizam os rios Putumayo e Ca
queta, em terrttorlc colornbiano, para ingressar no 
Brasil. Apos cruzar a Iinha de fronteira da Colombia 
com 0 Brasil, esses grupos usam lanchas voadeiras 
para navegare tazertranqiiilamente e incolumes suas 
prospeceoes as margensdos riosJapura, 19a e Jurua, 
no medio Solimoes. 

Para se ter uma ideia da acao desses contraven
tores, caros colegas parlamentares, os peixes orna
mentaisda regiao Amazonica estao sendo contraban
deados em grande quantidade via Colombia. 

Estamos vumeraveis a acao dos biopiratas. A 
regiao tronteirica e enorme e sem fiscaliza9ao. Con
forme a reportagem, e possivel navegar por mais de 
tres horas sem encontrar sequer uma moradia. 

Nao podemos deixar [arnais que a acao de es
trangeiros continuem acontecendo ilegalmente. Para 
isso, precisamos intensificar as operacces de Iisca
Iiza9ao do Ibama e da Pollcia Federal em toda essa 
regiao de fronteira. Precisamos ter voz enerqica para 
que os biopiratas nao fiquem tao a vontade de agir 
como estao agindo. 

E, exatamente nesse sentido, e que as informa
90es solicitadas sao de fundamental importancia para 
que possarnos nos unir na ampia defesa da Amazo
nia. 

Sala das Sessoes, de de 2007. - Oeputado 
Federal Marcelo Serafim, (PSB-AM). 

Despacho 

o presente requerimento de informa9ao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constituicao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Internoda Cama
ra dos Oeputados. 0 parecer, dispensado 0 reiatorto, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Alo da Mesa 
nO 11, de 1991, e pelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presidencia, em / / 2007. - Oepu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente. 

Aprovacao pelo Presidente, Oep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relatorio do Oep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em: 11-10-2007 

REQUERIMENTO DE INFORMAc;AO
 
N° 1.062 DE 2007
 

(Do Oeputado Marcelo Seralim)
 

Solicita informatr0es ao Senhor Minis
tro da Justitra, no ambito da Policia Federal, 
a respeito de biopiratas que estiio saque
ando riquezas da Amazonia. 

Senhor Presidente: 
Com fundamentono art. 50, § 2° da Constituicao 

Federal e nos arts. 24, inciso V e §2°, ellS, inciso I, 
do Regimento Interno,so/icito a Vossa Excelenciaseja 
encaminhado ao SenhorMinistro da Justica 0 seguinte 
pedidode lntorrnacoes acercade biopiratas que estao 
saqueando riquezas da Amazonia: 

Eo do conhecimento desse rninisterio as notlcias 
publicadasna midia de que biopiratasestariam saque
ando riquezas da Amazonia? 

Em caso positivo, 0 que este Ministerio tern feito 
no sentido de solucionar 0 problema? 

Existe uma a9ao em conjunto entre 0 Exercilo 
Brasileiro, a Pollcia Federal e 0 Ibama? 

Justificatrao 

o site da Agencia Amazonia traz materia infor
mando que biopiratas estao saqueando riquezas da 
Amazonia.A reportagem, assinadapelo jornalista Chi
co Araujo,diz que os saqueadores' agem clandeslina
mente na Amazonia. Os biopiratascoletam solo,agua, 
essencias de plantas e microorganismos. 

Conforme a Agfmcia Amazonia, sao biopiratas 
alernaes, norte-americanos, holandeses e de varlas 
regioes da Europa que estao entrando clandeslina
mentena Amazoniapara fazer bioprospeccaode solo, 
agua e a coleta ilegal de essencias de piantas e de 
microorganismos. 

Os biopiratas utilizam os nos Putumayo e Ca
queta, em terrttorio colombiano, para ingressar no 
Brasil. Apes cruzar a Iinha de fronteira da Colombia 
com 0 Brasil, esses grupos usam lanchas voadeiras 
para navegare fazertranqiiilamente e incelumes suas 
prospeccoesas margens dos rios Japura, 19<1 e Jurua, 
no medto Solimoes. 

Parase ter uma ideia da acao desses contraven
tores, caros colegas parlamentares, os peixes orna
mentalsda regiaoAmazonica estao sendo contraban
deados em grande quantidade via Colombia. 

Estamos vulneraveis a acao dos biopiratas. A 
regiao tronteirlca e enorme e sem fiscalizacao, Con
forme a reportagem, e possivel navegar por mais de 
tres horas sem encontrar sequer uma rnoradla, 

Nao podemos deixar [arnais que a acao de es
trangeiros continuem acontecendo ilegalmente. Para 
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isso, precisamos intensificar as operacoes de fisca
Iiza980 do Ibama e da PoUcia Federal em toda essa 
regiao de fronteira. Precisamos ter voz en~rgica para 
que os biopiratas nao fiquem tao a vontade de agir 
como estao agindo. 

E,exatamente nesse sentido, ~ queas informa9Qes 
solicitadas sao de fundamental importancia para que 
possamos nos unir na ampia defesada Amazonia. 

Sala das Sessoes, de de 2007. - Deputado 
Federal Marcelo Seraflm, (PSB-AM). 

Despacho 

o presente requerimentode informa980esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constitui9ao Federal e 
comosarts. 115e 116do Regimento Internoda carna
ra dos Deputados.0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, ~ pelo encaminhamento. 

Primeiravlcs-Presldsncla, em // 2007.- Depu
tado Nareio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente. 

Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em: 11-10·2007 

REQUERIMENTO DE INFORMACAO
 
N° 1.063 DE 2007
 

(Do Deputado Marcelo Serafim)
 

Sollcltalnforme90es II Senhora Mlnls
tra do Meio Ambiente, no ambito do IBAMA, 
a respelto de biopiratas que estao saque· 
ando rlquezes de Amazonia. 

Senhor Presidente: 
Com fundamentono art. 50, § 2°da Conetltulcao 

Federal e nos arts. 24, inciso V e §2°, e 115, inciso I, 
do Regimento Interno,solieitoaVossaExcelencia seja 
encaminhado a Senhora Ministra do Meio Ambiei1le 0 

seguinte pedido de lnrormacees acerca de biopiratas 
que estao saqueando riquezas da Amazonia: 

Edo conhecimento desse ministerlo as noUcias 
publicadas na mldia de que biopiratasestariamsaque
ando riquezas da Amazonia? 

Em caso positivo, 0 que este Minist~rio tem feito 
no sentido de solucionar 0 problema? 

Existe uma a9ao em conjunto entre 0 Ex~rcito 

Brasileiro, a Policia Federal e 0 Ibama? 

Justlflca9ao 

o sne da Agencia Amazonia traz materia infor
mando que biopiratas estao saqueando riquezas da 
Amazonia. A reportagem, assinadapelo jornalistaChi

\ 

co Araujo,diz que os saqueadoresagem ciandestina,
mentena Amazonia. Osbiopiratascoletam solo,, agua, 
esssnclas de plantas e microorganismos. 

Conforme a Agencia Amazonia, sao biopiratas 
alemaes, norte-americanos, holandeses e de varlas 
regioes da Europa que estao entrando clandestina, 
mente na Amazonia para fazerbloprospeccao de solo, 
aqua e a coleta Uegal de sssenctas de plant~s e de 
microorganismos. 

Os biopiratas utilizam os rios Putumayq e Ca
queta, em terril6rio colombiano, para ingressar no 
Brasil. Ap6s cruzar a linha de fronteira da C610mbia 
com 0 Brasil, esses grupos usam lanchas voadelras 
para navegare fazer tranqOilamente e inc6lumes suas 

I 
prospeccessas margensdos riosJapura, l,.a e Jurua,, 
no rnedlo Solimoes. 

Parase ter uma id~ia da a9aO dessescontraven
tores, caros colegas parlamentares, os pelxes orna

I 
mentaisda regiaoArnazontca estaosendo contraban

I 
deados em grande quantidadevia Colombia. , 

Estamos vulneravels a acao dos blopkatas, A 
regiao tronteirica ~ enorme e sem fiscaliza980. Con
forme a reportagem, ~ posslvel navegar por rnais de,
tres horas sem encontrar sequer uma moradiS:. 

Nao podemos deixar jamais que a a9ao~de es
trangeiros continuem acontecendo i1egalment~. Para 

I 
isso, precisamos intensificar as operaQ6es de fisca
Iiza9ao do Ibama e da Polfcia Federal em tod:a essa 
regiao de fronteira. Precisamoster voz en~rgica para

I 
que os biopiratas nao fiquem tao a vontade ~e agir 
como estao agindo. i 

E,exatamente nesse sentido, ~ queas informaQ6es 
solicitadas sao de fundamental importancia para que 
possamos nos unir naampla defesada Amazoria. 

Sala das sessoes. de de 2007. - Deputado 
Federal Marcelo Serafim, (PSB-AM). ' 

I 

Despacho I 
o presente requerimento de informa980 esta de 

acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constituicao Felleral e 
comosarts. 115e 116do Regimento Internodalcama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relatorio, 
em conformidadecom 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
nO 11, de 1991, ~ pelo encaminhamento. I 

Primeira Vtca-Presldencla. em //2007. -: Depu
tado Narelo Rodrigues, Pnmetro-Vice-Preaidente, 

Aprova980 pelo Presidente, Dep.. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Nareio Rodrigues, pete en
caminhamento. I 

Em: 11-10-2007 I 
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REQUERIMENTO DE INFORMA~AO
 
N° 1.064, DE 2007
 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin)
 

Solicita ao Senhor Ministro do Desen
volvimento Agriirio, no ambito do INCRA, in
formal;oes sobre 0 Quilombo doTambor, 10
calizado no municipio de Novo Airiio (AM). 

Senhor Presidente: 
Com Iundamento no art. 50 da Constitulcao Federal 

e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da Camara 
dos Deputados, solicito de V. Ex", que seja encaminha
do ao Ministerio do Desenvolvimento Agriirio, no ambito 
do Instiluto Nacional de Colonizacao e Relorma Agraria 
- INCRA - 0 seguinte pedido de inlorma9lio: 

Recebemos em nosso escrit6rio urn grupo da 
entidade Unilio de Negros pela Igualdade - UNEGRO, 
que nos relatou algumas dificuldades exislenles na Co
munidade Negra do Tambor, localizada nas margens 
do Rio Paunini, municfpio de Novo Airlio. 

A Comunidade Negra do Tambor reside na refe
rida localidade M. mais de cern anos. Contudo, ap6s 
a criacao do Parque Nacional do Jail, em 24 de se
ternoro de 1980, parte das lamflias residenles na co
munidade foi expulsa, sem receber qualquer auxflio ou 
indenizacao. E, aos atuals moradores loram imposlas 
uma serle de restricoes, a saber, a proibicao da caca 
e da pesca, cujas medidas dificultaram sua psrrna
nencia no local. 

Apenas em julho de 2006, a Comunidade Ne
gra de Novo Airlio loi reconhecida lormalmenle, sob 
a denorninacao de Quilombo do Tambor. Entretanlo, 
seus habitantes tern reclamado do cerceamenlo do 
seu dire ito de ir e vir, visto que somente mediante 
autonzacao, seria posslvel entrar e/ou sair da comu
nidade.°mesmo valeria para visitantes que queriam ' 
se dirigir ao local. 

Diante dos latos expostos solicilamos as seguin
les informacoes: 

Se exisle algum estudo no sentido de demarcar 
as terras da Comunidade Ouilcmbo do Tambor, no 
municipio de Novo Airlio, estado do Amazonas. Caso 
alirmativo, enviar c6pia; 

Se he. um prazo estimado para que os moradores 
da comunidade possam receber 0 tflulo das terras. 

Sala das Sessoes, 26 de Setembro de' 2007. 
- Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM. . 

Despacho°presenle requerimento de lntorrnacao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da consntutcao Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da oama
ra dos Deputados. °parecer, dispensado 0 relat6rio, 

em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Alo da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamenlo. 

Primeira Vtce-Presioencla, em / /2007. - Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente. 

Aprovacao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relal6rio do Dep. Narcio Rodrigues, palo en
caminhamenlo. 

Em: 11-10-2007 

REQUERIMENTO DE INFORMA~AO
 
N° 1.065, DE 2007
 

(Da Senhora Vanessa Grazziolin)
 

Solicita a Senhora Ministra do Meio 
Ambiente, no ambito do IBAMA, informa
l;oes sobre 0 Quilombo do Tambor, locali 
zado no municipio de Novo Airao, estado 
do Amazonas. 

Senhor Presidente: 
Com lundamenlo no art. 50 da Constltincao Fe

deral e no art. 115, inciso I, do Regimento Inlerno da 
Camara dos Deputados, sollcito de V. Ex·, que seja 
encaminhado ao Minislerio do Meio Ambienle, no 
ambito do Institulo Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturals Rsnovavels - IBAMA - 0 seguinle 
pedido de lntorrnacao: 

Recebemos em nosso escrit6rio urn grupo da 
enlidade Unilio de Negros pela Igualdade - UNEGRO, 
que nos retatou algumas dificuldades exislenles na Co
munidade Negra do Tambor, localizada nas margens 
do Aio Paunini, municfpio de Novo Airlio. 

A Comunidade Negra do Tambor reside na relerida 
localidade he. mais de cem anos. Conludo, apos a cria
9lio do Parque Nacional do Jail, em 24 de setembro de 
1980, parte das lamflias residentes na comunidade loi 
expulsa, sem receber qualquer auxflio ou lndenizacao, 
E, aos atuais moradores foram impostas uma serie de 
restricoes, como a proibicao da caca e da pesca, cujas 
medidas dificultaram sua permansncla no local. 

Apenas em julho de 2006, a comunidade negra 
de Novo Airlio loi reconhecida lormalmenle, sob a de
nominacao de Quilombo do Tarnbor. Entretanto, seus 
habilantes tem reclamado do cerceamento do seu di
reito de ir e vir, visto que somente mediante autoriza
9lio, seria possivel entrar e/ou sair da comunidade. ° 
mesmo valeria para visitantes que queriam se dirigir 
ao local. 

Diante dos tatos expostos solicitamos as seguin
les intormacoes: 

Se este Ministerio tern conhecimento da informa
9lio de que os moradores s6 podem sair e/ou entrar na 
Comunidade atraves de autorlzacao do Ibama? 
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Caso positivo, informaros motives para ado,.ao 
de tal medida; 

Se houve pagamento de indenizacao para as 
fammas que foram obrigadas a deixar 0 Quilombodo 
Tambor. 

Sala das Sessoes, 27 de Setembro de 2007. 
- Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM. 

Despacho 

o presente requerimento de informa,.ao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da consutulcao Federal e 
comos arts. 115e 116do Regimento InternedaCama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, a pelo encaminhamento. 

PrimeiraVice-Presidencia, em / / 2007.- Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente. 

Apl'9vayao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Nareio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em: 11-10-2007 

REQUERIMENTO DE INFORMA~AO
 
N° 1.066 DE 2007
 

(Do Senhor Marcelo Serafim)
 

Sollcita informalfoes ao Senhor Minis
tro da Previdencia Social sobre as estatrsti
cas de beneficios de acldentes de trabalho 
no estado do Amazonas. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelencia, com fundamento 

no Art. 50 § 2° da Constitui,.ao Federal, e na forma 
dos arts. 115 e 116do Regimento Interneda CAmara 
dos Deputados que, ouvidaa Mesa, sejamsolicitadas 
as seguintes lnlormacoes ao SenhorMinistroda Pre
videnciaSocial: 

Tendo em vistaque,os registros de acidentes de 
trabalhono Brasil indicamque,ocorremtres mortesa 
cada duas horas de trabalho e tres acidentesa cada 
minuto de trabalho, julgamos necessano obter as se
guintes mtormacoes: 

1.Qual 0 nurnero de beneficiaries que pereebem 
o Seguro de Acidentes de Trabalho (SAT), no estado 
do Amazonas? 

2. Existe uma campanha educativa que leve 0 

empregadora estimulara prevencao de acidentes? 
3. Quantos beneffcios(entre aposentadorias e 

pensoes), relacionados a acidentesde trabalho foram 
pagos nos ultlmostres meses, por municipio, em todo 
o estado do Amazonas? 

Sala das sessees, de de 2007. - Deputado 
Marcelo Seraflm, PSB/AM. 

Despacho 

o presente requerimento de informayao ssta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Oonstnutcac Fe~eral e 
comos arts.115e 116do Regimento Interne daiCama
ra dos Deputados. 0 parecer, dispensado 0 relat6rio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 1°, do Ato d~ Mesa 
n° 11, de 1991, a pelo encaminhamento. ~ 

PrimeiraVice-Presidencia, em / / 2007.- Depu
tado Narclo Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente., 

Aprovayao pelo Presidente, Dep, Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da M~sa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pslo en
caminhamento. I 

Em: 11-10-2007 

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER APROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIQAO N° 483-A,DE 2005 I,, 
REQUERIMENTO DE INFORMA~6ES: 

N° 1.067, DE 2007 ' 
(Do Sr.Eduardo Valverde) , 

SOlicita informalfoes relatlvJs aos 
servldores dos ex-Territ6rios Feder~is do 

I
Amapa, de Rondonia e de Roraima, bem, 
como dos Estados em que foram Itrans
formados. 

Senhor Presidente: 
Com fundamento nos arts. 50, caput, e 158, III, 

da Constitui,.ao Federal, bem como nos art. 24, V e 
§ 2°, e 115, I, do Regimento Interno, solicito aiVossa 
Excelencia sejamsolicitadas aoSr.Ministro de Estado 
do Planejamento, Orcarnento e aestao, as seguintes 
InformayOes: ; 

Com respeito ao art. 89 do Ato das Dispdsiyoes 
Conslilucionais Transit6rias: I 

Passaram a conslituir quadro em extin9ao da 
administracao federal servidores admilidos ala que 
data? ' . , . 

Que leis federais trataram da admisslio de servi
dorespelo ex-Territ6rio de Rondonia, bem como, pos
teriormente, pelo Estadoa que foi elevado? i 

Os servidores inatives e os pensionistas tambam 
fcram transpostos para a Uniao? I 

Os pollclals mililares do ex-Terril6rio e do Esla
do de Rondonia liveram direilo a optar entre i~legrar 
quadrode pessoal do Eslado ou da Uniao? ' 

Em relayao ao art. 31,In fine, da Emenda' Cons
lilucional n° 19, de 1998: I 

Passaram a constiluir quadro em extin¢ao da 
admlnistracao federal servidores admilidos ale que 
data? 
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Que leis federais trataram da adrnissao de ser
vidores pelos ex-Territ6rios do Arnapa e de Roraima, 
bern como, posteriormente, pelos Estados em que fo
ram transtorrnados? 

Em que situacao juridica a Uniao reconheceu a 
existencla de vinculo com os servidores dos Estados 
do Arnapa e de Roraima referidos na parte final do 
dispositivo? 

as servidores liveram direilo a optar entre integrar 
quadro de pessoal do Estado ou da Uniao? 

as servidores inalivos e os pensionistas tambern 
foram transpostos para a Unlao? 

Sala das Sess6es, de de 2007. - Deputado Edu
ardo Valverde, Relator. 

Despacho 

a presente requerimento de intorrnacao esta de 
acordo com 0 art. 50, § 2°, da Constitulcao Federal e 
comos arts. 115 e 116 do Regimento Interne da Cama
ra dos Depulados. a parecer, dispensado 0 relatorio, 
em conformidade com 0 art. 2°, § 10, do Ato da Mesa 
n° 11, de 1991, e pelo encaminhamento. 

Primeira Vice-Presidencia, em 112007. - Depu
tado Narclo Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente. 

Aprovaeao pelo Presidente, Dep. Arlin
do Chinaglia, "ad referendum" da Mesa, do 
relat6rio do Dep. Narcio Rodrigues, pelo en
caminhamento. 

Em 11-10-2007 

INDICA~AO N° 1.173, DE 2007 
(Do Sr. Elismar Prado) 

Sugere ao Ministro da Justiga a reali
zagao de gestoes junto ao Defensor Publi
co-Geral da Uniao, para estudo da possibi
Iidade de criagao de unidade da Defensoria 
PUblica da Uniao, na Subsagiio Judiciaria de 
Uberliindia, no Estado de Minas Gerais. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentissimo Senhor Minisiro da Justiga, 
ADefensoria Publica da Uniao, conforme estabe

lecido no Decreto n° 6.061, de 15 de margo de 2007, 
Anexo I, cabe exercer as cornpetenclas estabelecidas 
na Lei Complementar n° 80, de 12 de janeiro de 1994, 
e, especificamente: 1- promover, extrajudicialmenle, a 
concmacao entre as partes em conflito de interesses; 
II - patrocinar: a) acao penal privada e a subsidiaria 
da publica; b) acao civil; c) defesa em acao penal; e d) 
defesa em acao civil e reconvir; 111- atuar como Cura
dor Especial, nos casos previstos em lei; IV - exercer 
a defesa da crtanca e do adolescenle; V - atuar junto 
os estabelecimentos policiais e penitenctarios, visando 

assegurar apessoa, sob quaisquer ctrcunstancias, 0 

exercicio dos direilos e garantias individuais; VI - as
segurar aos seus asslstidos, em processo judicial ou 
adminislrativo, e aos acusados em geral, 0 contradit6rio 
e a ampla defesa, com recurso e meios a ela irierentes; 
VII- atuar junto aos Juizados Especiais; e VIII- patro
cinar os interesses do consumidor lesado. 

Eo publica e not6ria a necessidade de criacao de 
novas unidades da Defensoria Publica da Uniao des
tinadas, sobretudo, a interionzacao do alendimento 
no pars. 

Especialmente na Subseeao Judiciarla de Uber
landia, no Estado de Minas Gerais, esta criacao tern 
se lornado cada vez mais imprescindlvel. 

a Municipio de UberlandialMG, conforme dados 
estatislicos do IBGE, de 01 de julho de 2006, possui 
populacao estirnada em 600.368 (seiscentos mil tre
zentos e sessenta e oito) habitantes e produto interno 
brute (PIB), em 2004, de R$7.904.608 (sete milh6es 
novecentos e quatro mil seiscentos e otto raais). A 
Subsecao Judiclaria instalada nesta localidade possui 
03 (tres) Varas Federais e 01 (urn) Juizado Especial. 
Tramitam, atualrnente, neslas Varas, 28.130 (vinte oito 
mil cento e trinta) processes. os quais somam 33.484 
(trinta e tres mil quatrocentos e oilenta e quatro) pro
cessos quando se considera tamMm os que aquar
dam julgamento nas instanclas superiores. No Juizado 
Especial, por sua vez, ha efelivamente 7.460 (sete mil 
quatrocentos e sessenla) processos em andamento e, 
considerados aqueles em grau de recurso, estes che
gam a 9.216 (nove mil duzentos e dezesseis). Desses 
processes, nos quais se incluem teitos diversos e de
mais procedimentos de averiquacao em tramitacao, 
2.943 (dois mil novecentos e quarenta e Ires) possuem 
natureza criminal, os quais chegam a 3.052 (tres mil e 
cinqiienta e dois), quando se computam os que estao 
nas instancias superiores: 

Vale ressattar, ainda, que a Subsecao Judiciaria 
de Juiz de Fora, instalada em municipio de 509.125 
(quinhentos e nove mil e cento e vinle e cinco) habi
tantes e PIB de R$4.235.535 (quatro milh6es duzentos 
e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e cinco reais), 
portanto, com popuaeao e desenvolvimento econ6mico 
semelhanle a Uberlandia, conta com unidade da De
fensoria Publica da Uniao, sendo que nesta tramitam 
2.026 (dois mil e vinte e seis) procedimentos crimina is, 
ou seja, quase mil a menos que em Ubertandia. 

Comparando as duas Subsecoes .Judiclarlas, 
a de Uberlandla e a de Juiz de Fora, nao se justifica 
que uma delas disponha de Defensoria Publica e a 
outra nao, frente a similitude de realidades, seja em 
ralacao ao ruirnero de habitantes, seja em referencia 
ao volume de processos em andamento, mormente 
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considerando que a de Uberllindia apresenta maior 
volume processual. 

Dessaforma, Senhor Ministro, pela lrnportancla 
da materia aludida, sugerimos a realiza9ao de ges
toes junto ao Defensor PUblico-Geral da Uniao para 
o estudo da possibilidade de cnacao de unidade da 
Defensoria Publica da Uniao na SubsecaoJudlclarta 
d'e Uberllindia, no Estado de Minas Gerais. 

Sala dassessoss, 26setembro de2007. - Elismar 
Prado, Deputado Federal- PTIMG, 

INDICAC;;AON° 1.247,DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere ao Mlnistro de Estado das Ci· 
dades, Marcio Fortes de Almeida, a ne
cessldade de Iiberar reeurscs do Fundo 
Naclonal de Habitar;iio de Interesse Social 
- FNHIS para a coristrur;iio de habltar;oes 
populares no municIpio de BARAODEMEL· 
GAC;;O, MT. 

Despacho: Pubtique-se. Encaminhe-se. 

Excelentrssimo Serihor Ministro, 
o princlpio constitucional da moradia nao preve 

expressamente agarantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeler;a como dever do Estado, nas 
esferasFederal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramasde construcaode moradias e a melhoria das 
condicoes habitacionais e de saneamento baslco" (art. 
23, IX).Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definic;:ao constitucional da habita9ao 
comoresponsabilidade comum aosentespubncos siio 
insuficientes, e que na pratlca representam mais as 
responsabilidades do que 0 poder de realizacoes, 

Considerando que existehoje no pars um reco
nhecimento sobre a imporllincia da dernocratlzacao 
da moradia e que a habitac;:ao adequada e condlcao 
fundamental para0 cidadaoexercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a Iiberac;:ao de recursos do FNHIS 
para a construcaode habita,.oes populares no muni
cipio de Baraode Melga90/MT. 

Sala das sessces, 8 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 

INDICAC;;AO N° 1.248,DE 2007 
(Do Sr.Eliene Lima) 

Sugere ao Ministro de Estado das CI· 
dades. Marcio Fortes de Almeida, a ne
cessldade de Iiberar recursos do Fundo 
Naclonal de Habitar;iio de Interesse Social 
- FNHIS para a consttur;iio de habltar;oes 
populares no municIpio de BARRA DOBU
GRES,MT. 

I 

Despacho: Publique-se. Encami~he-se. 

Excelentfssimo SenhorMinistro, 
o principio constitucional da moradia nail preve 

expressamente a garantia amoradia demaneira efetiva 
I 

a todos, mas estabeteca como dever do Estado, nas 
es/eras Federal, Estadual e Municipal, "prornover pro,
gramasde construcao de moradias e a melh~ria das 
condi90es habitacionais ede saneamento basleo" (arl. 
23, IX).Contudo, observa-se que os instrumenios que 
concretizariam a defini9ao constitucional da habitaQao 
comoresponsabilidade comum aos entes publi60s sao 
insuficientes, e que na pratica representam mais as 
responsabilidades do que 0 poderde realiza9ges. 

Considerando que existehoje no pars urr reco
nhecimento sobre a importancia da democratizacao 
da moradia e que a habitac;:ao adequada e cdndiQao 
fundamental para0 cidadaoexercer plenarnents a sua 
cidadania, sugiro a llberacao de recursos do IFNHIS 
para a construcao de habita,.oes populares no muni
cipio de Barrado BugreslMT. ' 

Sala das sessoes, 8 de outubro 2007. I Depu
tado Ellene Lima. I 

INDICAC;;AO N° 1.249,DE 2007 I 

(Do Sr.Eliene Lima) 

Sugere ao Mlnistro de Estado <las CI
dades,MarcloFortes de Almeida, a neoessi
dade de Iiberar recursos do Fundo N~clonal 
de Habltar;iio de Interesse Social -IFNHIS 
para a construr;iio de habitar;oes populeres 
no municipio de Barra do Garr;as, ",-r. 

Despacho: Publique-se. Encamirihe-se. , 

Excelentrssimo Senhor Ministro, I 
o prlnclpio constitucional da moradia nac preve 

expressamente a garantia a moradia de maneira' efetiva 
I 

a todos, mas estabelsca como deverdo Estado, nas 
esferasFederal, Estadual e Municipal, "prornover pro
gramas de construcaode moradias e a melhoria das 
condlcoes habitaclonais e de saneamento bastco" (arl. 
23, IX).Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definiQao constitucional da habitaQao 
como responsabilidade comum aosentespublidos sao 
insuficientes, e que na pranca representam n)ais as 
responsabilidades do que 0 poder de realizacoes. 

Considerando que existehoje no pars urn reco
nhecimento sobre a lrnportancla da democratiza9ao 
da moradia e que a habltacao adequada e co'ndic;:ao 
fundamental para0 cidadao exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a IiberaQao de recursos do FNHIS 
para a construcao de habitacoespopulares no Muni
cipio de Barrado Gar9aslMT. 

Sala das Sessoes, 8 de outubro 2007.-IDepu
tado Eliene Lima. i 

i 
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INDICA(:AO N° 1.250, DE 2Q07 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere ao Ministro de Estado das Ci
dades, Marcio Fortes de Almeida, a ne
cessidade de Iiberar recursos do Fundo 
Nacional de Habitac;ao de Interesse Social 
- FNHIS para a eonstrucao de habitac;oes 
populares no municipio de PONTAL DO 
ARAGUAIA, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro, 
a principio constitucional da moradia nao preve 

expressamente a garantia a rnoradla de maneira eleliva 
a todos, mas estabeleya como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construcao de moradias e a rnelhorla das 
condicoes habitacionais e de saneamento basico"(art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definiyao constitucional da habltacao 
como responsabilidade comum aos entes publicossao 
insuficientes, e que na pratica representam mats as 
responsabilidades do que 0 poder de reahzacoes, 

Considerando que existe hoje no pars um reco
nhecimento sobre a importancia da democralizayiio 
da moradia e que a habitacao adequada e condicao 
fundamental para 0 cldadao exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberacao de recursos do FNHIS 
para a construcao de habitacoes populares no muni
cipio de Pontal do Araguaia/MT. 

Sala das Sessoes, 8 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 

INDICA(:AO N° 1.251, DE 2007 
(Do Sr. Ellene Lima) 

Sugere ao Ministro de Estado das Ci
dades, Marcio Fortes de Almeida, a necessi
dade de Iiberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitac;ao de Interesse Social - FNHIS 
para a ccnstrucao de habitac;oes populares 
no municipio de ALTO BOA VISTA, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro, 
a principio constitucionafda rnoradia nao preve 

expressamente a garantia a moradia de maneira efe
liva a todos, mas estabeleya como dever do Estado, 
nas esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover 
programas de construcao de moradias e a melhoria 
das condicoss habitaclonals e de saneamento basico'' 
(art. 23, IX). Contudo, observa-se que os instrumen
tos que concrelizariam a definiyao conslitucional da 
habitacao como responsabilidade comum aos entes 
publicos sao insulicientes, e que na pratica repre

sentam mais as responsabilidades do que 0 poder 
de realizacoes. 

Considerando que existe hoje no pais um reco
nhecimento sobre a lmportancia da dernocranzacao 
da moradia e que a habltacao adequada e condicao 
fundamental para 0 cldadao exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a Iiberayiio de recursos do FNHIS 
para a construcao de habitacoes populares no muni
cipio de Alto Boa VistaiMT. 

Sala das Ssssoes, 8 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 

INDICA(:AO N° 1.252, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere ao Ministro de Estado das Ci
dades, Marcio Fortes de Almeida, a necessi
dade de Iiberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitac;iio de Interesse Social - FNHIS 
para a ccnstrueac de habitac;oes populares 
no municipio de Campos de Julio, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelenlissimo Senhor Ministro, 
a principio constitucional da moradia nao preve 

expressamente a garantia a moradia de maneira efe
tiva a todos, mas estabeleca como dever do Estado, 
nas esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover 
programas de construcao de moradias e a melhoria 
das condicoeshabitacionais e de saneamento basico" 
(art. 23, IX). Contudo, observa-se que os instrumen
tos que concretizartam a definicao conslitucional da 
habitacao como responsabilidade comum aos entes 
publicos sao insuficientes, e que na pratlca repre
sentam mais as responsabilidades do que 0 poder 
de reallzacoes, 

Considerando que existe hoje no pals um reco
nhecimento sobre a lmportancia da democratlzacao 
da moradia e que a habttacao adequada e condicao 
fundamental para 0 cidadao exercer plenamente a sua 
cidadania, suglro a llberacao de recursos do FNHIS 
para a construcao de habitacoes populares no muni
cipio de Campos de Julio/MT. 

Sala das Sessoes, 8 de outubro 2007. - Oepu
tado Eliene Lima. 

INDICA(:AO N° 1.253, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere ao Ministro de Estado das Ci
dades, Marcio Fortes de Almeida, a ne
cessidade de liberar recursos do Fundo 
Nacional de Habitac;iio de Interesse Social 
- FNHIS para a construcao de habilac;oes 
populares no municipio de Campo Novo 
dos Parecis, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 
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Excelentfssimo Senhor Ministro, 
o princlpio constitucional da moradia nao prevEl 

expressamente a garantia a moradia de maneiraefetiva 
a todos, mas estabataca como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, 'promover pro
gramas de construcao de moradias e a melhoria das 
condi~6es habitacionais e de saneamento basico" (art. 
23, IX). Contudo. observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a defini~ao constitucional da habitacao 
como responsabilidade comum aos entes publicos sao 
insuficientes. e que na pratica representam mais as 
responsabilidades do que 0 poder de reallzacoes. 

Considerando que existe hoje no pals um reco
nhecimento sobre a lrnpcrtancia da democratlzacao 
da rnoradia e que a hab~alfiio adequada e condilfiio 
fundamental para 0 eidadao exercer plenamente a sua 
cidadanla, sugiro a liberacao de recursos do FNHIS 
para a construcao de habltacoes populares no muni
clplo de Campo Novo dos ParecislMT. 

Sala das Sess6es, 8 de outubro 2007. - Oepu
tado Eliene Lima. 

INDICA<;AO N° 1.254, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere ao Mlnistro de Estado das Ci
dades, Marcio Fortes de Almeida, a necessl· 
dade de IIberar recursos do Fundo Naclonal 
de Habital;iio de Interesse Social - FNHIS 
para a constru~o de habltal;Oes populares 
no municipio de Campo Verde, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro, 
o princfpio constitucional da moradia nao prevEl 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas astabaieca como dever do Eslado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal. 'promover pro
gramas de construcao de moradias e a melhoria das 
condicoss habitacionais e de saneamento basico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definilfiio conslilucional da habila~ao 

como responsabilidade comum aos entes publicos sao 
insuficientes, e que na pratlca representam mais as 
responsabilidades do que 0 poder de realiza~es. 

Considerando que existe hoje no pals um reco
nhecimenlo sobre a irnportancla da democratizacao 
da moradia e que a habilalfiio adequada e condi~ao 

fundamental para 0 ctdadao exercer plenamente a sua 
cidadanla, sugiro a libera~ao de recursos do FNHIS 
para a construcao de habila~6es populates no muni
cipio de Campo VerdelMT. 

Sala das Sess6es, 8 de outubro 2007. - Oepu
tado Eliene Lima. 

INDICA<;AO N° 1.255, DE 2007 
(Do Sr. E:liene Lima) 

Sugere ao Ministro de Estado das CI
I

dades, Marclo Fortes de Almeida, a neeessl
dade de IIberar recursos do Fundo N~clonal 
de Habital;iio de Interesse Social - [FNHIS 
para a eenstrucae de habital;oes populares 
no municipio de Canarana, MT. : 

Despacho: Publique-se. Encamilihe-se., 
Excelenlissimo Senhor Ministro, 
o princfpio conslitucional da moradia nae prevEl 

expressamente a garantia a moradia de maneiralefeliva 
I

a todos, mas estabaleca como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, ·promo~er pro
gramas de construcao de moradias e a methoha das 
condi~6es habilacionais e de saneamento basido" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumenlos que, 
concrelizariam a defini~ao conslilucional da habita~ao, 
como responsabilidade comum aos entes publioos sao 
insuficienles, e que na pratlca representam npais as 
responsabilidades do que 0 poder de realiza~oes. 

Considerando que exisle hoje no pals urtJ reco-
I 

nhecimenlo sobre a lmportancla da dernocratlzacao 
da moradia e que a habitalfiio adequada e co)1dilfiio 
fundamental para 0 cldadao exercer plenamente a sua, 
cidadania, sugiro a Iiberalfiio de recursos do FNHIS 
para a construcao de nabltacoes populares nd muni
cipio de CanaranaiMT. I 

Sala das Sessoes. 8 de outubro 2007. - Oepu
tado Eliene Lima. 

INDICA<;AO NO 1.256, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere ao Ministro de Estado das CI· 
dades, Marclo Fortes de Almeida, a nJcessi· 

I 
dade de llberar recursos do Fundo Naclonal 
de Habital;iio de Interesse Social - FNHIS 
para a construl;ao de habltal;oes populares 
no municipio de Carlinda, MT. : 

Despacho: Publique-se. Encamirihe-se., 
Excelentrssimo Senhor Ministro, : 
o princlpio constitucional da moradia nao preve, 

expressamente a garantia a moradia de maneira'efetiva 
a todos, mas estabsleca como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "prornovsr pro
gramas de construcao de moradias e a melhoiia das 
condi~oes habitacionais e de saneamento basido" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os lnstrumentos que 
concretizariam a defini~ao constltuclonal da habjta~ao 
como responsabilidade comum aos entes publidos sao

I 
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insuficientes, e que na pratica representam mais as 
responsabilidades do que 0 poder de realizay6es. 

Considerando que existe hoje no pals um reco
nhecimento sobre a irnportancia da dernocratizacao 
da moradia e que a habitacao adequada e condicao 
fundamental para 0 cldadao exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a llberacao de recursos do FNHIS 
para a construcao de habitacoes populares no muni
cipio de CarlindaiMT. 

Sala das Sessdes, 8 de outubro 2007. - Oepu
tado Eliene Lima. 

INDICAl;:AO N° 1.257, DE 2007 
(00 Sr. Eliene lima) 

Sugere ao Ministro de Estado das Ci
dades, Marcio Fortes de Almeida, a necessi· 
dade de Iiberar recursos do Fundo Nacional 
de Habita~ao de Interesse Social - FNHIS 
para a construcao de habila~oes populares 
no municipio de Juscimeira, MT. 

Despacho: PUblique-se. Encaminhe-se. 

Excelentrssimo Senhor Ministro, 
o principio constitucional da moradia nao prevs 

expressamente a garantia a rnoradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleca como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construcao de rnoradlas e a melhoria das 
condicoes habitacionals e de saneamento basico" (art. 
23, IX).Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definiQaoconstitucional da habttacao 
como responsabilidade comum aos entes pUblicossao 
insuficientes, e que na pratica representam mais as 
responsabilidades do que 0 poder de reanzacess. 

Considerando que existe hoje no pais um reco
nhecimento sobre a importancia da dernocratizacao 
da moradia e que a habitacao adequada e condicao 
fundamental para 0 cidadao exercer pJenamente a sua 
cidadania, sugiro a IiberaQao de recursos do FNHIS 
para aconstrucao de habitacoes populates no muni
cipio de Juscirnetra/Mf. 

Sala das Sessoes, 8 de outubro 2007. - Oepu
tado Eliene Lima. 

INDICAl;:AO N° 1.258, DE 2007 
(Do Sr. Eliene lima) 

Sugere ao Ministro de Estado das Ci
dades, Marcio Fortes de Almeida , a ne
cessidade de Iiberar recursos do Fundo 
Nacional de Habita~ao de Interesse Social 
- FNHIS para a ccnsnuese de habita~oes 

populares no municipio de Novo Santo An
tonio,MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelenlfssimo Senhor Ministro, 
o principio constitucional da moradia nao prevs 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleca como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construcao de moradias e a melhoria das 
condicoes habitacionais e de saneamento basico" (art. 
23, IX). Conludo, observa-se que os instrumentos que 
concretlzariarn a definiQao constitucional ca habitacao 
como responsabilidade comum aos entes pUblicossao 
insuficientes, e que na pratica representam mais as 
responsabilidades do que 0 poder de reahzacoes, 

Considerando que existe hoje no pais um reco
nhecimento sobre a importancia da dernocratizacao 
da moradia e que a habitacao adequada e condiQao 
fundamental para 0 cidadao exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberacao de recursos do FNHIS 
para a construcao de habltacoes populares no muni
cipio de Novo Santo Antonio/MT 

Sala das sassees, 8 de outubro 2007. - Oepu
tado Eliene Lima. 

INDICAl;:AO N° 1.259, DE 2007 
(00 Sr. Efiene Lima) 

Sugere ao Ministro de Estado das Ci
dades, Marcio Fortes de Almeida. a ne
cessidade de liberar recursos do Fundo 
Nacional de Habita~ao de Interesse Social 
- FNHIS para a ccnstrueao de habita~oes 

populares no municipio de Novo Sao Joa
quim,MT. 

Despacho: Puolique-se. Encaminhe-se. 

Excelenlfssimo Senhor Ministro, 
o princtpio constitucional da rnoradia nao prevs 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleca como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construcao de moradias e a melhoria das 
condicoes habitacionais e de saneamento basico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definicao constitucional da habttacao 
como responsabilidade comum aos entes pubncossao 
insuficientes, e que na pratica representam mais as 
responsabilidades do que 0 poder de realizacoes. 

Considerando que existe hoje no pais urn reco
nhecimento sobre a lrnportancia da dernocratizacao 
da rnoradia e que a habitacao adequada e condicao 
fundamental para 0 cidadao exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiio a liberaQiio de recursos do FNHIS 
para a construcao de habitacoes populares no muni
cipio de Novo Sao JoaquimIMT. 

Sala das Sessoes, 8 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 
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INDICA~AO N" 1.260, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere ao Ministro de Estado das CI
dades, Mllrclo Fortes de Almeida, a necessl
dade de IIberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitac;iio de Interesse Social - FNHIS 
para a construc;iio de habltac;6es populares 
no municipio de Paranafta, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro, 
o princlpio constitucional da moradia nao prev~ 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeteca como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construeao de moradias e a melhoria das 
condicoss habitaclonais e de saneamento basico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definiyao constitucional da haMayao 
como responsabilidade comum aos entes publlcos sao 
insuficientes, e que na pranca representam mais as 
responsabiiidades do que 0 poder de realizayoes. 

Considerando que existe hoje no pals urn reco
nhecimento sobre a impcrtancia da dernocratlzacao 
da moradia e que a habitacao adequada e condleao 
fundamental para 0 cidadao exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a Iiberayao de recursos do FNHIS 
para a construcao de habitacoes poputares no muni
cipio de ParanaIta IMT. 

Sala das Sessoes, B de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 

INDICA~AO N° 1.261, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere ao Minlstro de Estado das CI
dades, Marcio Fortes de Almeida, a necessl
dade de Iiberar recursos do Fundo Naclonal 
de Habitar;ao de Interesse Social - FNHIS 
para a construc;iio de habitac;6es populares 
no municipio de Paranatinga, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro, 
o principio constitucional da moradia nao prev~ 

expressamente a garantia a moradia de maneira etetlva 
a todos, mas estabeleya como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construcao de moradias e a melhoria das 
condi¢es habitacionais e de saneamento basco" (art.. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definiyao constitucional da habitayao 
como responsabilidade comum aos entes publlcos sao 

insuficientes, e que na pratica representam rnais as 
responsabilidades do que 0 poder de reauzacees. 

Considerando que existe hoje no pars u~ reco
nhecimento sobre a importancia da damocratlzacao 
da moradia e que a habitac;ao adequada e cdndiyao, 
fundamental para 0 cidadao exercer plenamenle a sua 
cidadania, sugiro a Iiberayao de recursos do [FNHIS 
para a construcao de haoitayoes popuiares no muni
cipio de ParanatingalMT. ! 

Sala das Sessoes, B de outubro 2007. ~ Depu
tado Ellene Lima. 

INDlCA~AO N" 1.262, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) ,, 

Sugere ao Minlstro de Estado das CI
dades, Mllrclo Fortes de Almeida, a nkessi
dade de IIberar recursos do Fundo N~ciona' 
de Habitac;iio de Interesse Social -IFNHIS 
para a construc;ao de habltac;6es po~ulares 

no municipio de Pedra PretB, MT. 
Despacho: Publique-se. Encarninhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro, I 
o principio constitucional da moradia nao prev~ 

expressamente a garantia a moradia de maneir~ efetiva 
a todos, mas estabeleya como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "prornover pro
gramas de construcao de moradias e a melho'ria das 
condicoes habitacionais e de saneamento basieo" (art.. ,
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definiyao constitucional da habitayao 
como responsabilidade comum aos entes pubhcossao 
insuficientes, e que na pratlca representam 0ais as 
responsabilidades do que 0 poder de realizayoes. 

Considerando que existe hoje no pals urr reco
nhecimento sobre a lrnportancla da oemocranzacao 
da moradia e que a habitacao adequada e cdndiyao 
fundamental para 0 oidadao exercer plenamentb a sua, 
cidadania, sugiro a llberacao de recursos do iFNHIS 
para a construcao de habltacoss populares no muni
cipio de Pedra PretaIMT. ' 

Sala das Sessoes, B de outubro 2007. -j Depu
tado Ellene Lima. I,, 

INDICA~AO N° 1.263, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere ao Ministro de Estado das elda
des, Marclo Fortes de Almeida, a nec~sida-

. . I 
de de Iiberar recursos do Fundo Nacional de, 
Habitar;ao de Interesse Soclal- FNHIS para 
a construc;ao de habitac;6es populares no 
municipio de Peixoto de Azevedo, Mf. 

Despacho: Publique-se. Encarnlribe-se., 
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Excelentfssimo Senhor Ministro, 
a principio constitucional da moradia nao preve 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a lodos, mas estabelec;;a como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construcao de moradias e a melhoria das 
condicoes habitacionais e de saneamento basico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumenlos que 
concretizariam a definicao constitucional da habltacao 
como responsabilidade comum aos entes puolicos sao 
insuficientes, e que na pratica representam rnais as 
responsabilidades do que 0 poder de reanzacoes. 

Considerando que existe hoje no pals urn reco
nhecimento sobre a irnportancia da dernocratizacao 
da moradia e que a habitacao adequada e condicao 
fundamental para 0 cidadao exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a llbaracao de recursos do FNHIS 
para a construcao de habitacoes populates no muni
cfpio de Peixoto de AzevedolMT. 

Sala das sassoes, 8 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 

INDICA<;AO N° 1.264, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere ao Minlstro de Estado das Ci· 
dades, Marcio Fortes de Almeida, a necessi
dade de Iiberar recursos do Fundo Nacional 
de Habita/iiio de Interesse Social - FNHIS 
para a constru/iiio de habita/iQes populares 
no municipio de Planalto da Serra, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se, 

Excelentfssimo Senhor Minislro, 
a principio constitucional da moradia nao preve 

expressamenle a garantia a moradia de maneira efetiva 
a lodos, mas estabelec;;a como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construcao de moradias e a melhoria das 
condicoes habilacionais e de saneamento basico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concrelizariam a definic;;ao constitucional da habitacao 
como responsabilidade comum aos entes publicos sao 
insuficientes, e que na pratica represenlam mais as 
responsabilidades do que 0 poder de reahzacoes. 

Considerando que existe hoje no pais urn reco
nhecimento sobre a irnportancia da dernocratizacao 
da moradia e que a habitacao adequada e condicao 
fundamenlal para 0 ctdadao exercer plenamenle a sua 
cicadania, sugiro a llberacao de recursos do FNHIS 
para a construcao de habitacoes populares no muni
cipio de Planalto da SerraIMT. 

Sala das sessees, 8 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 

INDICA<;AO NO 1.265, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere ao Mlnistro de Estado das Ci
dades, Mlircio Fortes de Almeida, a necessi· 
dade de Iiberar recursos do Fundo Nacional 
de Habita/iiio de Interesse Social - FNHIS 
para a construeec de habita/ioes populares 
no municipio de Pocone, MT. 

Despacho: Publlqua-se. Encaminhe-se. 

Excelentissimo Senhor Ministro, 
a princlpio constitucional da moradia nao preve 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleca como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construcao de moradias e a melhoria das 
condicoes habilacionais e de saneamento basico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definlcao constitucional da habitacao 
como respcnsabllldade comurn aos entes publicos sao 
insuficientes, e que na pratica representam mais as 
responsabilidades do que 0 poder de reallzacoes. 

Considerando que exisle hoje no pars urn reco
nhecimento sobre a importancla da democratizacao 
da moradia e que a habltacao adequada e condicao 
fundamental para 0 cidadao exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberac;;ao de recursos do FNHIS 
para a construcao de habltacoes populares no muni
cipio de Pecone/MT. 

Sala das Sessoes, 8 de outubro 2007. - Oepu
tado Eliene Lima. 

INDICA<;AO N° 1.266, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere ao Ministro de Estado das Ci
dades, Marcio Fortes de Almeida, a necessi
dade de Iiberar recursos do Fundo Nacional 
de Habita/iiio de Interesse Social - FNHIS 
para a constru/iiio de habita/ioes populares 
no municipio de Ponte Branca, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro, 
a principio constitucional da moradia nao preve 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleca como daver do Estado, nas 
esferas Federai, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construcao de moradias e a melhoria das 
condicoes habitacionais e de sanearnento basico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a defirncao constitucional da babitacao . 
como responsabilidade comum aos entes pUblicos sao 
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insuficientes, e que na pratica representam rnais as 
responsabilidades do que 0 poder de reauzacees. 

Considerando que existe hoje no pals um reco
nhecimento sobre a importllncia da dernocratizacao 
da moradia e que a habita,.ao adequada econdlcao 
fundamental para0 cidadao exercerplenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberacao de recursos do FNHIS 
para a construcao de habitacoespopulares no muni
cipio de Ponte BrancaIMT. 

Sala das Sessi5es, 8 de outubro 2007.- Depu
tado Eliene Lima. 

INDICA9AO N° 1.267,DE 2007 
(DoSr. Eliene Lima) 

Sugere ao Minlstro de Estado das CI
dades,MarcloFortes de Almeida, a necessi
dade de Iiberar recursos do Fundo Nacional 
de Habita,,;io de Interesse Social - FNHIS 
para aconstru,,;ao de hablta,,;6es populares 
no municipio de Pontes e Lacerda, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentrssimo SenhorMinistro. 
o princlpio constfucional da moradia nao prey!! 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas sstabeleca como dever do Estado, nas 
esferasFederal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construcaode moradiase a melhoria das 
condleoes habitacionais e de saneamento basico" (art. 
23. IX).Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definit;:ao constitucional da habitacao 
comoresponsabilidade comum aos entes publlcos sao 
insuficientes, e que na pratlca representam mais as 
responsabilidades do que 0 poder de realizaq6es. 

Considerando que existehoje no pals um rsco
nhecimento sobre a importllncia da dernocratlzacao 
da moradia e que a habltacao adequada econdicao 
fundamental para0 cidadao exercer plenamente a sua 
cldadania, sugiro a Iiberat;:ao de recursos do FNHIS 
para a construcao de habitacces populares no muni
cipio de Pontes e LacerdaIMT. 

Sala das Sessi5es, 8 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 

INDICA9AO N° 1.268,DE 2007 
(Do Sr.Eliene Lima) 

Sugere ao Ministro de Estado das CI
dades, Marcio Fortes de Almeida, a ne
cessldade de Iiberar recursos do Fundo 
Nacional de Habita,,;io de Interesse Social 
- FNHIS para a constru,,;iio de habita,,;oes 
populares no municipio de Porto Alegre 
do Norte, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 
! 

Excelentrssimo Senhor Ministro, 
o princlpio constltuclonal da moradia nail, prey!! 

expressamente a garantia a moradia demaneiraefeliva 
a tooos, mas estabeleea como dever do Estado, nas 
esferasFederal, Estadual e Municipal, 'prornover pro
gramas de construcao de moradias e a melho~ia das 
condicoes habitacionais e de saneamento basido" (art. 
23. IX).Contudo, observa-se queos instrumenios que 
concretizariam a definit;:ao constitucional da habitat;:ao 
comoresponsabilidade comum aosentespUblitos sao 
insuficientes, e que na pratica representam ~ais as 
responsabilidades do que 0 poder de reallzacoes. 

Considerando que existehoje no pais ur\J reco
nhecimento sobre a irnportancia da democratlzacao 
da moradia e que a habltaeao adequada e co:ndi,.ao 
fundamental para0 cidadao exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a Iibera,.ao de recursos do fNHIS 
para a construeao de habitaq6es popularesno muni
cipio de Porto Alegredo NortelMT. i 

Sala das sessoes, 8 de outubro 2007. -: Depu
tado Eliene Lima. : 

RECURSO N° 114, DE 2007 , 
(DosSrs.Arnaldo Fariade Sa e RonaldoCalado)

I 
Recorre, nos termos do Art. 95, § 8°,

I 

da decisao da Presldencla na Questio de 
I

Ordem n° 189,de 2007,sobre a preJudicia-
I 

Iidade de emendas aglutlnatlvas baseadas 
em destaques simples rejeltados em'globo 
da Proposta de Emenda II Constitui~io n° 
558, de 2006 (CPMF). , 

Despacho: Publique-se, Submeta-ss ao 
plenarlo : 

o SR.RONALDO CAIADO- Sr. Presldente, peco 
a palavrapara umaqusstao de ordem. i 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)l- Tem 
V. Ex· a palavra. I 

o SR.RONALDO CAIADO(OEM - GO. Ouestao 
de ordem.) - Sr.Presidente, a minhaqusstaodelordem 
se refere ao art. 162, inciso XIV, "em casode mais de 
um requerimento de destaque, poderao os pbdidos

I 

ser votados em globo, se requerido por Lfder e apro
vado pelo Plsnario" e art. 122, ambos do Reg!mento 
Interno. Duranteanos, os destaques simplesserviram 
paraendossar asemendas aglutinativas apresentadas 
em plenarlo, 0 Deputado ArnaldoFariade Sa fez uma 
exposit;:ao de motivos, muitobemtorrnulada: durante a 
reformatributarla, 0 ex-Presidente Joao Paulo Cunha 
suportou todas as emendas aglutinalivas e transfer
mouem excepcionais os destaquessimples para dar 
suporte a elas. II 

, 



Outubro de 2007 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 53895 

Sr. Presidente, na reforma politica, V. Ex· se lem
bra de que, ate 0 ultimo minuto da votacao, recebiarnos 
emendas aglutinativas, que eram avalladas e discutidas 
por nos, Sendo assim, pedimos a V. Ex· nao quebre 
esse direito, qiJe nao e apenas da Oposicao, a Situa
~ao tarnbern se beneficia detas para completar 0 texto 
e acrescer 0 que e necassario. 

Os destaques de bancadas sao pontos principais 
e excepcionais. 0 que pretendemos, neste momento, 
e buscar junto aMesa que essa atitude pretendida por 
alguns Uderes dos partidos da base governista nao 
destrua nossa prerrogativa de debater exaustivamenle 
as rnatenas relevantes. Se queriam debater, como nao 
deram quorum na quinta-Ieira e na tarde de ontem? 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Por 
genlileza, qual e a questao de ordem? 

o SR. RONALDO CAl ADO - A questao de ordem 
que levanto e exalamente no sentido de esta votacao 
ter tratamento igualitario a outras que ja tivemos na 
Casa, com a excepcionalidade dos destaques simples 
para suporte as emendas aglutinativas. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Ronaldo Caiado, vou responder a V. Ex·. 

Primeiro, pelo respeito que Ihe tenho, mas tam
bam com a responsabilidade de conduzir equanime
mente os trabalhos, devo dizer a V. Ex" que a questao 
de ordem que levanta ja foi respondida quando do 
questionamento do Deputado Arnaldo Jardim. Ou seja, 
so podem dar excepcionalidade 0 autor ou auto res do 
requerimento. 

Vou provar 0 que digo, pois ouvi catado para nao 
contribuir regimentalmente com a obstrucao, referindo
me diretamente aos Deputados Arnaldo Faria de Sa, 
Paulo Bornhausen, Jose Carlos Aleluia e V.Ex·, sendo 
os 3 ultimos do Democratas, antigo PFL. 

No dia 10 de novembro de 2003, presidia os 
trabalhos 0 Deputado Inocencio Oliveira, do PFL, a 
epoca. Portanto, creio que V. Ex·s nao compaetuariam 
com rasgar 0 Regimento Interno, como disse aqui 0 

Deputado Arnaldo Faria de Sa, dada a coerencla e 
o respeito as Minorias que 0 Deputado Jose Carlos 
Aleluia cobrou. 

Qual toi a questao de ordem? Quando 0 Presi
dente em exerclcio, Deputado Inocencio Oliveira, dis
se: "Estao prejudicadas, ap6s esta votacao, todas as 
emendas aglutinativas cujos textos ja se apresentam 
em emendas objeto dos destaques ora rejeitados". 
Eram as emendas aglutinativas de n''s 1 a 48. Fo; 
essa a decisao do Presidente em exercfcio Inocencio 
Oliveira. 

Ate 0 momento, estou intormando a referencia nao 
para discordar do Deputado Inocencio Oliveira, mas 
exatamente para provar ao Democratas que estou me 

apoiando em daclsao de um ex-correnqionario de V.Ex" 
que era seguramenle observado com 0 mesmo rigor 
com que observam os fates politicos atualmente. 

o Deputado Arnaldo Faria de Sa disse 0 seguin
te: "Sr. Presidente, peco a palavra para uma questao 
de ordem." 

Responde 0 Deputado Inocencio Oliveira: "Tern 
V. Ex· a palavra." 

A questao de ordem do Deputado Arnaldo Faria 
de Sa foi a seguinte: "Sr. Presidente, V. Ex· informou, 
antes de anunciar essa materia, que todas as emen
das aglutinativas suportadas em texto das emendas 
destacadas e que foram votadas em gllibo estariam 
prejudicadas. Essa e a tntorrnacao que a Mesa da?" 

Responde 0 Presidente Inocencio Oliveira: "lsso 
mesmo. Todas as emendas de n° 1 a 48, que estavam 
assentadas sobre os destaques que foram rejeitados, 
estao prejudicadas." 

Deputado Arnaldo Faria de Sa disse da tribuna, 
como quem com ferro fere, com ferro sera ferido: "Entao, 
Sr. Presidente, pedi a V. Ex· a palavra para uma questao 
de ordem no sentido de um esclarecimento. Quaisquer 
das emendas aglutinativas que vierem a ser votadas 
e tiverem texto oriundo de emendas destacadas que 
foram rejeitadas em globo estarao prejudicadas?" 

o Presidente Inocencio Oliveira responde: "Sim, 
estarao prejudicadas. S6 as excepcionalizadas." Ou 
seja, aquelas que nao estiverem em globo. 

Assim, 0 Deputado Arnaldo Faria de Sa feriu com 
o ferro. "Entao, e bom que fique registrado que, even
tualmente, algumas das emendas aglutinativas serao 
objeto de votacao. Mas poderao ser prejudicadas se 
fundadas em textos de emendas destacadas em globo 
e que foram rejeitadas." 

Ao que disse 0 Presidente em exercfcio Inocencio 
Oliveira: "V. Ex· tem toda razao" 

Nilo houve nenhum protesto do Deputado Arnaldo 
Faria de Sa, nem do Democratas, PFL a epoca. 

Portanto, esta rejeitada a questao de ordem. Nao 
houve nenhuma atitude da Mesa que nao se respal
dasse no Regimento Interno. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP.)- Sr. 
Presidente, eu quero recorrer da declsao de V. Ex". 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pode. 
Eo regimental. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Ate porque a 
questao de ordem que levantei, que V. Ex· disse que 
era ferro naquela epoca, era uma indaga~ao que eu 
lazia ao Presidente Inocencio Oliveira. 

o SR. PRES/DENTE (Arlindo Chinaglia) - Mas 
V. Ex· nao discordou. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA- Na verdade, 
quero recorrer, respeitosamente, da decisao... 
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o SR. MIROTEIXEIRA - Esta precluso 0 direito 
de recurso. Era naquela.0 recurso era da dectsaodo 
Oeputado Inocencio Oliveira. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mas 
veja, quem pode recorrer nao eV. Ex·. V.Ex" nao Ie· 
vantou a questao de ordem. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Qualquer um 
pode recorrer. 

o SR. RONALDO CAIADO - Quem lormulou 
loi exatamente 0 Oemocratas, e n6s recorreremos da 
declsao. 

o SR. MIROTEIXEIRA - Do Oeputado Inocen
cio Oliveira. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Eregi
mental.V. Ex" esta recorrendoda decisaodo Inocencio 
ou da minha? 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - De V. Ex". 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Muito 

bem. Esta esclarecido. 
o SR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) -Inlormo 

ao Plenario que loram acolhidas pela Mesa as Ernen
das Aglutinativas n" 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31, 32, 33, 34, 
35,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 
53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65 e 66. Todavia, estao 
prejudlcadas, em razao da rejei\;iio em bloco de todo 
os destaques simples, ou seja, nao foram acolhidas, 
por nao terem ampare regimental, as de n" 6, 7, 8, 9, 
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,29,36,37,38,39,54,57,63 e 64. 

Assim, sobrevivem as emendas... 
o SR. RONALDO CAIADO- Sr. Presidente, peeo 

a palavrapela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V. Ex· a palavra. 
o SR. RONALDO CAIADO (OEM - GO. Pela 

ordem. Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, a de 
n° 28, tambsm? 

o SA. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Eu vou 
ler.A de n° 28 nesta Iisla, sim, tambsm. Eque a de n° 
28 esta entre aquelas... (Pausa.) 

Nao. Aqui ba urn erro, entao. 
Agradeyo a V. Ex" pelo alerta. Houve um erro 

aqui da assessoria. 
oSR.ARNALDO FARIADE sA - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V. Ex" a palavra. 
oSR. ARNALDO FARIA DE sA (PTB- SP. Pela 

ordem. Semrevlsaodo orador.) - Sr.Presidente, anles 
de V. Ex" dizer quais as que foram salvas...A informa
yao de V. Ex", ate agora, envolve aquelasprejudicadas. 
Certo? Dar para a frente a parte de... 

, 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - You 

ler agora. 
o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Enlao, Sr. 

Presidenle,quero separar:a parte prejudicadaloi ale 
agora. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) -: Exato. 
o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Entao; quero, 

respeitosamente, recorrera Comissaode Con!i1nuiyao, 
e Jusliya e de Cidadaniaconlra a dsclsao da Mesa Oi
retera quedeclarou prejudicadas lodasessasernendas, 
em desacordo com sltuacoes anteriores. I 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglial - No· 
bre Deputado Arnaldo Faria de Sa, V. Ex" nap havia 
formulado questao de ordem para poder rscorrer a 
Comissao de Oonstituicao e Jusliya e de Cidadania. 
Fayaa questao de ordem, eu negareie af V. Ek· pode, 
recorrer. ' 

o SR.ARNALDOFARIADE sA - Sr. Pre~idente, 
peco a palavra para questao de ordem. . 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Ex· a palavra. i 

o SR.ARNALDO FARIA DEsA (PTB- Sf? Ques
lao deerdem. Semrevisao do orador.) - Sr. Pre~idente, 
para cumprir todo 0 contexte regimental, formJlo esta 
questao de ordem a V. Ex" para saber por qu~, estao 
sendo consideradasprejudicadas essas emendas. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)l- Exa
tamente porque no requerimento aprovado palo Ple, 
nario nao houve a excepcionaliza\;iio de nenhum dos 
deslaques individuais. Emfunyao disso, sobreviveram 
aquelas que sao destaques de bancada, conforme 
reza 0 Regimento. i 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Respeitosa
mente, recorro da declsao de V. Ex· a Comis~iio de 
Constltulcaoe Justica, : 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)r- Ere
gimental. 

Assim, sobrevivem as Emendas A9lutinallvas nOB 
28, 67, 68 e 69 por terem amparo regimental. 

oSR.RONALDO CAIADO- Sr. Presidente, peeo 
a palavra para urna questao de ordem. ! 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)' - Tem 
V. Ex" a palavra. , 

o SR. RONALDO CAIADO (OEM - GO.! oues
tao de ordem. Sem revisaodo orador.) - Sr. Pr~siden-, 
te, art. 163. You recorrer da declsao de V. Exj. Peyo 
apoio do Pienario, com eleito suspensivoda decisao, 
de V. Ex" por desconsiderartodasas nossas emendas 
aglutinalivas. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)r- con
sulto 0 Plenarlo para saber se M apoio. i 

I 
i 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Aqueles 
que apoiarem 0 pedido de eleito suspensive do Depu
tado Calado levantem a mao, por lavor. (Pausa.) 

Nao tern Apoio de urn Tsrco. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pas

sa-se a votacao dos destaques e das emendas aglu
tinativas de acordo com a ordem dos artigos. 

RECURSO N° 115, DE 2007 
(Da SI" Alice Portugal) 

Recorre, nos termos do art. 95, § 8° do 
Reg/mento Interne da Camara dos Depu
tados, contra decisiio da Presidencia em 
Questao de Ordem n° 163/2007. 

(Submeta-se ao Plenario, apes Ter Sido 
Ouvida a Comissao de Constituicao e Justica 
e de Cidadania, nos Termos do Art. 95, § 8°, do 
Regimento Interno. PUblique-se. Proposicao 
Sujeita a Apreclacao do Plenario) 

A SR" ALICE PORTUGAL -Sr. Presidente, peco 
a palavra para uma questao de ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V. Ex" a palavra. 

A SR" ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB - BA. 
Ouastao de ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Pre
sidente, com base do disposto no Regimento Interno 
da Camara dos Deputados, nas alfneas b e c do inciso 
II e do § 1c do art. 137, venho requerer a V. Ex" a de
volu<;:ao do Projeto de Lei nO 1.992, de 2007, ao Poder 
Executivo. A Constituicao Federal disp6e, no art. 37, 
inciso lXX, que somente por lei especilica podera ser 
criada autarquia e autorlzada a instltuicao de empresa 
publica de sociedade de economia mista e de fundacao, 
cabendo a lei complementar, neste ultimo caso, delinir 
as areas de sua atuacao. Essa redacao loi dada pela 
Emenda Constitucional n° 19, de 1998. 

Com 0 proposito de regulamentar esse dispositivo 
constitucional, 0 Poder Executivo enviou ao Congres
so Nacional, em 13 de julho deste ano, 0 Projeto de 
lei Complementar n° 92, de 2007, que regulamenta 
o inciso IXX do art. 37 da Constitulcao Federal, parte 
final para delinir as areas de atuacao de fundacoes 
instituidas pelo Poder Publico. 

o reterido projeto de lei encontra-se em trami
tacao na Comissao do Trabalho, de Adrnlnlstracao e 
Service PUblico, que designou 0 ilustre Deputado Pe
dro Henry como seu Relator e ao conhecido projeto 
das fundacoes estatais no Brasil. No entanto, ainda 
nao loi aberto prazo regimental para aprssentacao de 
emendas a propostcao, 

Poram, ontem, 11 de setembro, chegou a esta 
Cas a mensagem do Poder Executivo, assinada pelos 

Srs. Ministros Paulo Bernardo, luiz Marinho e Guido 
Mantega, recebida pela Secretaria geral da Mesa e 
enumerada Projeto de lei n° 1.992/2007. A proposicao 
institui 0 regime da Previdencia Complementar para 
servidores publicos led erais, titulares de cargo eletivo, 
inclusive os membros dos 6rgaos que menciona. Fixa 
o limite maximo para concsssao de aposentadorias e 
pens6es pelo regime de Prevldencia que trata 0 art. 
40 da Constituicao. 

Sr. Presidente, alegando inconstitucionalidade, 
peco que este projeto seja devolvido, porque, na ver
dade, nao ha materia que de suporte a essa analise.' 
Trata-se, pols, de urn projeto que, ignorando a inexis
tencia da rsqularnentacao eXigida na Constituicao, 
autoriza a Uniao a criar, em ate do Poder Executivo, a 
entidade lechada de Previdencia Complementar, de
nominada Fundacao de Previdencia Complementar do 
Servidor Publico - FUNPRESP, com a linalidade de 
administrar e executar plano de beneffcios de carater 
previdenciario, nos termos das leis Complementares 
nDO 108 e 109, de 29 de maio de 2001. 

Na medida em que nao ha lei que astabeteca a 
area e as areas que poderao ser criadas as fundacoes 
estatais, que nao seja aberto esse precedente, pols, 
arnanha, mesmo com a inexistencia da lei cornplernen
tar regulamentando uma eXigencia constitucional, po
derao chegar ao Congresso Nacional outros projetos 
autorizando 0 Poder Executivo a criar fundacoes esta
tais para gerir atividade estatal que nao seja exclusiva 
de Estado, nas areas de saude, asslstencla social, cut
tura, turismo, desporto, meio ambiente, cornunicacao, 
dentre outras. 

Pior ainda: Estados e Municipios, que ja tentam 
faze-to - e 0 Supremo denega essa possibilidade -, 
poderiam tam bern se espeihar nesse precedente. 

Que espero e rogo que nao seja aberto, nesse 
exemplo, para enviar os seus respectivos legislativos 
estaduais projetos que Ihes autorizem a criar as suas 
pr6prias tundacoes estatais. 

Ante 0 exposto, levando em consideracao, Sr. 
Presidente, 0 lato de 0 Projeto de lei n° 1.992, de 
2007, ser evidentemente inconstitucional e sua tra
rnitacao anti-regimental, requeiro a V. Ex" que a pro
posicao seja devolvida ao autor, 0 Poder Executivo. 
Muito obrigada. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - N6s 
vamos analisar a questao de ordem de V. Ex", ate 
porque sao citados alguns projetos de lei, e todos de
verao ser analisados para compormos, ao linal, uma 
opiniao, Daremos a resposta, se possivel, ainda hoje 
ou esperamos, rnais tardar, amanhii. 

A SR" ALICE PORTUGAL - Agrade<;:o e passe 
por escrito minha quastao de ordem a Mesa. 
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Muito obrigada. 
sessao do dia 26 de setembro de 2007. 
A SR"ALICE PORTUGAL - Sr.Presidente, psco 

a palavrapara uma questaode ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V. Ex" a palavra. 
A SR" ALICE PORTUGAL (BlocolPCdoB - BA. 

Ouestao deordem. 5em revisao daoradora.) - Sr. Presi
dente, nodia 11 desetembro dirigi-me aV. Ex" nosentido 
de requerer a devoluyiio do Projeto de Lei nD 1.992107, 
de origem do Poder Executivo, com base no disposto 
nas alfneas bee, do inciso If, do § 1°, do art. 137,do 
Regimento Interno. Trata-se de um projeto de lei que 0 

Executivo encaminhou paracriara fundayiio estatal da 
previdllncia doservidor publico federal. Alego, regimen
tal e conslitucionalmente, queesseprojelo naopoderia 
transitar, 0 que esta sendo realizado, inclusive com a 
definiyiiodo relator edo prazoparaemendas, antesda 
regulamentayiio constitucional das funda<;6es no Brasil. 
Antes de regulamentarmos as funda<;6es, ja tramita na 
Casa um projeto que cna uma fundayiio especlfica, e 
corre prazo para a apresentayiio de emendas. 

Sr. Presidente, solicito a V. Ex" resposta para a 
qusstao de ordem, a fim de saber exatamente 0 ca
minho a tomar, porque efetivamente rompem-se 0 

Regimento lnterno e a Constltulcao Federal, por con
seguinte. 

o SR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tada Alice Portugal, buscaremos responder a questao 
de ordem levantada por V. Ex" ainda hoje. Ja aciona
mosa Assessoria. Analisaremos 0 que ja estaprepa
rado e, em seguida, tendo elementos de corwlccao, a 
responderemos. 

A SR· ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente, 
aguardo a resposta e agrade<;o a V. Ex· a presteza. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pols 
nao, 

DECISAo DA PRESIDENCIA EM QUESTAO
 
DEORDEM
 

A Senhora Deputada Alice Portugal, na Sessao 
Planaria de 12de setembro de 2007, levantou questao 
de ordempara solicitara devolu<;ao do Projetode Lei 
n° 1.992,de 2007, do PoderExecutivo, que "Institui 0 

regime deprevidllncia complementar paraosservidores 
publicos federais litularesde cargoefelivo, inclusive os 
membrosdos 6rgaos que menciona, fixa 0 limnema
ximo para a concessao de aposentadorias e pens6es 
pelo regime de previdllncia de que trata 0 art. 40 da 
Constituicao, autonza a criacao de enlidade fechada 
de previdencia complemenlar denominada Fundayiio 
de Previd!lncia Complementar do ServidorPublico Fe
deral- FUNPRESPI e da outras providencias". 

2. Aduz Sua Excel!lncia 0 argumento de que e 
f1agrantemente inconstitucional a Camara dos Depu
tados receber, numerar e distribuirprojeto de \Iei que 
autoriza 0 Poder Executivo a criar funda<;ao estatal, 
quando 0 dispositlvo constitucional que trata da rna-

I 

terla - art. 37, inciso XIX - naorecebeu a regulamen-
I 

tacaodevida. 
3.Nessesenlido,solicitaa devoluyiiodo Projelo 

de Lei n° 1.992/07, haja vista 0 fato de a materia ser 
"evidentemente inconstitucional" e sua tramita9ao ser 
"anti-regimental", nos termos do art. 137, § 1°; inciso 
If, alfneasbee, do Estatuto Dornestlco, ' 

Eo 0 Relat6rio. 
Decldo, i 
1.A questaolevantada pelaAutora configura du

vida sobre a interpretacao do art. 137, § 1°, irbso If, 
alrneas bee, do Estatuto Dornestico, Iitterls, ' 

Art. 137. Toda proposiyiio recebida pela Mesa 
sera numerada, datada, despachada as CO~iss6es 
competentes e publicada no CIarlo da Camara dos 

I 

Deputados e em avulsos, paraserem distribuldos aos 
deputados, as Lideran<;as e Comlss6es. ' 

§ 1° Alemdo que eslabelece 0 art. 125,a Presi
denciadevolvera ao Autorqualquerproposicao que: 

....................................................1. .
 
II - versar sobre materia: ! 
. ···t········ . 
b) evidentemente inconstitucional; 
c) anti-regimental. I 
2.Logo, materiaevidentemenle inconsti

tucionale aquelaque viola a Constitui~o Fe
deralde maneira clara, evidente, notorta. que 
dispensa comprovaceo. em outras palavras, 
cujo vlcio e lnccotestavel, 

Assim, 0 julzo de admissibilidade fello 
pela Presidencta leva em conta a eXi~t!lncia 
de inconstitucionalidade flagrante. : 

3. Naobasta, parajustificara dsvolucao, 
que exista lndlclo de tnconstituclonalidade. E 
necessario que 0 Presidente tenha a tonvic-

I 

yiio, a certsza de que a materia contida na 
proposiyiio viola a Constitulcao Feder~1. 

4. Nesse senlido, no momento ~a dis
trlbulcao, conquanto a materia nao estivesse 
alnda regulamentada, esta Presldencia nao 
reslou convencida dequehaveria incons~itucio-

I 

nalidade, nemtampouco anti-regimentalidade, 
aodeixartramllar, slmultaneamente, a proposta 
quedisp6e sobre a regulamentayiio dedisposi
tivoconstitucional queIratadasfunda..6~s com 
aquelaque cria funda..ao estatal, moliJo pelo

I 

qual nao devolveu a referida proposicao, 
I 

i 
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5. Nao obstante isso, csbera a Comis
sao de Consntulcao e Justica e de Cidadania 
pronunciar-se acerca da suposta inconsntu
cionalidade alegada pela autora e decidir, no 
momenta oportuno, se a materia devera ou 
nao continuar tramitando. 

6. Posto isso, recebo a presente Ouestao 
de Ordem, nos termos do artigo 95 do Regi
mento Interno, para, no rnerito, indeferi-Ia, por 
nao julgar aplicavel ao caso a norma inscul
pida no art. 137, § 1°, inciso II, alfneas b e c, 
do Estatuto Oornestlco. 

7. De-se ciencia a autora do teor da pre
sente Decisao e, apos, pUblique-se. 

Em 2-10-2007.-Arlindo Chinaglia, Pre
sidente. 

RECURSO N° 115, DE 2007 
(Da SI"" Alice Portugal) 

Recorre, nos termos do art. 95, § 8° do 
Regimento Interno da Camara dos Depu
tados, contra decisiio da Presidencia em 
Questiio de Ordem n° 163/2007. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do Art. 95, § 8° do Regimento Interno, 

recorro a Comissao de consnnncao e .lustica e de Ci
dadania da Camara dos Deputados, contra declsao da 
Presidencia acerca da ousstao de Ordem n° 163/2007, 
de minha autoria, Quepede a devolucao do Projeto de 
Lei n° 1.992/2007 ao Poder Executivo por conter ma
teria inconstitucional e anti-regimental. 

Ressalto Quetanto a Mesa da Camara dos Depu
tados, como a Comissao de Consntuleao e Justica e de 
Cidadania tem recusado a trarnltacao de projetos de 
lei Que versem sobre materia pendente de regulamen
tacao, notadamente aqueles Que disposm de assunto 
relacionado com 0 art. 192 da Constitulcao Federal. 

Um exemplo desta pratlca pode ser verificado no 
despacho da Mesa da Camara dos Deputados determi
nando a devolucao do Projeto de Lei n° 4.962/2005 ao 
seu autor, Deputado Daniel Almeida, sob a alega~ao 

de Que a proposicao fere 0 dlsposto no art. 137, § 1°, 
inciso II, alinea b do Regimento Inlerno e sugerindo a 
forma de projeto de lei complementar. 

Nao se pode admitir Que a Camara dos Depu
lad os de tralamentos e interpretacoes diferenciadas a 
tramitacao de projelos Que versem sobre materia nao 
regulamentada, razao pela Qual recorro a Comissao 
de Constltulcao e Justica e de Cidadania contra a de
cisao de Vossa Excelencia. 

Sala das Sessoes, de outubro de 2007. - Depu
lad a Alice Portugal. 

RECURSO N° 116, DE 2007 
(Do Sr. Pedro Fernandes e outros) 

Contra a aprecia"iio conclusiva da 
Comissiio de Constitui"iio e Justi"a e Ci· 
dadania sabre 0 Projeto de Lei n° 1.372 de 
2003. 

Despacho: Publique-se. Submeta-se Ao 
Plenario. 

Aprecia"iio: Proposicao Sujeita AApre- . 
clacao Do Plenario 

Senhor Presidente, 
Os deputados abaixo assinados, com base no 

art. 132, § 2°, do Regimento Interno da Camara dos 
Deputados, recorrem ao Plenario contra a apreciacao 
conclusiva do Projeto de Lei n° 1372, de 2003, Que cria 
os Conselhos Federal e Regionais de Zootecnia e da 
outras providsncias, pelas seguintes razoes : 

A materia s deveras polernica e, de plano, cons
tata-se Que 0 Projeto de Lei referido apresenta vlcio 
insanavel, vez Que, nos termos dos arts. 61, § 1°, e 84, 
III, da Constituicao Federal, e da competsncia privativa 
do Presidente da Republica a iniciativa do processo 
legislativo sobre proposlcao Queverse sobre a crlacao 
ou a extin~ao de 6rgao publico. 

Destacamos Que tendo em vista a natureza [urfdi
ca de Autarquia dos Conselhos Profissionais, qualquer 
Projeto de Lei de autoria de integranles do Poder Le
gislativo estara eivado do vlcio da inconstituclonalida
de, vez Que a iniciativa de proposicoes Que disponham 
sabre orlacao, estruturacao e atnbuleoes dos Minlsts
rios e 6rgaos da Administracao Publica e privativa do 
Presidente da Republica. 

A materia por suas particularidades, deve ser 
submetida, analisada e debatida pela cornpostcao pie
naria da Casa, vista a avaliacao da sua juridicidade e 
da tecnlca legislativa com Que foi elaborada. 

Sala das Sessoes, 3 de outubro de 2007. - Depu
tado Pedro Fernandes, PTB 1MA. 

Proposi"iio: REC N° 116/2007 
Autor: PEDRO FERNANDES E OUTROS 
Data de Apresenta"iio: 3-10-2007 
Ementa: Recorre contra a apreclacao conclusiva da 
Comissao de Consntuicao e Justica e Cidadania sobre 
o Projeto de Lei n° 1.372 de 2003. 
Possui Assinaluras SUficientes: SIM 

Total de Assinaturas: 

Confirmadas: 
Nao Conferem: 
Fora do Exercicio: 
Repetidas: 

087 
011 
000 
010 
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lIegrveis: 000 48-JOSE CARLOS VIEIRA (DEM-SC) 
Retiradas: 000 49-GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE) 
Total: 108 50-ROBERTO SANTIAGO (PV-SP) 

51-DOMINGOS DUTRA (PT-MA) 
Assinaturas Confirmadas 

52-JAIRO ATAIDE (DEM-MG) 
1-DJALMA BERGER (PSB-SC) 53-ROBERTO BRITTO (PP-BA) 
2-JULIO CESAR (DEM-PI) 54-MAURO BENEVIDES (PMDB-CE) 
3-NELSON TRAD (PMDB-MS) 55-JOSE PIMENTEL (PT-CE) 
4-MARCELO SERAFIM (PSB-AM) 56-ADAO PRETTO (PT-RS) 
5-ERNANDES AMORIM (PTS-RO) 57-VIGNATTI (PT-SC) 
6-VICENTE ARRUDA (PR-CE) 58-ARNON BEZERRA (PTB-CE) 
7-FELIPE MAlA (DEM-RN) 59-DANIEL ALMEIDA (PCdeB-BA) 
8-EDMAR MOREIRA (DEM-MG) 60-VANESSA GRAZZIOTIN (PCdeB-AM) 
9-RATINHO JUNIOR (PSC-PR) 61-ALCENI GUERRA (DEM-PR) 
10-SANDES JUNIOR (PP-GO) 62-ANSELMO DE JESUS (PT-RO) 
ll-LUCIANA GENRO (PSOL-RS) 63-PAES LANDIM (PTB-PI) 

12-ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC)	 64-FERNANDO COELHO FILHO (PSB-PE) 

13-EDIGAR MAO BRANCA (PV-BA)	 65-GERALDO PUDIM (PMDB-RJ) 
66-TATICO (PTB-GO) 14-MARCIO FRANyA (PSB-SP) 
67-ANTONIO BULHOES (PMDB-SP) 15-VALADARES FILHO (PSB-SE) 
68-REBECCA GARCIA (PP-AM) 16-JULIO DELGADO (PSB-MG) 
69-MAURO NAZIF (PSB-RO) 17-WALTER IHOSHI (DEM-SP) 
70-PEDRO HENRY (PP-MT) 18-EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG) 
71-MARCELO ITAGIBA (PMDB-RJ) 19-FELIPE BORNIER (PHS-RJ) 
72-PAULO ROCHA (PT-PA)20-PAULO ROBERTO (PTB-RS) 
73-RAUL JUNGMANN (PPS-PE) 21-PEDRO FERNANDES (PTB-MA) 
74-0DAIR CUNHA (PT-MG) 22-B. SA (PSB-PI) 
75-PAULO TEIXEIRA (PT-SP) 23-MARIO DE OLIVEIRA (PSC-MG) 
76-ARNALDO JARDIM (PPS-SP) 24-JOSE ROCHA (PR-BA) 
77-MARCOS MEDRADO (PDT-BA) 

25-MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS) 
78-ANGELA PORTELA (PT-RR) 

26-NEILTON MULIM (PR-RJ) 
79-GUSTAVO FRUET (PSDB-PR) 

27-MOACIR MICHELETTO (PMDB-PR) 
80-COLBERT MARTINS (PMDB-BA) 

28-LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS) 81-LEONARDO VILELA (PSDB-GO) 
29-DILCEU SPERAFICO (PP-PR) 82-PAULO MAGALHAES (DEM-BA) 
30-CELSO MALDANER (PMDB-SC) 83-JAIME MARTINS (PR-MG) 
31-0DiLiO BALBINOTTI (PMDS-PR) 84-JUSMARI OLIVEIRA (PR-BA) 
32-PAULO PIAU (PMDB-MG) 85-MIGUEL MARTINI (PHS-MG) 
33-WLADIMIR COSTA (PMDB-PA) 86-EDIO LOPES (PMDB-RR) 
34-ANTONIO ANDRADE (PMDB-MG) 87-THELMA DE OLIVEIRA (PSDB-MT) 
35-JOAO MAGALHAES (PMDB-MG) 

Assinaturas que Niio Conferem 36-DAGOSERTO (PDT-MS)
 
37-GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA) 1-WALDIR MARANHAO (PP-MA)
 
38-NATAN DONADON (PMDS-RO) 2-ZEQUINHA MARINHO (PMDB-PA)
 
39-RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE) 3-ANTONIQ CARLOS PANNUNZIO (PSDB-S~)
 
40-SERGIO MORAES (PTB-RS) 4-MARIA LUCIA CARDOSO (PMDB-MG)
 
41-ELISMAR PRADO (PT-MG) 5-WANDENKOLK GONyALVES (PSDB-PA) I
 
42-PEDRO EUG~NIO (PT-PE) 6-DR. PAULO CESAR (PR-RJ) .
 
43-CHICO LOPES (PCdeB-CE) 7-PROFESSOR SETIMO (PMDB-MA)
 
44-FERNANDO FERRO (PT-PE) 8-PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT-SP)
 
45-PEDRO WILSON (PT-GO) 9-TONHA MAGALHAES (PR-BA)
 
46-SILVINHO PECCIOLI (DEM-SP) 10-FERNANDO GABEIRA (PV-RJ)
 
47-ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA) 11-GLADSON CAMELI (PP-AC)
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Assinaturas Repetidas 

1-FERNANDO FERRO (PT-PE) 
2.JULIO DELGADO (PSB-MG) 

E(3·ALCENI GUERRA D M-PR)
4·FELIPE BORNIER (PHS-RJ)o RS 
S-MENDES RIBEIRO FILH (PMDB- )
6-JOSE CARLOS VIEIRA (DEM-SC) 

-
7-EDIGAR MAO BRANCA (PV·BA) 
a·LUCIANA GENRO (PSOL-RS) 
9-JOSE ROCHA (PR-BA) 
1Q.EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG) 

•
 
RECURSO N° 117, DE 2007
 

(Do Sr. indio da Costa)
 

Recorre, nos termos do Art. 95, § 8°, 
contra decisiio da Presidencia na,Questiio 
de Ordem n° 197, de 2007, sobre a exigencia 
de leitura do parecer a Medida Provis6ria 
n° 383, de 2007. 

(Submeta-se ao Plenario, ap6s ter sido 
ouvida a Comissao de Constituicao e Justica 
e de Cidadania, nos termos do art. 95, § ao, 
do Regimento Interno. Publiqus-se. Proposlcao 
sujeita a apreciacao do Plenario) 

o SR. iNDIO DA COSTA - Sr. Presidente, peco 
a palavra para uma questao de ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Com 
base em qual artigo, nobre Deputado Indio da Costa? 

o SR. iNDIO DA COSTA (DEM - RJ. Ouastao de 
ondem. Sem revislio do orador.) - Art. 129. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Ne
gado. Como? 

o SR. iNDIO DA COSTA - Art. 129. Acontece 0 

seguinte: nlio foram lidos aqui os anexos; tarnoern nao 
foi lidoo projeto de lei de converslio. 

o SR: PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Mas 
foi distribufdo, nobre Deputado. E; distribuldo, Iaz 0 

mesmo efeito. 
o SA. iNDIO DA COSTA - Nao. Ja tem decisao 

da Mesa, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Ja foi 

distribufdo. E muito mais do que ... Se ele tivesse lido, 
e, imediatamente, passassernos a votacao, at, pode
ria ser. Mas, alern de lido, foi distribufdo, para que 0 

Plena rio tomasse conhecimento. 
Em segundo luqar, ainda vai haver discussao 

sobre 0 assunto. Entlio, esta negada a questao de 
ondem. 

o SR. iNDIO DA COSTA - Mas, Sr. Presidente 
a Mesa [a tem uma decisao. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) -Inde
firo a qusstao de ordern de V. Ex~ 

0 SR. iNDIO DA COSTA - Mas a Mesa ja lem 

uma decisao... 
0 SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) -jnoe

firo a questao de ondem de V. Ex~ 
0 SR. iNDIO DA COSTA _ Mas a Mesa tem uma 

decisao ja formada. 
0 SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) _ E 

materia vencida. 
0 SR. [NOlO DA COSTA _ A Mesa esta mudan

do a decisao? 

0 SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - N6s 
estamos mandando distribuir, ja esta distribufda. 

0 SR. iNDIO DA COSTA - E como na CCJ, Sr. 
Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Mas 
eu indefiro a questao de ordem de V. Ex~ Pronto. Ma
teria vencida. 

o SR. iNDIO DA COSTA - Entao, vamos recor
rer aCCJ. 

RECURSO N° 118, DE 2007 
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sa) 

Recorre da decisiio da Presidencia na 
Queslio de Ordem n° 203, de 2007, a res
peito do encerramento da Ordem do Dia 
por niio ter sido alcaneado 0 quorum de 
delibera~iio. 

Despacho: Submela-se ao Plenario, 
Ap6s ter Sido Ouvida a Comissao de Consti
tui9ao e Justica e de Cidadania, nos Termos 
Do Art. 95, § 8°, Do Regimento Interno. Pu
blique-se. 

Aprecia~iio: Proposicao Sujeita A. Apre
ciacao do Plenario 

Autor: Arnaldo Faria de Sa (PTB-SP) 
Presidente: Manato (PMDB-ES) 

EMENTA 

Sonoita, em razao do transcurso do prazo regimen
tal para 0 inlcio da Ordem do Dia sem que tenha side 
alcancado 0 quorum para delioeracao, que a Presidsn
cia a declare encerrada, dando seguimento asessao 
com as breves cornunicacoes: solicita 0 apoiamento 
de urn terce dos presentes para a concesslio de efei
to suspensivo, em razao da decislio do Presidente de 
aguandar ate as dezessete horas antes de encerrar a 
Ordem do Dia. 

o SA. ARNALDO FARIA DE sA - Sr. Presidente, 
peco a patavra para uma questao de ondem. 

o SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem V.Ex· a 
patavra. ' 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PTB-SP. Ques
tao de ondem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, .' 
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sao 16h24min, e 0 caput do art. 62 do do Regimento 
da Camara dos Deputados e bastante claro quando 
diz que as onze ou as dezesseis horas, conlorme 0 

caso, passer-se-a a tratar da materia destinadaa Or
demdo Dia... 

Sr. Presidente, sao mais de 16h e nao ha quo
rum. sollcnoa V.Ex" que declare iniciadae encerrada 
a Ordem do Dia e depois prossigacom as brevesco
municaQ5es. 

o SR.PRESIDENTE (Manato) - Nobre Deputado 
Arnaldo Fariade Sa, esta PresidEincia acataa questao 
de ordem de V.Ex" 

Comunicamos 0 fateao Presidente ArIindo China
glia antes mesmo de V.Ex·questionar. E aguardamos 
uma resposta do Presidente. 

o SR.ARNALDOFARIADEsA - Sr. Presidente, 
creio que V.Ex" tem de decidir, pois aquem dirige os 
trabalhos. Nomomento, nao posso lormularquestaode 
ordem ao Presidente Arlindo Chinaglia, porque S.Ex" 
asta ausente do plenario, Quem assumea presidencia 
e da as ordens eV.Ex· Portanto, sollcito a V.Ex· que 
decida a questao, 

oSR.PRESIDENTE (Manato) - Minhadeclsao e 
continuara sessaoporum tempo, prorroqa-la e aguar
dar 0 quorum.Se nao der, entao 0 Presidente tornara 
a declsao a posteriori. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA- Sr. Presi
dente, respeitosamente quero recorrer da dsclsao de 
V.Ex", porqueV.Ex· teria de determinar. Ja que V.Ex" 
nao determina, recorro a Comissao de Constitulcao 
e Justica, 

o SR. PRESIDENTE (Manato) - Eo um direilo 
de V.Ex". 

oSR.ARNALDOFARIADE sA - Sr. Presidente, 
solicito 0 apoio de um terce do Plenario para 0 eleito 
suspensivo. 

o SR. PRESIDENTE (Manato) - Como? 
o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Pe~ a V.Ex· 

verificarse tenho 0 apoiodo Plenarioparaobter eleito 
suspensivo. Gostariaque V.Ex" consuilasse 0 Plenarlo 
para saber se tenho apoio para 0 eleito suspensivo. 

o SR. PRESIDENTE (Manato)- Os Uderes po
dem se pronunciar, nobre Deputado. 

o SR. LOBBE NETO - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem V.Ex" a 
palavra. 

o SR. LOBBE NETO (PSDB - SP. Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, eu, como 
Vice-Uder do PSDB, ap6io totalmente 0 Deputado 
Arnaldo Fariade Sa. 

Fomos convocados para estaras 16hna sessao, 
Saoquase 16h30min e aindaniio iniciamos a Ordem do 
Dia. Se nao ha quorum, temos de encerrara sbssao. 

oSR. PRESIDENTE (Manato)- Ha mais'alqum 
Uder que queira se manilestar? > 

o SR.ARNALDO FARIADEsA - Sr.Pre~idente, 
paco a palavra pela ordem. I 

o SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem V.Ex· a, 
palavra. ! 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PT~ - SP. 
Pelaordem.Sem revlsao do orador.) - Sr.Presldente, 
solicito a V.Ex" conlerir se tenho 0 apoio de uri, terce 
do Planario, ! 

o SR.PRESIDENTE (Manalo) - Ha na case 230, 
Sras.e Srs.Deputados. Entao, vamoscontlnuar, 

o SR.ARNALDO FARIA DEsA - Sr.Presidente, 
pedi a V.Ex" veriljcar se tenho 0 apoio de um t~r~o do 
Plenario para 0 eleitosuspensivo. Niio ena Ca~a nao. 
Eno plenarlo, Pe~o a V.Ex" verificarse tenhoapoio de 
um terce para' obter 0 eleito suspensive da dedisao. 

o SR. PRESIDENTE (Manato) - Um minUtinho, 
nobre DeputadoArnaldo Faria de Sa, ja YOU respon
der a V.Ex· ! 

o SR. ZE GERALDO - Sr. Presidente, pe~ a 
palavra pela ordem. ' 

o SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem V.Ex" a 
palavra. • I 

o SR.ZE GERALDO (PT- PA. Pelaordem. Sem 
revisao do orador.) - Sr.Presidente, nao temosquorum 
no plenario.Nao podemosvotar nada sem quorum. 

o SR.VIRGiLIO GUIMARAES- Sr.Presldente, 
peco a palavra para contraditar a questiio de lordem 
do DeputadoArnaldo Fariade Sa. i 

oSR.ARNALDOFARIADEsA - V.Ex" nabpode, 
contraditar. Ja respondeu, nao cabe contradita. 

o SR. VIRGiLIO GUIMARAES - Posso contra-
ditar, posso contraditar. I 

o SR.VIRGiLIO GUIMARAES- Sr.Presldente, 
peco a palavra pela ordem. I 

o SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem V.Ex" a 
palavra. . 

o SR. VIRGiLIO GUIMARAES (PT - MG. Pela 
ordem.Semrevisiio do orador.) - Sr. President~, para 
contradilar. Eo evidente que, se lormoslazer agor~, algu
ma votacao lormal, teria de haverquorum para isso. 

Como niio ha quorum, V.Ex" decide se mantem 
ainda a sessao, antes de verilicar 0 transcursoipa Or
demdo Dia. I 

o SR. LOBBE NETO - Sr. Presidente, pe~ a, 
palavra pela ordem. I 

o SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem V.Ex" a 
palavra. . I 

! 
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o SR. LOBBE NETO (PSDB - SP. Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Tem que seguir 6Regimen
to, Sr. Presidente. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SA. PRESIDENTE (Manato) - Tem VEx· a 
palavra, 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, eu 
pedi 0 apoio de um terce do Plenario para obter efeito 
suspensive, 

o SR. VIRGILIO GUIMARAES - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem V.Ex· a 
palavra. 

o SR. VIRGILIO GUIMARAES (PT - MG. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, nao 
he como. Eo para contraditar, Deputado Arnaldo Faria 
de Sa. VEx· eum Deputado experiente, um dos mais 
experientes, talvez 0 melhor regimentalista da Casa. 
Nao havendo quorum, nao ha como verificar 0 um 
terce, Nao ha como fazer votacao, Deputado Arnaldo 
Faria de Sa. 

oSR. PRESIDENTE (Manato) - Nao ea primeira 
vez que acontece isso. Vamos esperar mais 30 minutos 
para tornar essa decisao, se nao obtivermos quorum. 
Eo a deeisao da Mesa. Vamos continuar. 

(Manitestacao das galerias.) 
o SR. PRESIDENTE (Manato) - No momento 

em que dermos inlcio a Ordem do Dia, votaremos 0 

efeito suspensivo. Mas agora nao, Deputado Arnaldo 
Faria de Sa. Ainda nao estamos na Ordem do Dia. Nao 
posso fazer isso. 

RECURSO N° 120, DE 2007 
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sa) 

Recorre, nos termos do art. 95, § 8°, 
contra a decisiio da Presidencia na Questiio 
de Ordem n° 207, de 2007, a respeito da re
abertura de prazo de discussiio de Medida 
Provis6ria com parecer reformulado. 

Despacho: Submeta-se ao Ptsnarlo, 
Ap6s ter Sido Ouvida a Comissiio de Consti
tuicao e Justil;a e de Cidadania, nos Terrnos 
do Art. 95, § 8°, do Regimento Interno. Publi
que-se. 

Aprecia~iio:Proposicao Sujeita aApre
ciacao do Plena rio 

Autor: Arnaldo Faria de Sa (PTB - SP) 
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT - SP) 

EMENTA 

Durante a votacao da Medida Provis6ria nO 384, 
de 2007, questiona a possibilidade de 0 Relator re
formular 0 seu parecer apos 0 encerramento da dis
cussao da materia; acrescenta que, na hip6tese de 
ser permitida a reforrnulacao, 0 prazo para discussao 
devsra ser reaberto, pots existe sempre a hip6tese de 
que algum DVS apresentado anteriormente incida so
bre trecho da propostcao modificado ou suprimido no 
parecer reformulado. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Sr. Presidente, 
peco a palavra para uma questao de ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinagiia) - Tem 
V.Ex· a palavra. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP. 
Ouestao de ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Pre
sidente, com base do art. 126, combinado com 0 art. 
170, a respeito da mforrnacao que VEx· traz II Casa 
da retormulacao do parecer. 

A diseussao ja esta encerrada. Nao pode ocorrer 
a retormulacao do parecer. A supressao de artigos, que 
e 0 acordo que se diz que 0 Relator vai apresentar, 
tem de ser feita por votacao, nao pode ser feita por re
tormoiacao no parecer, A discussao ja esta encerrada. 
Como a discussao ja esta encerrada, entendo que nao 
pode ocorrer mais a ratormu'acao do parecer. 

Tenho conhecimento de que houve acordo parcial 
e de que alguns artigos da medida provis6ria do PRO
NASCI seriam retirados e enviados aCasa per projeto 
de lei. Mas isso nao pode ser feilo por reforrnulacaodo 
parecer, tem de ser feito pela votacao. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou 
esclarecer. VEx" fez uma questao de ordem, ainda em 
2004 - presidia a sessao 0 Deputado Inocencio Oli
veira -, em que questionava a retormulacao do pare
cer feita pelo Relator da Medida Provis6ria nO 183, de 
2004, ap6s 0 encerramento da discussao, Eo 0 mesmo 
teor da questiio deordem. Na epoca, foi esclarecido 
que, rep ito, a relorrnulacao do parecer feita pelo Re
lator da medida provis6ria toi consensual, a prop6sito 
de questionamento suscitado pelo Deputado Arnaldo 
Faria de Sa ace rca de reforrnulacao teita ap6s 0 en
cerramento da discussao. 

A dttsrenca esta que neste caso pode nao haver 
consenso. Entretanto, esclareco de forma complemen
tar que na varlos outros casos sempre deferidos pela 
Mesa de aueracao do parecer do Relator ap6s 0 en
cerramento da dlscussao, De qualquer maneira, posso 
procurar para dar exemplo. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Sr.Presidente, 
respeitosamente quero recorrer da dscisao de V.Ex", 
e ja que 0 Relator val reformular 0 parecer, VEx" tem 
de reabrir a dlscussao, 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Ja ha 
decisao sobre isso tamosm. 

[...] 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Esta 

ja ~ materia decidida. EstoupedindoaAssessoria para 
acharalgum exemplo. V.Ex" recorrer ~ regimental, mas 
yOU manter a decisao, que nao ~ nova e que reitero. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Aceito a de
cisao de V.Ex·, nao soem acontecer dessa maneira, 
mas quero que V.Ex", antes de dar palavraao Relator 
parafazera reformulaCfiio, garanta 0 direitode reaber
turada discussaoou entao informe. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Nao 
ha discussao de reabertura, Deputado Arnaldo Faria 
de Sa. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Entao nao 
pode ser reformulado 0 parecer. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) -Pode. 
Veja, em funCfiio da aRerayao do tex1o, caso 0 Relator 
venha a proceder, que ~ 0 que se imaginava ocorrer, 
o que a Mesa vai manter sao os requerimentos de 
adiamento de votacao. a Plenario vai decidir. Portanto, 
nao tira a possibilidade de, ao adiar a votacao, caso 
o Plenario julgue necessarlo, fazer uma reavatlacao 
da materia. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Ex·a palavra, 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PTB- SP. Pela 
ordem.Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, quero 
fazeruma pondaracao a V.Ex·de fatoconcreto. Admi
tamos, por hip6tese, que algum partido tenha feito 0 

DVSsobre a parte que vai ser suprimida.Tem que ser 
garantido ao partido 0 direito de mudar 0 DVS, e nao . 
se pode mudar 0 DVS se nao for reaberta a discus
sao. Algum destaque esta sobre uma materia que vai 
deixar de existir. V.Ex" tem que garanlir esse direito 
ao partido. 

o SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Depu
tado Arnaldo Fariade Sa,seele produzir alguma altera
yao, V.Ex·tem razao, daremosum prazo de 10 minutos 
para que os partidos possam relazer seu DVS. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - V.Ex" vai dar 
urn prazo de 10 minutes,ap6s a reformulacao do pa
recer, para fazer a adaptacao de destaques e DVS. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Exa
tamente. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Nesse pe
riodo, entao, estara preservado 0 direlto, como se a 
dlscussao nao tivesse side encerrada. 

o SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - A dis
cussao estaencerrada. Porem, para nao prejudicaros 

I 
DVS feitosem funCfiio desta ultimaquestaodeordern, 
a Mesa vai dar um prazo para quem quiser refQrmular 
seu DVS, caso esse eventual DVS fique atingicto pela 
aRerayao do Parecerdo Relator. : 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Ponderaria 
a V.Ex·, sem discutir, sem dialogarcom a Me~a, que 
esseprazofosseumpoucomaior. Dezminutos~ muito 
pouco, Sr. Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)j- Veja, 
se nao for suficiente, avaliaremos. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Obrlqado, Sr. 
Presidente. I 

o SR. ONYX LORENZONI- Sr.President~, psco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)- Tem 
V.Ex· a palavra. i 

o SR. ONYX LORENZONI (DEM- RS.lj'ela or
dem.Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, aques
tao que 0 Deputado Arnaldo Faria de Sa levantou ~ 
absolutamente pertinente, porque 0 primeirorslatorio 
deu pela medida provis6ria original, as alteray6es que 
serao produzidas vao em forma de PLV. I 

au seja, ate do ponto de vista estruturali e dife
rente. Eevidente quetemos umconjuntode emendas, 
e sao relevantes. Vou dar apenas um exemplo! temos 
uma emenda que trata de um programade p!oteyao 
as vitimas no Brasil que 0 projetonao trata. E~idente
mente que vai ter de ser adequada ao PLV proposto 
pelo Relator e, evidentemente, que precisa de prazo. 
Na minhaavaliacao, concordo com 0 nobreDe'putado 
Arnaldo FariadeSa, teriaque reabrir a discussao: pelo 
menos com 3 a lavor e 3 contra a materia, porque 0, 
que 0 nobreRelatorvai apresentar e umaoutra'Ioqlca, 
que nao ~ a 16gica que estava originalmente cbntem
plada na dlscussaooriginal. 'I 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou 
respondera V.Ex" Quandoeu disse que ja haviadeci, 
sao anterior e que, portanto,manteria, eu pedill a As· 
sessoria quetrouxesse exemplo. Foifeitaa Questao de, 
Ordernn° 624/05, pelo Deputado Pauderney Avelino, 
respondida pelo entao Presidente Aldo RebJlo, em 
que era solicitada a reaberturada dlscussao felativa 
as alterayiies introduzidas pelo Relator. a Pre~idente 
Aldo Rebelo, a epooa, lez exatamente 0 que acabeide 
responder. S.Ex"suspendeua sassao por 10 rhinutos 
paraque houvesse aRerayao eventualmentedb, DVS. 

Portanto, esta com a palavra 0 nobre ~elator 

DeputadoMarcelo Melo. I 

E materia vencida, nobre Deputado Jose Ge
nolno, ~ 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PTB- SP. - Sr., 
Presidente, oeco a palavrapela ordem.a SA. ~RESI
DENTE (Arlindo Chinaglia)- Tem V.Ex· a palavra. 

I 
I 
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o SA. ARNALDO FARIA DE sA (PTa - SP.Pela 
ordern. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, res
peitosamente, quero recorrer da segunda questao de 
ordem de V.Ex· Repito, .respeitosamente. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois 
nao. Qual e a segunda? 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Esta em re
tacao a reabertura do prazo de discussao, 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - V.Ex· 
recorra a Comissao de Constituicao e Justica e de 
Cidadania. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Obrigado, Sr. 
Presidente 

REQUERIMENTO N" 1.n6, DE 2007 
(Do Sr. Julio Semeghini) 

Requer a lnclusao da Comissao de 
Ciencia e Tecnologia, Comunicac;ao e In
formatica no despacho de tramitac;ao do 
Projeto de Lei nO 4.361, de 2004. 

Senhor Presidente da Camara dos Deputados: 
Requeiro a V. Ex", nos termos regimentais, em 

especial 0 art. 141 do Regimento Interne da Camara 
dos Deputados, a inclusao da Comissao de Ciemcia e 
Tecnologia, Cornuo'cacao e Informatica no despacno 
lnlcial aposto ao Projeto de Lei n° 4.316, de 2004, e a 
todos Os seus apensos (PL nOs 4.932/2005, 5.037/2005, 
5.338/2005,5.447/2005,6.731/2006,6.868/2006), que 
modifica a Lei n° 8.069, de 1990 - Estatuto da Crianca 
e do Adolescente - estabelecendo Iimites ao funciona
mento de casas de jogos de computadores e criando a 
obrigatoriedade de cad,astro de usuaries de Internel. 

Justificac;ao 

o Projeto de Lei n° 4.361, de 2004, trata de limlta
<;:oes ao funcionamento de estabelecimentos que ofere
cem jogos e divers6es eletr6nicas destinados ao publico 
infanto-juvenil, obrigarido, por meio de inclusao de novo 
artigo no Estatuto da Crianca e do Adolescente, esses 
estabelecimentos, no caso de foinecimento de acesso 
a Internet, a providenciarem 0 cadastro de usuaries ou 
de seus responsaveis, registrando 0 nome, domicllio e 
o nurnero de registro de identifica<;:lio civil. 

Os projetos de lei que se destinam a instituir 
cadastros para permitir a identifica<;:ao de usuaries 
da Internet tem side analisados em profundidade na 
Comissao de Ciemcia e Tecnologia, Comunicacao e 
Informatica - CCTCI, como e 0 caso, por exernplo, do 
Projeto de Lei n° 5.403, de 2001, ja aprovado no Se
nado Federal. 

A questao da identifica<;:ao dos usuaries e, tam
bern, um dos componentes fundamentais da nova le

glsla<;:ao sobre Crimes Digitais em dlscussao no Con
gresso Nacional, materia de Substitutivo do Senador 
Eduardo Azeredo apresentado a dois projetos do Se
nado Federal e ao Projeto de Lei n° 84, de 1999, tam
bern relatado na CCTCI e aprovado pelo Plsnarlo da 
Camara dos Deputados em novembro de 2003. 

Claro esta, portanto, que 0 rnento do Projeto de 
Lei n° 4.361, de 2004, ao tratar da questao de identifi
cacao de usuaries de Internet, deva ser analisado por 
esta Comissao de Ciencia e Tecnologia, Cornunlcacao 
e Informatica. 

Diante do exposto, solicito que a Comissao de 
Ciencia e Tecnologia, Cornunicacao e Informatica seja 
inclufda como mais uma Comissao de rnerlto a apreciar 
o referido projeto e seusapensados, reformulando-se,as
sim, 0 despacho inicial exarado por Vossa Excelencia. 

Sala das Sessoes, 2 de outubro de 2007. - Depu
tado Julio Semeghini, Presidente da CCTCI. 

Defiro. Inclua-se no despacho inicial 
aposto ao PL n° 4.361/2004, a Comissao de 
Ciencia e Tecnologia, Oornunicacao e Infor
matica, devendo manifestar-se antes da Co
missao de Seguridade Social e Familia. NOVO 
DESPACHO: CCTCI, CSSF e CCJC (rnerito e 
art. 54 do RICO). Proposicao sujeita a apre
ctacao conclusiva pelas cornissoes - Art. 24, 
II do RICO. Regime de trarnitacao: ordinaria. 
Olicie-se e, ap6s, publique-se. 

Em 11-10-2007. - Arlindo Chinaglia, 
Presidente. 

COMiSsAo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI COMPLEMEN

TAR N" 1, DE 2007, DO PODER EXECUTIVO, QUE 
"ACRESCE DISPOSITIVO A LEI COMPLEMENTAR 

N°101, 01: 4 DE MAIO DE 2000". (LIMITE DE 
DESPESA COM PESSOAL) 

REQUERIMENTO N° 1.834, DE 2007 

Solicita prorrogac;ao do prazo da 
Comissao. 

Excelentfssimo Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelencia, nos termos re

gimentais, seja prorrogado por 5 (cinco) sessoes or
dinarias, 0 prazo da COMiSsAo ESPECIAL DESTI
NADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR N" 1, DE 2007, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO A LEI 
COMPLEMENTAR N° 101, DE 4 DE MAIO DE 2000" 
(LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL). 

Sala das Cornissoes, de outubro de 2007. - Depu
tado Nelson Meurer, Presidente. 
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Defiro, ad referendum do Plenario. 
Publlque-se. 

Em, 11-10·2007. - Arlindo Chinaglia, 
Presidenle. 

REQUERIMENTO N° 1.769, DE 2007 
(Do Sr. Juvenil Alves) 

Solicita a tramltaljiio conjunta dos Pro
Jetos de Lei nO 1.77012007 e 2.356/2003. 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 142 do Regimento Interno da 

Camara dos Deputados, por tratarem de materia cor
relata, requeiro a trarnltacao conjunta dos Projetos de 
Lei n° 1.770/2007, de minha autoria, e 2.356/2003, de 
auto ria do ilustre colega Deputado Sandes Junior. 

Sala das Sessoes, 2 de outubro de 2007. - Depu
tado Juvenil Alves. 

Indefiro a apensacao requerida. 0 PL 
n° 1.770/07 foi apensado ao n° 826/07, que 
trata mais especificamente sobre a proibi~ao 

da industrlalizacao de produtos com gordura 
transaturada, ja tendo sido este ultimo, ante
riormente, desapensado do PL n° 2.356/03 
(Req. n° 1.345/07). 

Oficie-se e, apes, Publique-se. 
Em 11-10-2007. - Arllndo Chlnaglla, 

Presidente. 

REQUER1MENTO N° 1.811, DE 2007 

Requer 0 Arqulvamento da proposlljiio. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do regimento interno da Camara 

dos Deputados, requeiro a Vossa Excelencia 0 arqul
vamento do PL n° 5.891/2005, na qualidade de autor 
da referida. 

Sala das Sessoes, 3 de outubro de 2007. - Atsn
ciosamente, Deputado Fernando de Fabinho. 

Submeta-seao P1enario, nos termosdo art. 
104, § 1°, do RICO. Publique-se. Oficie-se. 

Em, 11-10-2007. _ Arlindo Chinaglia, 
Presidente. 

REQUERIMENTO N° 1.813, DE 2007 
(Do Sr. Colbert Martins) 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § JO, do Re

gimento Interno, vimos, respeitosamente. solicitar a V. 
Ex" se digne registrar nos Anais desla Casa, Voto de 
Parabsns aos 40 anos do MOC - Movimento de or
ganiza~ao Cornunltana. 

I 

Feira de Santana e as cidades sob sua influencia 
comemoram, com muita razao,os 40 anos de existElncia 
do Movimento de Organiza~ao comonnana - MOC. 

Para implantar um modelo novo de trabJlho de 
desenvolvimento comunitario, 0 MOC nasceu Ina se· 
gunda metade dos anos 60 dentro da diocese, por 
iniciativa do Padre Albertino Carneiro. ' 

No comeco dos anos 70, sem abdicar do seu 
apoio, se desligou juridicamente da diocese, tendo no 
Medico Joaquim Ponde Filho seu primeiro dir~tor. 

I 

A grandeza do MOC, Institui~o exaltadaldentro 
e fora do pais, passa pela dedlcacao de inurnsras per
sonalidades da vida feirense. 

Em tempos diferentes, decisiva foi a cohtribui
~o de Jonathas Carvalho, Juarez Fernandeslolivei. 
ra, Adauta Franco, Elizabeth Marques, Joao Batista 
Cerqueira, Renato Pires, Jose JerOnimo, Clovi~ Lima, 
IIdes Ferreira, Joao Dias, Naidson Quintela, Clo~oaldo 
Almeida, Alvaiza Cerqueira e tantos outros como sao 
exemplos os atuais dirigentes. I 

De-se conhecimento da presente mocao il Sede 
do MOC - Movimento de Organiza~o Comuritaria, 
situado na Rua Pontal, n° 61 - Cruzeiro - F'ilira de 
SantanaIBA, CEP n° 44017-170. I 

Sala da ssssees. 4 de outubro de 2007. ~ Depu
tado Colbert Martins. I 

Publique-se. 
Em, 11-10-2007. - Arlindo Chlnaglia, 

Presidente. I 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) -\ Finda 

a ieitura do expediente, passa-ss ao 

IV - PEQUENO EXPEDIENTE 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Seoastiao

I
Bala Rocha. _ I 

o SR. SEBASTIAO BALA ROCHA (BlocolPDT 
- AP.Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente,! Depu
tado Inocencio Oliveira, Deputada Rita Camata,!Depu
tado e ex-Senador Mauro Benevides, que presidiu esta 
Casa por muito anos, Deputado ROmulo GouvJia, de
mais Sras. e Srs. Deputados, na terca-telra passada,

I 

registrei a homenagem que 0 Programa Globa fiep6r
ter prestou ao meu Amapa no dia 5 de outubro, sex

. I 
ta-feira ultima, mostrando para 0 Brasil e 0 rnundo as 
belezas naturais do Estado, como 0 Sitio Arque~16gico, 
provavel observat6rio astronOmico das comunidades 
indigenas na 2 mil anos, em Calcoene; as beletas do 

I 
Oiapoque e da Cachoeira de Santo Antonio, no Jari; 
da fortaleza bicentenaria de Sao Jose de Madpa - 0 

I 

Parque do Forte -, no entorno da Fortaleza de Siio 
Jose de Macapa; belezas naturais que Deus nbs deu

I 

I 
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e que transformaram 0 Arnapa num verdadeiro san
tuario ecol6gico. 

o Arnapa tem 72% de suas terras protegidas, uma 
cobertura florestal inlacta de aproximadamente 97% e 
o Parque do Tumucumaque, 0 maior de florestas tropi
cais do mundo, com quase 4 milh6es de hectares. 

Antes de prosseguir, Sr. Presidente, peco a V.Ex" 
que autorlze a transcrtcao nos Anais da Casa da re
porlagem levada ao ar pela Rede Globo de Televisao, 
no Programa Globo Rep6rter do dia 5 de outubro, Ao 
mesmo lempo, quero registrar que foi nesse clima de 
emocao que tarnoern nos visitou no dia 5 de oulubro 
a Ministra do Superior Tribunal de Justica Eliana Cal
mon, referencia para a Justlca Federal do Estado do 
Arnapa, porque, na condicao de Presidenle do Tribu
nal Regional Federal da 1" Regiao, sediado aqui no 
Distrito Federal, instalou a Justica Federal do Arnapa 
no dia 22 de maio de 2007. 

Na ocasiao, houve ate solene comemorativo em 
Macapa, mas, infelizmenle, a Ministra nao pode com
parecer. Na ultima sexta-feira, tivemos a alegria de 
recebe-Ia nas instalacdes do F6rum da Justica Fe
deral do Macapa, onde Ihe foi prestada emocionanle 
homenagem. 

Dizia, Depulado Mauro Benevides, a Ministra 
Eliana Calmon que, pela srnocao que vivia naquele 
momento, eslava ali pralicamenle desprovida da func;;ao 
de magislrada que decide processos, pris6es, habe
as corpus, etc. Mas que ali eslava a cidada, a mulher 
Eliana Calmon. Naquele momenlo, lagrimas desceram 
de seus olhos porque a ernocao rea/mente foi muilo 
forle ao receber a homenagem carinhosa que 0 Ama
pa inteiro Ihe prestou. 

Lembro ainda que a Minislra Eliana Calmon re
cebeu, na oporlunidade, 0 tltulo de Cidada Amapa
ense. 

Em nome da nossa gente, deixo aqui registrados 
os meus sinceros agradecimentos a Ministra Eliana 
Calmon pelos relevantes services prestados ao meu 
Estado, por ter S.Ex", como disse, na condicao de 
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1" Regiao, 
instalado a Jusnca Federal no Arnapa. E estendo esses 
agradecimentos ao Dr.Joao Bosco Soares, Diretor do 
Foro da Se9ao Judiciaria do Arnapa, pela bela soleni
dade que promoveu em Macapa no dia 5 de outubro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

MATERIA A QUE SE REFERE 0 ORA
DOR: 

Macapa, capital no meio do mundo 

Dez dias e dez noites de festa. A vila toda para 
comemorar. Ninguem trabalha. Curiau fica perto de 
Macapa. Uma comunidade de 220 famflias que surgiu 

de um quilombo. A oevocao e em homenagem ao pa
droeiro da comunidade, Sao Joaquim. Mas 0 ritual e 
no.rilmo dos deuses africanos. Uma heranca dos qui
lombolas que, em Curiau, seus descendentes fazem 
quastao de preservar. 

Enquanto houver batuque, tem danca no salao. 
Os antepassados do povo de Curiau viveram refugia
des na regiao. Foram escravos que no fim do seculo 
18 ajudaram a construir a maior fortaleza da America 
Latina. 

Da fortateza de Sao Jose, surgiu Macapa, Esta 
e a unlca capital brasileira cortada pelo Paralelo do 
Equador, a linha irnaqinaria que divide 0 plan eta. 0 
Marco Zero e 0 sfrnbolo que representa essa divisao 
geografica. 

De um lado, corneca 0 Hemisferio Sui, onde fica 
a maior parte do territ6rio brasileiro; 90%. 

Do outro, 0 Hemisferio Norte, os outros 10% do 
Brasil.Mas a Linha do Equador tambem ea fronteira das 
sstacoes: de um lado e inverno, do outro e veriio. 

A cidade que nos faz enxergar 0 abstrato, 0 ima
ginario, tem cerca de 400 mil habitantes: mais da me
tade da populacao do estado. 

o Estado do Arnapa abriga 0 maior parque 110

restal do Pais e um dos maiores do mundo: 0 Parque 
Nacional das Montanhas doTumucumaque,com quase 
4 milh6es de hectares. (Clique aqui e confira a ediyao 
do Globo Rep6rter sabre 0 parque.) 

E foi viajando pelo Arnapa que vimos um Bra
sil quase primitivo, selvagem. Um Brasil de muitos e 
valiosos segredos que s6 agora comecarn a ser re
velados. 

Sitio arqueol6gico 

Rio Oiapoque, extrema norte do Pais: aguas que 
nos separam da Guiana Francesa. Econfusa a vida 
nessa fronteira do Brasil. Ora de um lado, ora do ou
tro, idiomas diferentes. La se fala portugues, frances e 
alguns dialetos. E nesse vai-e-vem de nacionalidades, 
os gUianenses acabam levando vantagem. Sem ne
nhuma barreira, atravessam 0 rio para fazer compras 
no Brasil porque e mais em conta. 

Euro no bolso, carnbio no meio da rua, tudo i1ega!. 
La, 0 lerrit6rio brasileiro s6 e bem demarcado mesmo 
no grito de guerra dos soldados do Exerclto da Com
panhia de Fronte/ras. 

Parte desse Brasil pertence as comunidades 
indlgenas do baixo Oiapoque. 0 Arnapa e 0 primeiro 
estado brasileiro a ter 0 territ6rio indigena totalmente 
demarcado. Sao duas grandes areas onde vivem 6 
mil rndios em 47 aldeias. A hist6ria dos antepassados 
desse povo corneca a ser estudada por pesquisadores 
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do Instituto de Pesquisas Cientfficas e TecnolOgicas 
do Arnapa (IEPA). 

Nao laz multo tempo, urn sftlo arqueol6gico tol 
encontrado no Municipio de Cal~oene. B/ocos de gra
nito fincados no chao, alguns com quatro metros de 
altura. Essespedacos de urnpassado remoto ocupam 
60 hectares de umafazenda. 

"Logo que chegamos, ficamos impressionados 
com0 tamanho dos blocos. Ficamos pensando no ta
manhodo estorco nacsssano paratrazer essesblocos 
e coloca-los no chao", lembra a arquaoloqa Mariana 
PetryCabral, que, junto com 0 maridoJoao Darcyde 
Moura, trabalha na pesquisa desde 2005. E com os 
vestfgios que encontrou ata agora, 0 casal de arque
Ologos ja reuniu algumas lntormacees. 

"Sao indfgenas, com certeza", alirma 0 arque
610go. 

Os pesquisadores aindanao sabem com queob
jetivofoiesculpido urn circulo no meioda rocha. Masa 
grande descoberta esta em outra rocha. Era com ela 
queos Indiosdaquela apocamarcavam 0 tempo. Nao 
o tempo dosminutes, dashoras, dosdias. Mas0 tempo 
clclico, 0 tempoanual. Eo a pedra do solstfcio. 

No corneco do inverno e do verao, a luz do sol 
projeta uma sombra na pedra. Na verdade, 0 srtio a 
urn grande quebra-cabsca. Pedacinho por pedacinho, 
os arqueOlogos tentam reconstituir 0 passado de urn 
perfodoque pode ter ata 2 mil anos. 

Uma coisa eles ja podem afirmar: era urn lugar 
sagrado. "NOs 0 consideramos uma forma de templo 
ou alguma coisa assim", diz 0 arqueologo, 

"Pelo material que encontramos, vimos que nao 
existe nada de rnoradla ou de atividades cotidianas. 
NOs imaginamos queestamos emcimade umalapide. 
Quandoretiramos urn grande bloco, encontramos urn 
poco tunerarto debaixo dele", contaa arqueoloqa. 

o vaqueiro da fazenda ondefica0 srtio arqusolo
gico a 0 ajudante dos pesquisadores. Lailson Camelo 
da Silva conta que foi em 1964 que ele viu essas ro
chas pela primeira vez. Desde entao, passou a viver 
experiMcias estranhas. 

"Com a idade de 13 anos, quando eu vim pela 
primeira vezaqui,eu live a impressao de queos fndios 
estavam aqui perto. Ja vi muitas luzes, daqui para 0 
rio.Tinha a impressao, olhando de casa, que era uma 
pessoa segurando duas velas acesas. Isso eu ja vi 
muitasvezesaqui",contaLailson. Alemde ver, elediz 
que tambern ouvia ruldos, barulhos esquisitos. "Con
versa, baque, balancado, pessoas pisando, A gente 
percebe que a conversa, mas nao entende. Eo outra 
Ifngua", afirma. 

Fantasias de urn vaquairo? Ninguem sabe dizer. A 
verdade a queataos arqueOlogos acham queainda ha 
muitosrntsterios nessahistOria. "A genteimagina que 
sejam pessoas especiais que estejam aqi. uin paja, 
urncacique, pessoas que linham uma visibilidade do, 
lerente dentro da sociedade", diz a arqueoloqa, 

"Eu nao posso dizer0 que a, mas nao nie mete 
medo. Eu nao mexo com quem nao mexe comiqo, E 
morto nao faz mal a ninguem", conclui Laison.', 
A lirvore que dli lelle 

Quanta riqueza escondida noArnapa, Deixando 
o mar e partindo para a floresta, 0 mateiro Jonas de 
Oliveira Cardoso mostraa arvore que, dizem, batizou 
o estado: 0 amapazeiro. Ele conta que a arvo're ens
ga ate 35 metros de altura. Do tronco forte, vistoso e 
generoso, sai uma seiva que, na regiao, sUbstitui 0 
leite de vaca. I 

"E urnsaboradocicado, rnutto natural, berr doce. 
Quando voc~ ssta dentroda floresta com difiduldade,
de alimentacao, retira e tomaporque a urnenergetico 
e uma protelna muito grande. Os moradores dao uns 
cortes e retiram bastante leitepara usarcomo nutrients 
paraas criancas. Fazem mingau e dissolvem, ~uando 
ainda esta quente, para nao coalhar. Substitui' 0 leite 
da vaca", afirma Jonas. i 

Existem varlas especissdeamapazeiros, masa 
maisprocurada a a que libera urn leite multoamargo. 
Mas 0 caboclo do Arnapa usa esse Hquido ccrno re
rnedio paravarlasdoencas, Eo cicatrizante, forti\icante, 
expectorante. Combate ata tuberculose e outras do
sncas respiratOrias. Por enquanto, sao relatos Ique os 

pesq~~~e~o;:~I::~~ ~~~ ~~:~i~~~e: ~~:~I~e~~~'I_ 
mente tern efeito positivo. Inclusive, alguns registram 
quenaotrazem 0 efeito colateral quealguns remedios 
alopatlcos teriam. Mas nada disso ssta cornprovado 
cientificamente. Esse usc e 0 uso empfrico dessas 
comunidades tradiclonais", explica 0 biOlogo Rkullyan 
BorjaLima, do Instituto de Pesquisas Cientffica$, eTec
nol6gicas do Estado do Amapa (IEPA). 

Psnaqua 0 amapazeiro neoseja tao abundante. 
Jonas diz que as vezes precisa andarate sei$ quil6

• I. 
metros para encontrar uma arvore. E que 0 proprio 
caboclo, na hora de retirar 0 Ilquido, acaba rnatando 
o troncoporqueusa machado e motosserra. : 

"Na hora que voce faz a retirada e fere 0 lenho, 
provoca umaleridanaarvore. Elasecae chega ~ morte. 
o modo certoa riscar, como sefosse uma seringueira", 
dizJonas, queapresenta maisuma novidade: almuira
puamba. Nossos repOrteres nunca tinham ouvido falar 
dessa planta. Mas, no Amapa, ela e bern conhecida. 
E, pelo jeito, poderosa. I 
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"E usada como ensrqetico. 0 caboclo, que a 
muito namorador, tem que usar bastante. Serve como 
estimulante sexual. Agora, temque ter cuidadoporque 
tema femea e 0 macho. A femeapedefazerefeitocon
trario", brinca Jonas. 

Fibra exclusiva da Amazonia 

Floresta fechada, bem conservada. S6 em am
bientes como esse 0 cipo-titica se desenvolve, cresce 
se enroscando nasgrandesarvores, Fibraexclusiva da 
Amazonia, amuitocobicada pslaslnousmas de m6veis 
do Sui e do Sudesle do Pars. Mas ela esta cada vez 
mais rara.Hoje,quase s6 aencontrada no Amazonas 
e no Arnapa, No Para e no Maranhao, 0 cipo pratica
mente desapareceu por causa do desmatamentoe da 
extracao inadequada. . 

"A destruicao se dava porque se tiravam todas 
as ralzes e essa planta, entao,morria. Nao tinha rnais 
producac nos pr6ximosanos", explica 0 agronomo da 
Embrapa Antonio Claudio Almeida. 

Mas,no Arnapa, exploracaoirregularagoraacri
me ambiental. No estado, existeuma lei quecontrolaa 
retirada do clpo. Os fiscaissao os pr6prios agricultores, 
quedependem da planta parasobreviver. Elesformaram 
umaassociacao e aprendem comtecoiccsda EmbraPa 
a explorar a fibra sem comprometer a mata. 

"Essas raizesdemoram praticamente quatro anos 
para chegar ao chao. Chegando ao chao, estao no 
ponto de colheita. S6 a partir dessa altura ele come
ca a produzirasfibras que se tiram e que se chamam 
cipo-ftica", conta Antonio Claudio. 

No Municipio de Pedra Branca do Amaparl fun
ciona 0 campo experimental. Para descobrir como 0 

cip6sedesenvolve, os pesquisadores montaram torres 
que vao ate a copa das arvores. Embora a axtracao 
sejasecular, os estudossao recentes: sao apenasIres 
anos de pesquisa. 

"Se voce tirar uma arvore, so podera voltar da
qui a 30 anos.Ja 0 cip6 tem um clclo de quatro anos. 
Entao, como 0 valor do cip6 esta realmente slqrufica
tivo, temos varies casos em que 0 cip6 que existe na 
arvore vale rnaisdo que a propria arvore", diz Antonio 
Claudio. 

S6 no Estado do Arnapa, cerca de 60 toneladas 
de cip6 sao colhidas por ano. Depois da lei estadual, 0 

produto ficou mais valorizado. Em tabricas de m6veis 
como umado Riode Janeiro,0 titica - tarnbsrn conhe
cldo como junco - aa principal rnaterla-prirna. 

"Um amarrado de aproximadamente 20 quilos 
custa uns R$300. A matsrta-pnma esta muito cara", 
ressalta 0 industrial Cust6dio Ribeiro. 

Valorizado mesmo a0 precodos m6veis. Umsofa 
pode custar ate R$4 mil. 

Muitos dos opararios dessas tabricas sao arte
saos, porque a um trabalho que exige criatividade e 
habilidade na hora de trancar, 

Apesar do preco, 0 dono da tabrica diz que a 
procuraesta aumentando.lsso pode representarmats 
empregos. Resta saber por quanta tempo a floresta 
vai sustentar a demanda. 

"Eu acho que existe muita materia-prima, Este 
Pais amuitogrande. Sabendo extrair, acreditoquenao 
vai taltar", diz Custodio Ribeiro. 

"0 rnals importante aa manutoncaoda fioresta. 
Investindo no cip6, n6s temos certeza de que vamos 
mantera florestaconservada. Entao, 0 cip6-titica passa 
a ser um elemento fundamental quando se pensa em 
conservacaoda Amazonia", finaliza Antonio Claudio. 

Tapete de vit6rias-regias 

Pescadores e suas especialidades. Na Vila de 
Sucuriju sao dois grupos: um s6 pesca no mar e 0 ou
tro, s6 nos lagos. Mas nenhumdeles escapa do sobe 
e desce das aquas. Manoel Barbosa aum pescador 
experiente. Eleconhece todos osatalhos parase chegar 
aos lagos da Reserva Biol6gicade Piratuba. A distan
cia nao chega a 15 quilornetros. Mas, ate la, sao pelo 
menos sete horas de canoa. Em alguns trechos, s6 a 
torca do brace resolve. 

No emaranhado de riachos, seu Manoel descobre 
agua fresca para matar a sede. Apesar da influencia 
das mares, quando a aqua da chuva acaba na vila, a 
la que moradores buscam socorro. 

Aos poucos, 0 cenariovai mudando, e as aguas 
ficam mais profundas. A tloresta densa de manguezal 
a uma raridade. Sao arvores enormes. A engenheira 
florestal do Ibama Patricia Pinha, chefe da Reserva 
Biol6gica de Piratuba, diz que, no Brasil, esse Iipo de 
veqetacaos6 existe naquela regiao. 

"Na Linhado Equador, os manguezais do mundo 
inteiro tem um porte maier,As arvorss chegam a 25, 
30 metros, e as ralzes ficam multos metros acima da 
superticie. Eum mangue que esta rnais para 0 inte
rior do continente e que nao tem caranguejo, porque 
a area fica permanentemente alagada", explica Patri
cia Pinha. 

Finalmente, depois decincohoras navegando pelo 
manguezal, a equipechega 11 entradado grandeLago 
de Piratuba.A imagem aimpressionanle: umimenso 
tapete de pequenasvltortas-reqias. Sem duvtda, esse 
aum dos lugares mais bonitos da Amazonia. Obra do 
vento, que ajudaa concentrara veqetacao aquatica.0 
cinturao de manguezal protege toda essa beleza. 

"E multopreservado porque 0 acessoamultores
trito.A quantidadede pessoas que costumamcircular 
nessa area Eo multo pequena", diz Patricia Pinha. 
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E uma reserva biol6gica, a mais lechada das 
unidades de conservacao, Mas 0 Ibama loi obrigado 
a abrir uma excecao: s6 os moradores de Sucuriju es
tao autorizados a entrar e pescar, porque ja viviam no 
local antes da crlacao da reserva. 

Area bern preservada ~ sinOnimo de tartura. 0 
pescador Manoel Barbosa persegue 0 maior dos peixes 
do lago: 0 pirarucu. Mas 0 bicho e arisco, e os pesca
dores nao estao com muita sorte. 

"E ditrcil. Se nao lor num lugar lacil de rnata-lo, 
ele vai embora", diz 0 pescador. 

Pegar peixe no laco? Nao, ~ so 0 impulso para 
jogar a Iinha. 0 belo espelho d'aqua abriga cardumes 
de muitas outras especies, como piranha, aruana, pi
rapema. Pescador nao precisa ter paciencia. 

"0 tucunare e 0 rnals comum e prelerido no lago, 
tirando 0 pirarucu", conta seu Manoal, que conhece 
tao bern a regiao que sabe ate onde os peixes na
moram. 

"A parte do cerrado e onde elas licam mais. La 
eles comem e filham. Mas filham tarnbern do lado de 
lora. Os peixes que "bulham" dobrado sao os que que
rem se acasalar", explica 0 pescador. 

Mas ha arneacas rondando esse patrirncnlo. 
Pescadores nao autorizados estao invadindo are
serva e abrlndo canais de ligaQao com 0 mar. E os 
peixes podem desaparecer se a agua salgada inva
dir os lagos. 0 Ibama s6 tern quatro liscais em toda 
a reserva. 

Seu Manoel e Rubens Castro, 0 Paroca, sao sa
bios pescadores. Com simplicidade, aprendem nesse 
paratso de agua doce os segredos de urn casamento 
leliz entre 0 homem e a natureza. 

"E urn prazer existir e morar na natureza, porque 
nos sentimos mais tranquios. As vezes, evitamos estar 
la longe porque a natureza parece que lica triste sem 
nossa presence aqui dentro", diz Paroca. 

A noite chega. Hora de procurar abrigo. Os gua
res, ja acomodados, se assustam com a presence da 
equipe e acabam escollando todos com uma revoa
da. A casa vai ser 0 que os pescadores chamam de 
leitoria. Na verdade, urn trapiche, que serve de base 
de apoio no rneio do lago. Nao ha urn palrno de terra 
lirme na regiao. 

A Reserva Biol6gica de Piratuba tern 400 mil 
hectares de agua e f10resta lnundada. E esse e ape
nas urn pequeno pedaco de urn estado que guarda 
paisagens nunca vistas pela grande maioria dos bra
sileiros. 

A cachoeira de Santo AntOnio tern 30 metros de 
altura e uma beleza de tirar 0 10Iego.Uma sequencia 
impressionante de quedas d'agua. 0 endereQo dessa 
maravilha: Rio Jari, sui do Amaplt 

I 
Uma vila cerceda de ague ! 

Urn Brasil que nos surpreende a cada i~stante, 
de homens que enlrentam os caprichos do tem'po. Urn 
Brasil de riquezas desconhecidas, de muitos cbntras-

V
. I

tes, Urn Brasil de beleza desconcertante. iver neste 
parafso ~ urn exerc!cio de obediencia anatureza - ge
nerosa, mas desaliadora. i 

A Reserva Biol6gica do Lago Piratuba ie uma 
regiao de lnterrnmavels manguezais. Mais aoiante, 
lica a Vila de Sucuriju, uma comunidade que 'se lor
mou sobre palafitas e vive isolada no Arnapa, eirtremo 
Norte do Pals. A equipe do Globo Rep6rter foi para la 
- sem helic6ptero nem carro, porque nao he camlnho 
por terra. I 

As viagens na regiao sao decididas pe'lo rno
vimento das mares. Temos 15 minutes, no niaximo, 
para embarcar, porque 0 Rio Amapa, de onde parti
rnos, sofre muita influencia da mare e precisa estar no 
nlvel alto, na preamar. Se perdermos 0 barco! s6 na 
martha seguinte. i 

Contando com a equipe, sao 25 passaqelros. 0 
tempo da viagem e de 12 horas, rnais ou me~os, se 
tudo der certo. A escuridao esconde a paisaqem, 0 
perigo de navegar anoite, nessa regiao da AmazOnia, 
~ enfrentar trechos como 0 encontro do rio corn 0 mar. 
Por sorts, e verao na Amazonia e a noite e de Iventos 
fracos. Todos acordam com 0 dia amanhecendo e 0 

barco parado perto de uma ilha, quase encalh~do so
bre urn grande banco de arela. Foram duas hdras no 
meio do mar esperando a mare subir. Mas, no Amapa,

I
o mar e traicoeiro. Na regiao, as correntes maritimas 
sao multo fortes em qualquer estacao, Eum~ briga 
constante entre a mare e os rios que desaquarn ao 

I
longo da costa. Grande parte das aguas barrentas 
vern do Amazonas. : 

A equipe atravessa a regiao das grandes pororo
cas, onde 0 risco de naufragio aumenta - e m~ito. 

"Estou com medo. Ea primeira vez que viaJo para 
ca. Estou com medo sim", diz a dona de casaliBene
dita Alves Maciel. 

"Tenho urn pequeno susto porque je estou acos
tumado", diz 0 timoneiro Edilson Vales Pena. I 

Urn perigo que, quando acaba, merece comernc
rayao. Estranho mundo arnazonlco: tanto mar'litantos 
rlos, mas agua Iimpa, s6 a que cai do ceu, 

A equipe desembarca, final mente, na Vila (fe Su
curiju num dia mullo especial para os moradorss. Dia 
de tonels rolando, de baldes, tambores, de muit~ gente 
circulando nas palafitas, Todos indo para 0 mesmo lu
gar. Parece uma procissao. Edia de distribuir ~ agua 
da chuva acumulada na cisterna. I 

"Sallade e 0 dia mais a1egre que n6s tames aCilui por
que e a 'pegayao' de agua", comenta uma mora~ora. 
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Nao ha outra fonle de aqua doce no vilarejo. 
"Ninguemeslraga uma gola d'aqua.Todo mundo 

e fiscal urndo outro para nao haver nenhumdesperdi
cio", conta 0 pescador Elinaldo Negrao. 

o pescador Manoel Barbosa e 0 coordenador 
da distribulcao,Mas nenhumafamilia se atrevea levar 
alern do que e permitido:30 lilros de agua por pessoa. 
Os moradores dizem que e pouco, mas eles sabem 
tambem que, se aurnentara cola, a cisterna seca an
tes de 0 verao acabar. 

A dona de casa Silvana da Silva Caslro vive 
economizando e fazendo conlas. Sao 150 litros por 
semana e cinco pessoas em casa. Sao 21 Iilros por 
dia, ale para banho."No banho do meu filho, eu gasto 
meio balde de cinco lilros", conla. 

Economia de agua tarnbern na cozinha. Eque 
a escassez impoe 0 cardapio, 0 peixe, principal ali
mento na vila, e conservado no sat e nao pode ser 
preparado todo dia.. 

"Precisamos de uns dez lltros de agua para lirar 
o sal do peixe. Se voce nao tern essa agua, prefere 
nao cozinhar. Ale porque, se voce cozinhar e comer, 
vai senlir rnais sede porque peixe salgado da sede", 
explica Silvana. 

NaVilade Sucuriju, conseguimos ter umaideiada 
situacao financeira dos moradores pelos quintals das 
casas.Ouanto rnais reservat6rios, quanto rnais caixas 
d'aqua, melhor e 0 poder aquisilivo da familia. 

A dona de casa Vera Lucia da Silva tern 4 mil Ii
Iros de agua armazenados em casa. Sao cathas por 
todos os lados da casa. as moradores vivem prepa
rados para esperar a chuva. E, com tanla armadilha, 
a agua nao escapa. Nao foi facit se cercar de toneis 
para enfrenlar 0 verao sem medo da sede.0 primeiro, 
ela ganhou quando se casou e foi morar na vila. Alias, 
em Sucuriju, tonel de agua, ate hoje, e urn born pre
sente de casamenlo. 0 preco e que e salgado: cerca 
de R$200. 

"Cada ano, assim que sobra urn tostaozinho, a 
gente manda comprar urn. E 0 melhor investimento, 
porque, se voce nao tiver vasilha, meu amigo, vai so
frer", explica dona Vera. 

Agua doce regrada, calor, vida de muitas priva
yoes. Ate a energia e improvisada. E 0 lornecimento 
dura quatro horas, no maximo. Depende do gerador, 
que ha Ires anos esta sem bateria. 

"0 motor funciona na base da torca do homem", 
diz urn mecan.coda vila. Homem e corda. 

Peixe que vale aura 

Pode ate la/lar luz e aqua, mas pelo menos de 
uma coisa os moradores da Vila de Sucuriju nao se 

queixam: peixe tern de sobra. A gurijuba e 0 mais co
bicado pelos pescadores do Arnapa. 

"Mando para Belern e Macapa na faixa de 20 
loneladas por mes", diz 0 comercianle Lucinaldo Ta
vares Figueredo. 

Ao sol de meio-dia, os pecadores estao na foz 
do rio Sucuriju, a caminho do mar.La, quem marca a 
hora da pescana e a mare. S6 quando eta enche eles 
cornecarn a preparar 0 espinhel, uma Iinha quilorne
Irica cheia de anz6is. 

A gurijuba costuma circular quando a mare esta 
cheia. Ela gosla de correnteza e de agua barrenta. 

a quiloda gurijubae vendido enlre R$2 e R$2,50 
no maximo. Mas nao e por causa da carne que esse 
peixe e lao cobicado. 0 grande valor dele esta na be
xiga nalal6ria - a grude, na linguagem dos pescado
res. A grude vale sele vezes rnals do que a carne da 
gurijuba. 

"A gente tem que eslicar a grude porque,se ficar 
muilo grossa, nao seca bern e n6s perdemos, expJica 
o pescador Agenilson Goncalves, 

SaoIres, quatro dias nosol ou no calor da eslufa. 
Os pescadores vendem 0 quilo por R$15 em media. 

"Daqui vai para Macapa e, de ta, para a China e 
Japao", conta 0 pescador Elson Brilo. 

A bexiga fica dura, pouco f1exivel, parecendo 
borracha. "Os japoneses dizem que e para comer", 
comenta Elson. Mas nao e s6 para comer. A grude e 
transformada em geiatina e usada nas lndustrtas de 
bebidas, cosmeticos e medicamentos. 

A lor~a do rio Amazonas 

o rio Amazonas, 0 rnals votumoso do planeta, 
encontrou no Arnapa seu porto de despedida. E ao 
lado de tanta lmponsncla, surgiu Macapa.unica capital 
brasileira banhada por ele. Ena foz que 0 Amazonas 
rnostraloda a grandeza de sua torca. De la em diante 
ele avanca 140Km mar adenlro. Sozinho, esse rio e 
responsavel por 17% de toda a agua doce do mundo 
despejada nos oceanos. 

Etantatorca queas aquasdo Amazonas chegam 
ate 0 Caribe, na a/lurada Venezuela. Eum volumelao 
descomunal que sai derrubandotudo que encontraem 
seu percurso. Nas margens, nem as maiores arvores 
da f10resla resistem.Aguas revo/lasque, de uma hora 
para outra, modificam as rotas marrtimas. 

"as ventos se modificam de umaestacao paraou
tra, entao, a mobilidade dossedimentos e muito grande. 
Comandantes e pilotosque navegam na regiaotern que 
ser muitocuidadosos para nao serem surpreendidos", 
diz a ge610ga da UniversidadeFederaldo Para(UFPAj 
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Odete Silveira, que M 19 anos coordena umapesqulsa 
sobre os efeitos do rio na costa do Arnapa. 

Odete Silveira diz que 0 Amazonas nao apenas 
interfere - ele determina a vida nas comunidades do 
Iitoral. "Ele e quemda as ordens.Eu so saioe s6 chego 
se as mares permitirem, na hora que ele quiser.Tenho 
que obedecer as leis da natureza que sao impostas 
por esse grande sistema de dispersao". 

o funcionario publico EdllsonAvelarFurtado co
nhece bem OS rigores das leis do Amazonas. Foi obri· 
gado a mudar 0 endereco de sua casa em Goiabal, 
unica praiaoceanicado Amapa, A mare foi avancando, 
e a casa de Edilson, que ficava a dois quilornetros da 
prala, foi sendo engolida. 

"E uma praia bastante extensa, e a lama e muito 
perigosa, porque e muito plastlca, As pessoas geral
mente seguem por essa lama. Depois, e muito diffcil 
sair. Se a mare chegar, lamentavelmente podem ficar 
presas", alerta Odete Silveira. 

Esse tenorneno fez 0 drama de Edilson aumen
tar. Ele construiuoutra casa, mais distante da primeira 
que foi destrufda pelas aguas. "Eu tive que me rnudar 
pela segunda vez. Se 0 mar continuar avancando, eu 
you ter que me mudar novamente. Mas nao tenhomais 
para onde ir", diz. 

A rorca do Amazonas altera ate a geografia do 
lltorat Perto do Cabo Orange, ja em aguas da Guiana 
Francesa, ficaa IIhade Kumaruma: a IIhadesMacacos, 
que passou a existir depois que a correntezaarrancou 
do continente um padaeo da floresta. 

"Conheco a regiaoha multo tempo.Essa i1ha era 
ligada ao continente ha uns 25 anos atras", conta 0 
prestador de servi90 do Ibama Luiz Delmar Macedo. 

A i1ha tern pouco mais de urn qullornetro de ex
tensao e uns BOO metrosde largura.Arvoresde 30 me
tros - vegeta'tiio de selvano mar - sao a provade que 
esse pequeno pedacode terrasedesgarrou rnesmo da 
Floresta Arnazoruca, Os macacos,que ja ocupavama 
area no continente, nao conseguiram rnais voltar. 

Apesarde pequena, nao e facil avistar OS unicos 
moradoresda i1ha. Desconfiados, eles nao se aproxi
mam com medo dos cacadores. 

"Essa ilha ja toi freqOentada por muitos cacado
res da Guiana, que mataram muitos rnacacos", conta 
Luiz Delmar Macedo. 

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES.)- Sr. 
Presidente Inocencio Oliveira, nobres Deputadas e 
Deputados presentes, amanha, aternde celebrarmos 
a data naclonalda padroeirado Brasil,NossaSenhora 
Aparecida, comemoramos0 Dia da Crianca e 0 trans

I 

curso dos 17 anos de vigenciado Estatutoda <t:rian98 
e do Adolescente - ECA. ' 

Hoje, depois de quase 20 anos da promlllga'tiio 
da Consntuleao Federal, que, em seu art. 227; define 
a infanclacomo prioridade absoluta, e de 17 anos de 
vigencia do ECA, 0 GovernoFederalanuncioJ oficial
mente 0 lancamento de programasocial naclona' para 
a inflincia e a adolascencia braslleiras, que pretends 
investir quase 3 bilhiSes de reais ate 2010 eni a<ti5es 
de prevencao a delinquencia; estrmulo a con+venCia 
familiar; e aphcacao de medidas socioeducativas. 

Serao 14 Ministerios e 6 empresas estatats, envol
vidos no chamado PAC da crtanca e do Adole~cente, 

que contemplara 11 regiees metropotltanas, dentre 
as mais violentas do Pars. 0 programa tera por base 
4 projetos: I 

- Bem-Me-Quer, quese caractertza prin
cipalmentepela expansao da redede Creches 
e pre-sscolas para atender criancas de zero, 
a 6 anos de idade, ja que hoje 20 milhiSes, ou 
seja, 90% da populacao nesta faixaletaria, 
encontram-se sem 0 acesso garantido; que 
preve ainda a implantattiio de proqrarna de 
atencao a criancas e adolescentes ame~a9ados 
de morte, equipagem dos ConselhoslTutela
res e capacltacao dos conselheiros, alem de, 
agees integradas de enfrentamento a violencia 
sexual infanto-juvenil, entre outras; ! 

- Caminho para Casa, que tern, como 
principalobjetivoa prornoeao do direilo a con
vivencia familiar e cornunitaria, reinserindo 
crlancas e adolescentes em sua farnllia: reor
denamentotrsico; qualifica9ao das equ'ipes da, 
rede de recolhimento (abrigos); e a Implantattiio 
etetiva do cadastro nacionalde adottiib;, 

- Na Medida Certa, que preve b aten
dimento de adolescentes em conflitolcom a 
lei; , 

- Observat6rio Crlanca e Adolescants,, 
que visa mobilizar ssforcos conjuntos nos 3 
nlveis de governo para a implementa~ao de 
programas sociais. I 

Sr. Presidente, neste instante, nao s6 celebra, 
mos 0 tancamento desse programa que vai benefi
ciar a populacaojovem - hoje, mais de 60 milhiSes de, 
brasileiros estao na faixa starla de zero a 18 anos -, 
mas tambem a alegria, a esperance, a perspectiva de 
melhorar a qualidade de vida desses milhiSes be bra
sileirinhas e brasileirinhos. 

Temos um fio de esperance. Avancamos bastan
te, mas, com esses programasapresentados ~oje de , 

I 
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rnanha pelo Presidente Lula, ficamos na expectativa 
de que os 3 bilhoes de reais de fate se convertam em 
politicas publicae. 

Desde 0 primeiro mandato, Sr. Presidente, Depu
tado Inocencio Oliveira, a minha atuacao tem sido 
voltada de forma determinante para as polfticas de 
atendimento a crianca e ao adolescente. Mesmo re
conhecendo as conquistas obtidas, tarnbern houve 
muitas trustracoes. Em todos os Orcarnentos sao pre
vlstos recursos para investimentos nessa area, mas, 
ao final do exercrcio financeiro, sao contingenciados, 
e negligenciada a liberacao. 

Manifeslo 0 nosso desejo de que esses pequenos 
cidadaos sejam lembrados pelos governantes brasi
leiros todos os dias, nao apenas na data consagrada 
em sua hornenaqern, 

o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Depu
tada Rita Camata, V.Ex· e outros Parlamentares sao 
entusiastas do Estatuto da Cnanca e do Adolescente. 
Tambern taco parte desta Iista. 

Gracas a esta Casa, que soube tao sabiamente 
defende-Io atraves de valorosos companheiros, entre 
os quais me incluo, 0 Estatuto da Crianca e do Adoles
cente e um marco nil hist6ria do Brasil, que podemos 
ate dividir em antes e depois dele. 

GraQas a Deus, hoje, obrigatoriamente, 0 Mu
nicfpio tem de destinar 1'Yo do FPM sobretudo para 
programas voltados para 0 atendimento da crianca e 
do adolescente. Este Pals tem 5,600 municipios. Es
perc que, daqui para a frente, destinemos muilo mais 
recursos para que nao se comemore somente 0 dia 
de amanha, em que 0 Estatulo completa 17 anos de 
vigencia, mas tarnbern, todos os dias, a assistencia e 
o respeito aos direitos e deveres, enfim, tudo relacio
nado cem a crianca e 0 adolescente. 

Um pals se faz investindo nas criancas enos jo
yens. Se 0 Brasil nao formar bem essas pessoas, nao 
saberemos qual sera 0 seu futuro. V.Ex· tem toda a 
razao, nobre Deputada, 

Arnanha e 0 Dia de Nossa Senhora Aparecida, a 
padroeira do Brasil. Devemos pedir-Ihe que interceda 
por n6s junto a Deus. Portanto, sera um dia feliz. 

E justfssima a homenagem que V,Ex· presta 
neste dia. Esta sessao ja vale a pena porque tivemos 
a oportunidade de mostrar ao Pars que esta Casa se 
preocupa com as criancas e os adolescentes. Nao 
somente os Parlamentares, mas tarnbern todos os 
brasileiros devem se preocupar com as criancas e os 
adolescentes. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA: 

Sr.Presidente, Sras.e Srs. Deputados, sem ouvida 
nenhuma, 0 lancarnanto do PAC da Infancia, ocorrldo 
hoje em Brasilia, e uma iniciativa louvavel que mere
ce os nossos cumprimentos, mas principalmente nos 
chama a responsabilidade de acompanhar e cobrar a 
sua efetiva sxecucao, ia que estamos tratando de 33% 
da poputacao brasileira - 60 milhoes de cidadaos entre 
zero e 18 anos incompletos. 

Tenho lutado por quase 20 anos para garantir 0 

que deterrnlna a lei no que diz respeito a infancia e a 
adolsscencia, e a tristeza e a preocupacao vem como 
resultado da constatacao de que boa parte das inicia
tlvas propostas nao passaram do papel. 

Sem a liberacao efetiva dos recursos orcamen
tarlos previstos nesse programa social para a intancia, 
as acoes nao serao concretizadas, como nao foram 
as antariores. Eclaro que conquislamos muilas vito
rias, mas ainda nao sao suficientes para promover 
integralmente 0 desenvolvimento das meninas e dos 
meninos do Brasil. 

Como exemplo, tentei nesta Casa, quando da 
discussao e da votacao do FUNDEB, incluir mais re
cursos para a educaeao infantil, que compreende a 
faixa etaria de zero a 6 anos, com 0 objetivo de que 
a lei reconnecesse a lmportancla desta fase no de
senvolvimento das crlancas e, principalmente, devido 
ao investimento superior que essa etapa educacional 
precisa frente ao do ensino fundamental. Mas, infeliz
mente, nao houve 0 apoio necessario para a aprova
cao. Pode ser que a partir da declsao do Executivo de 
investir nessa area 0 quadro mude, e 0 Ministerio da 
Educacao demonstre mais empenho em auxiliar os 
municipios a priorizar a educacao infantil. 

Outro dado e 0 do deficit de vagas no sistema 
socioeducativo, hoje num total de 3 mil, bem como 0 

absurdo desacordo da infra-estrutura das unidades 
de internacao existentes com 0 que a lei preve, que 
em nada favorecem a reabililaQao, a sducacao e a 
reinsercao dos adolescentes em conflito com a lei 
nas suas famflias e comunidades. A construcao de 
26 novas unidades e a reforma de 23, tornando-as 
adequadas a aplicacao de medidas socioeducativas 
tarnbern estao Iistadas entre as prioridades apontadas 
pelo Governo. 

Estar atentos para 0 cumprimento das metas do 
PAC da Infancia e responsabilidade de todos, e nossa 
principalmente, representantes do povo nesta Casa. 

De minha parte, estejam certos, Sr. Presidente, 
caros colegas, de que estarei pronta para colaborar para 
a efetivaQao do programa e, mais ainda, para cobrar a 
sua execucao junto as autoridades responsavels. 
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Era 0 que tinha a dizer. 
Muito obrigada. 
o SR. PRESIDENTE (lnocsncto Oliveira) -Con

cedo a palavra ao Sr.Deputado Mauro Benevides. 
o SR.MAURO BENEVIDES (Bleeo/PMDB - CEo 

Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, nobreDepu
tado mocencro Oliveira, demais integrantes da Mesa, 
Deputados ROmulo Gouveia eZezeuRibeiro, Coorde
nadorda bancada doNordeste, Sras. e Srs. Deputados, 
Srs. telespectadores da TVCilmara, 0 quadroclimatlco 
no Nordestevem-se agravando acentuadamente, en
sejandoque, no Ceara, cerca de 75% dos municlpios 
decretassem estado de emergflncia, como forma de 
atenuar as enormes dificuldades que passaram a vi
venciaros nossos agricultores e pecuaristas. 

Cerca de 139 cidades js reconheceram lormal
mentea s~uacao de imensas compncacoes vivenciadas 
por seus habltamss, os quais passaram a ser abas
tecidospor camlnhoes-pipa, sob a direcaodo Exerci
to e com apoio logfslico do Ministerio da IntegraQao 
Nacional, a Irente do qual se encontra 0 i1ustre colega 
GeddelVieira Lima. 

Aproximadamente 340 camtnhoes - segundo 
relatoda jornalista IsabelaMartin - acham-se mobili
zados para cumprir a penosa rnlssao de lornecimen
to de agua dentro de padroes rigorosos, a lim de que 
n1io se registrem descompassos no atendimento as 
pcpulacoes atingidaspela carencia hldrica nestalase 
tormentosaque, ciclicamente, alcanea parte do cha
made Polfgono das Secas. 

Ressalte-se que, desdeoutubro do ana passado 
ate agora, 0 custo do tipo de opsracionalizaeao esta 
em torno de 22,9 milhoes, dotacoss lederais aplica
das com rigor e intensiva liscalizacao, evltanoo assim 
distorQ5es ocorridas no passado, 

A perda de safra e projetada, em media, em 
50%. E0 caso, por exemplo, do Municipiode Madale
na, distante 186 quilOmetros de Fortaleza, limite com 
Quixeramobim, BoaViagem e Italira, emplenesertao 
central daquela faixa geografica do Nordeste. 

A entregade cestasbasicaspassou a ser reivin
dicaQao desalingidos, diante da inclemflncia do118.gelo, 
obrigando os 6rgaos municipais, estaduais e lederaisa 
uma acao conjunta capazde atendera uma snuacao 
emergencial enlrentadapelos mecanismos publicos. 

o Governo do Estado, tendoa Irente CidGomes, 
deliberou instituir mais uma parcela do seguro-salra, 
aumentando de 5 para 6 0 respectivo desembolso. 

A bancada cearense mobilizar-se-a com redobra
do empenho visando obterapoioaindamais expressi
vo dos 6rgaos lederais para intensificar a assistencia 

I 
aos ruralistas, ora vivenciando novos desalios, a lalla 
de chuvas regulares. : 

Sr.Presidente Inocencio Oliveira, esteprohuncia
mentoocorre exatamente no instante emque nk Mesa 
da sessaode hojeencontram-se 3 nordeslinos~ V.Ex·, 
de Pernambuco, urnEstadoprogressista, 0 Deputado 
ZezeuRibeiro, que, alern de representante do grande 
Estado da Bahia, tarnbsm hoje terna imensa rsspon, 
sabilidade de ampliara sua visaode homem publicoe, 
alcanQar todo0 Polfgono dasSecas, js quepassou a ser 
merecidamente coordenador da bancada do Nordeste 
nestaCasa, e 0 nobreDeputado ROmulo GOU~eia, da 
Paralba, que ontemaqui proleriu urndiscursoque se 
translormou, emdeterminado momento, numa1ertulia 
I~eraria, com a manifestacao de poesiasque tocaram 
lunda a alma e 0 coracao, sobretudo pela ex~ltaQao 
do povo nordeslino. I 

Eessa a situaQao queseagrava a cadamomento, 
na regiao nordestina. 

Mas acredito que a nossa bancada, a bancada 
de todos os Estados nordeslinos, se mobilizala para 
garanlirmos os recursos lndispensavsis dosGOrernos 
Estaduais e do Governo Federal para atendera mais 
esta seca.Eumaseca parcial, e verdade, masktinge,

I 
56 no meu Estado, 75% dos seus 184 municlpios.,

E 0 apelo que no curso deste pronunciamento, 
transrnito aosnobrescolegasque pertencem a Regiao 
Nordeste e, multomaisdo que a estes, aos 6rg~os le
derais, ao pr6prioPresidente Luiz lnacioLulad~ Silva, 
para que conjuguemos esforQos a lim de atenuar as 
implicaQoes desse lIagelo cfclico que alinge kquela 
area geogralica do nossoPars. ! 

Muito obrigado. i 
o SR. ZEZEU RIBEIRO (PT- BA. Sem ievisao 

do orador.) - Sr. Presidente, Sras.e Srs. Depulados, 
inicialmente, quero agradecer as relerflncias ~obre a 
minha pessoa ao Deputado Mauro Benevides, ~empre 
preocupado comasquastoes nordeslinas, urn b~talha
dor nestaCasapalo revigoramento da SUDEN~, pelo 
povonordeslino. S.Ex' lez pronunciamento no senlido

I 
de alertaroooverno Federal para0 problema da seca 
no Nordeste brasileiro. ! 

Quero aproveilar a oportunidade para r~gistrar 
que na semana passada estive em Sao LuIs, ~o Ma
ranhao, a convlte do Governador Jackson Lag?, para 
participar da 4" Hsunlao dos Governadores do Nor-

I 
deste. E live 0 ensejo de ver os representantes do

I 
Bancodo Nordestedo Brasile do BNDES articularem 
acao conjunta para a superacao das diliculda~es do 
Nordeste. I 

I 
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Sr. Presidenle, a bancada nordestina chegou a 
fazer reuruoes com as 4 agencias de desenvolvimento 
da regiao: Caixa Economica Federa!, Banco do Brasil, 
Bancodo Nordestee BNDES. Noproximo dia8 de de
zembro, promoveremos um sernlnario com a diretoria . 
dessas4 instituiet0es financeiraspara discutiras suas 
cornpetencias, bem como os financiamenlos produti
vos e de inlra-eslrutura. 

Sr. Presidente, Deputado Inocencio Oliveira, es
tames monlando de forma informal 0 CORIFE, 0 Co
mite Regional das lnstitulcoes Financeiras Federais, 
vinculado II SUDENE. 

Estamos tamoern montando uma agenda para 
o Nordeste, segundo a qual os fundos setoriais e a 
vinculacao dos recursos para a regiao devem ficar a 
cargo dos Governos Estaduais e nao apenas da es
lera federal. 

Devemos regionalizara pesquisa para que seja 
um grande inslrumento para 0 saito qualitative que 
teremos de dar na nossa regiao. 

Apresentamos ao Orcarnento Geral da Uniao 
emenda que preve a arnpliacao do capital do Banco 
do Nordeste, que possivelmente Iicara inviabilizado 
de aplicaros recursosde que dispora no anoque vem 
por jll.estaroperandono limitede risco. Senao houver 
esseaumento, 0 bancotsradinheiroem caixamasnao 
podera ernpresta-lo. 

Peet0 ao Deputado Mauro Benevides subscreva 
a nossa ernenda. 

Conversamos com represenlanlesda Fundacao 
Banco do Brasil e de outras instituicoes preocupadas 
com a relaetao captacao/lnvesnmsnto dos bancos publi
cos e privadosdo Nordeste. E temos reunlao marcada 
paraa proxima tsrca-feira. Nasareasmaisdebililadas, 
o nrvelde investimento deveficar mais 0 proximopos
slve!da possibi!idade de captacaoda regiao, ou as reo 
gloes rnals debililadas tevarao dinheiro para as mats 
ricas. Precisamos superar essa qusstao. 

o ultimo ponto da pauta que nos tern praocupa
do em relacao aos recursos deslinados do Nordeste 
e a execucao do PRONAF, que tem por fonte 0 Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste. Em vez 
de dinheiro novo, quesejaaplicado 0 dinheiro destinado 
especificamente 11 regiao. 0 Banco do Nordeste nao 
estava utilizando todo 0 seu capital para 0 incenlivo 
da producao, Que se taca esse deslocamento. Pas
sado este momento, nao mais sera possivel adrnitir 
essa snuacao, Queremos, a exemplo do que ocorre 
nas Regioes Sui e Sudeste, que os recursos do FNE 
sejam destinados para a atividade produtiva e que os 

recursos do Tesouro Nacional sejam destinados para 
o PRONAF. 

Sr. Presidenle, 0 Deputado Mauro Benevides me 
desviou do assunto que metrouxe originalmente aesle 
plsnario, mas 0 alerta que fez me obrigou, de forma 
salutar e positiva, a prestar este depoimenlo. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vim ao 
plenario ressaltar que acabamos de encerrar a 8" 
Conferencia das Cidades, realizada na Camara dos 
Depulados, em que buscamos a inlegraetao latino
americana, tendo por base a questao do territorlo. As 
polfticasde integraetao e as relacoes inlernacionaisse 
daolundamenlalmente a partirdas relacoes comerciais 
e culturais, e a quastao do tsrritorio passa ao largo. 

Estamos buscando Introduzir naagenda do MER· 
COSUl, do PARlATINO, da rnesorreqiao das cidades 
de frontslra0 debate sobrea inclusaoda reforma urba
na na pauta da integraetao latino-americana. Esse foi 0 
sentido da Conterencia, na qual ouvimosaxpensnctas 
de outros parses da America latina. 

Queremos queessa agenda incluaa garanlia do 
direito11 moradia, a cidades maisjustase dernocrancas 
em que possamosreduzira exciusao a que e subrne
tido 0 povo. Ou seja, ao processo de segregayiio, de 
"periferizayiio", de "tavelizacao" em que vive. 

As comunidades que viveram a primeira Revo
luetao lndustrial, na Europa enos Estados Unidos da 
America, promoveram um processo de urbanizacao 
que demorou 200 anos para ser consolidado. Nos, 
em menos de 40 anos, invertemos completamente 
a equacao da populacao majoritariamente rural para 
majoritariamente urbana, muilasvezes totalmente sem 
polrticas publlcasque absorvessem essecontingente. 
Temos revertido 0 f1uxo: as populacoss voltam para 0 
campoporque neleencontram condicoesde vida e de 
producao que nao tinham antes. 

Queremos aprofundar essa discussao com as 
nacees latino-americanas, conlribuindo para a inte
graetao da America do SuI. Esta Casa tem papel im
portantlssimonesseprocesso. Faremos a convocacao 
de todos para esse debate, a partir da Comissao de 
Desenvolvimento Urbano e das Frentes Parlamenta
res que tratam de relorma urbana, moradla, regioes 
metropolitanas, como inslrumentos de articulaetao e 
de elaboracao de pollticas publicas. 

Esperamos, com isso, ter conlribuldo para a alir
macae da nossa nacionalidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) 
A SRA.JANETE ROCHA PIElA (PT - SP.) - Sr. 

Presidenle, Deputado Inocencio Oliveira, Sras. e Srs, 
Deputados, telespecladores, cidadaos que aqui nos' 
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ouvem, esta a a prova dos 17 anos de pubncacao do 
Estatuto da Crianca e do Adolescente. (Exibe.) 

Estive hoje na cerlmonia de laneamento do Sis
tema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SI
NASE, criado pelo Presidente Lula, evento de gran
de magnitude, que tocou 0 coracao dos presentes. A 
iniciativa visa, como disse a Deputada Rita Camata, 
atender ao adolescente e a cnanca, 

o projeto faz parte da agenda social do Gover
no Federal que contempla programas de transtaren
cia de renda, ampliacao dos volumes destinados a 
educacao e anrrnaeao dos direitos de cidadania de 
criancas e adolescentes. Consiste num conjunto de 
acoes articuladas, previstas ata 2010, na area da 
infancia e da juventude e incorpora as diretrizes es
tabelecidas no primeiro mandato de Lula, a saber: 
1)0 Sistema Nacional de Atendimento Socioeduca
tivo, aprovado pelo Conselho Nacional de Direitos 
da Crianca e do Adolescente, em julho 2006; 2) 0 

Plano Nacional de Promocao, Protecao e Defesa do 
Direito das Criancas e Adolescentes a Conviv{mcia 
Familiar e comunttarla, aprovado pelo CONANDA e 
pelo Conselho Nacional de Assistencla Social, em 
dezembro 2006. 

o Programa Direitos da Cidadania: Direitos 
da Crianca e do Adolescente inclui a integra9iio de 
outras acees desenvolvidas por varies Ministarios, 
entre eles os da Cultura, Educa~ao, Justica, sau
de, Cidades, Desenvolvimento Social e Combate a 
Fome, Esporte, Trabalho e Emprego e as Secretarias 
Especiais de Polfticas para as Mulheres, de Polfti
cas de Prornocao de Igualdade Racial e Nacional 
da Juventude. 

Passados 17 anos da cria~iio do Estatuto da 
crtanea e do Adolescente, persiste ainda no Pals, em 
nome da protscao, 0 confinamento de criancas em 
abrigos e 0 aumento do aprisionamento de adolescen
tes em conflito com a lei. Persiste 0 crescimento das 
vlolaeoas que vitimizam a infancia e a adolescencia 
brasileiras, como negligllncia, violencia sexual, tra
balho infantil, violencia letal ou 0 envolvimento com 0 

crime organizado. 
Gostaria de dissertar mais sobre 4 projetos: Bem

me-quer, um conjunto de iniciativas de atendimento a 
crlancas e adolescentes vltlrnas de violencia em 11 
regi6es metropolitanas de maior vulnerabilidade; A 
Caminho de Casa, fundamental para lirar crlancas e 
adolescentes das ruas; Na Medida Certa, uma aposta 
do Governo Federal para desmontar 0 sistema FEBEM, 
porque visa a implanta~ao de Cadastro Nacional de 
Ado'9iio - foi mostrado 0 exemplo de Roberto da Silva, 

hoje professor da USP,que foi uma crlanca de,2 anos 
abandonada pela situa9iio da familia que se descons-

I 

liluiu; e Observat6rio da Crianca. I 
Com tais medidas, 0 Presidente Lula investe na, 

protecao, contrapondo-se ao discurso dos que'neqarn 
aorlanca e ao adolescente seus direitos mais funda-

I 

mentais e reafirmando 0 compromisso de seu Governo 
com esse setor tao vulneravel da sociedade. 1 

Aproveito 0 ensejo, Sr. Presidente, para lembrar
I 

que amanhii comemoramos 0 Dia das Criancas, Re
gistro que a Casa do Mandato, em Guarulhos, reallzara

I 

varlas atividades voltadas para as crlancas durante 0 

rnes de outubro. Nos dias 17 e 19, prornovera blivida, 
des com leltura, exposi9iio de obras de arte, entrega 
de livros para a Campanha da Biblioteca Solidarla do 
MST e entrega de recipientes coletados paraabbstecer 
o Banco de Leite de Guarulhos. Tudo regado almuitas 
brincadeiras e lazer. 0 Dia das Criancas tem kentido 
ludico. Crianca que brinca e vive a sua infantia tem, 
tudo para tornar-se adullo vollado para a paz e niio 
para a violancia. I 

Nesta vespera do Dia das cnancas, consigno que 
o Brasil precisa firmar um compromisso com nossas

I 

crlancas e adolescentes.0 Presidente Lula delxou bem 
claro que niio basta interna-los na FEBEM, a Ineces
sario recupera-tes. I 

E arnanha, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a 0 Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroelra 
do Brasil. 0 Pars cresce e vai continuar crescendo. 
Pedimos a Ela blln~iio para a Na~iio, para qu~ apro
vemos nesta Casa proletos que contemplem lnulhe
res, adolescentes, crlancas, enfim, todos os drasilei
ros. Que tacarnos 0 bom combate de idaias, nias que 
agilizemos a aprovacao de projelos que ben~ficiem 
as crlancas e adolescenles, 0 futuro e 0 presente, 
respectivamente. ! 

Parabsns, povo brasileiro! Parabans, cnancas
I 

brasileirasl Vamos brincar multo. Varios Dep,utados 
estao a service nilo apenas do povo brasileirp, mas 
principalmente das nossas crlancas. Com etas, tere
rnos, com toda a certeza, um futuro melhor, m~is feliz 
e sem violllncia. I 

Finalmente, Sr. Presidente, registro a ~norme 
diferen9<l entre os leil6es para a concessao db direito 
de administrar rodovias faderais realizados pJlo Go

I 
verno Fernando Henrique Cardoso e os prornovldos 
pelo Governo Lula. ' 

Enquanto no Governo anterior venceu a concor, 
rllncia quem ofereceua melhor rernuneracao ao Estado, 
no atual Governo venceu quem ofereceu as m~nores 
tarifas. 0 beneficiado com a nova 16gica a 0 povo, que

I 

I 
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nao preclsara pagar absurdos valores de pedagio para 
viajar em estradas privalizadas. 

Na formula antiqa, para utilizar os 402 quil6me
Iros da Via Dulra, rodovia que liga Sao Paulo ao Rio 
de Janeiro, um velculo de passeio paga R$30,60. 
Pela nova formula, para trafegar lrecho equivalenle, 
isle e, 0 percurso Sao Paulo - Curitiba, 0 valor pago 
sera bem diferente, nao cheqara a R$B,20, 0 que 
represenla um quarto (26,73%) do valor cobrado na 
Via Dutra. 

E 0 preco menor do pedagio reflete no de diversos 
services e produtos - no prsco da passagem de onibus 
e dos alimentos, por exemplo -, uma vez que os valores 
de pedaqlo sao repassados para a populacao, 

Em reportagem publicada nestaquarta-feira, no 
jornal Folha de S.Paulo, 0 Presidente da Assoclacao 
Nacional dos Transporles de Carga e Logislica diz que 
esta aberto espaco para a revisao dos prscos fechados 
nos leiIDesanteriores. 

Bom feriado para todos e bom trabalho nas nos
sas bases. 

Muilo obrigada. 
o SA. ROMULO GOUVEIA (PSDB - PB. Sem re

visao do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Inocencio 
Oliveira, Deputados Alceni Guerra; Zequinha Marinho, 
do nosso querido Para; Paulo Teixeira, de Sao Paulo; 
J6 Moraes; e Janete Rocha Piela; senhores presen
tes e telespectadores que nos acompanham, meus 
cumprimentos. 

Em primeiro lugar, aqradeco ao Lider, Senador, 
Governador e Deputado Mauro Benevides, que gen
tilmente me lelefonou e acompanhou 0 meu discurso, 
ontem, no perfodo do Grande Expediente, e aqui este
ve ate as 16h para tarnoern saudar Campina Grande, 
que hoje completa 143 anos de emanclpacao polfti
co-administrativa. 

Campina Grande e hoje a cidade pujante, dina
mica e empreendedora que tenho a honra de repre
sentar nesta Casa. 

Aqradeco tarnbern aos outros companheiros 
que me apartearam: ao Lider, Governador, Sena
dor e Deputado Ronaldo Cunha Lima; ao Deputado 
Armando Abllio; aos Deputado Marcondes Gade
Iha; ao Deputado Manoel Junior; ao Deputado Ciro 
Nogueira; ao Deputado Efraim Filho. Aqradeco a 
Mesa Diretora da Casa e, enfim, a todos os que me 
prestigiaram. 

Deputado Alceni Guerra, nesta data, nao poderia 
deixar de falar da Universidade Estadual da Parafba 
- UEPB, a anliga Universidade Regional do Nordeste, 
criada pelo entao Prefeito Williams de Souza Arruda e 

implanlada pelo saudoso empreendedor Edvaldo de 
Souza do 6, e que leve como mantenedora a Funda
9ao Universidade Regional do Nordesle - FURNE. A 
UEPB esta complelando 40 anos de existencta e 20 
anos de estadualizacao. 

Antes, lodos lravavam a luta por sua esladuali
zacao, ale que Tarclsio de Miranda Burity, na epoca 
Governador, Cassie Cunha Lima, 0 atual Governador, 
e Ronaldo Cunha Lima, Depulado Federal, ex-Prefei
tos de Campina Grande, consolidaram a graluidade 
do ensino. A UEPB entao se estendeu pelo interior do 
Eslado. Na regiao do Cariri, Catole do Rocha, Palos, 
Monleiro e a Capital do Estado, Joao Pessoa, foram 
algumas das cidades beneficiadas com a extensao do 
ensino superior. 

o Depulado Inocencio Oliveira, responsavel pela 
Iederallzacao da universidade da sua querida Serra 
Talhada, sabe da irnportancia da universidade para a 
popula9ao de um Estado. 

A UEPB consolidou 0 seu reconhecimenlo na 
gestao do saudoso ltan Pereira, e a sua esladualiza
9ao na gestao do Magnifico Reitor Sebastlao Guima
raes Vieira. 0 Deputado e Corregedor da Casa Vital 
do Rego tambsrn foi um dos reitores que lutaram pela 
estaduallzacao da universidade. S.Ex" fez um gran
de reitorado afrente da universidade. Depois, brilhou 
nesta Casa na condicao de Depulado Federal e de 
Corregedor. 

A UEPB, a antiga Universidade Regional do Nor
deste, sem sombra de duvlda, ao lade da Universidade 
Federal de Campina Grande e das universidades pri
vadas, e um grande patrimonlo do Municipio. 

Sr. Presidente, gostaria tarnoem de destacar 0 

Dia da Crianca, que se comemora arnanha, Todos 
nos um dia fomos crlancas. Amamos as crlancas do 
Brasil. Poderia beijar todas elas na figura do meu filho, 
R6mulo Filho, que, mesmo eslando distants, esta me 
venda agora. 

Cumprimento a crianca brasileira. As Deputadas 
Janete Rocha Pieta e Rita Camata falaram sobre 0 

Estatuto da Crianca e do Adolescente. Nao basta di
zer que as criancas sao 0 futuro do Brasil. Temos de 
assumir 0 nosso compromisso. 

Quero ainda registrar 0 transcurso do anlversano 
de ernanclpacao politico-administrativa da cidade de 
Serraria, no Brejo Paraibano, no dia 13. 0 meu abraco 
ao Deputado Estadual Zenoblo Toscano e aos ex-Pre
feitos Valqu(ria, Joao de Deus e Elias. 

No dia 14 comernorar-se-a 0 aniversario de eman
clpacao politico-adminislrativa do Municipio de Monta
das, na regiao do Carlri e de Curimatau, cujo Prefeito 
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~ Arimat~ia Souza e ex-Prefeito, 0 saudoso Antonio 
Verlssimo. 

Registro tarnbem que transcorrera, no dia 15, 0 
anfversarto da cidade de Matinhas, a maior produto
ra de laranja e tangerina do Nordeste, cujo Prefeito ~ 

Aragao Junior. 
Envio urn abraco apopulacao da cidade de Iga

racy, no Vale do Pianc6, na pessoa do Prefeito Jucelino 
Lima de Farias e do Deputado Estadual e Secrstario 
de Estado Djaci Brasileiro. Neste final de semana, sera 
promovida uma festa em comsrnoracao ao dia da pa
droeira do Brasil. Vou estar em Igaracy e, depois, em 
Montadas, onde, ao lado do Prefeito Arimateia Souza, 
participarei de inauguratyiies e eventos. 

Urn grande abraeo a todos OS Deputados, neste 
feriado prolongado do Dia da Crian,.a e da Padroeira 
do Brasil. 

Sr. Presidente, aqradeco a generosidade a 
V.Ex". 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Campina 
Grande, que hoje completa 143 anos de ernancipacao 
polftico-administrativa, tern a sua hist6ria vmcutada a 
pujanca e ao empreendedorismo de seu povo. Hoje, 
passados diversos ciclos econ6micos, a cidade se 
corisolida como p610 de conhecimento. 

Uma das entidades que exerceram e exercem 
papel fundamental no desenvolvimento sccloacono
mico de Campina Grande tarnoem aniversaria neste 
dia 11, completando 20 anos de existflncia: a Univer
sidade Estadual da Paralba - UEPB. 

A UEPB nasceu como Funda,.ao Universidade 
Regional do Nordeste, mantenedora da Universidade 
Regional do Nordeste, por iniciativa do entao Prefeilo 
de Campina Grande Williams Arruda, que sancionou 
a Lei Municipal n° 23, de 15 de marco de 1966, e foi 
o seu primeiro Reitor. Em 1966, assume a Reiloria 0 

economista Edvaldo de Sousa do 6, que a dirige ate 
abril de 1969, quando a universidade safre lntervencao, 
Mas a lnstltulcao ja estava consolidada, tendo todos 
os que a dirigiram a partir de entao contribuldo em to
das as etapas para a formacao dessa que e uma das 
maiores universidades do Nordeste. 

Mas a antiga URNE era paga. Ao longo de quase 
duas decadas, buscou-se uma solucao para oferecer 
ensino publico e gratuito a todos os alunos. Tentou-se 
lniclatmente a sua federaliza,.ao, sem flxito. 

A estaduallzacao foi tsntada em 1982, junto ao 
Governador CI6vis Bezerra, atraves do Reitor Vital do 
Rflgo. as reitores que 0 sucederam - Luiz Ribeiro, Ser-

I 
gio Dantas e Guilherme Cruz - tambsm lutararn com 
denodo para a concrstlzacao desse sonho dehoda a 
comunidade acacemtca, mas tambern sem obten,.ao, 
de flxito. 

Coube ao GovernadorTarclsio de Mirand~ Burity 
a sancao da Lei n° 4.977, de 11 de outubro dJ 1987, 
na gestao do Reitor Sebastiao Guimaraes Vieir~, 0 que 
posslbilitou a transtormacao da deflcltaria Univelsidade, 
Regional do Nordeste na renomada Universidade Es
tadual da Paralba, 0 que se constituiu no coroarnsnto, 
de uma mobllizacao que envolveu toda a sociedade 
civil organizada: entidades de classe, professores, fun
cionarlos, alunos e llderancas pollticas. ! 

A outra grande conquistada UEPB,consoltdando
a e solidificando-a definilivamente como institui',.ao de 
ensino superior, foi 0 seu reconhecimentopelo Oonselho 
Nacional de Educa,.ao do MEC, com a asslnatura, em 
1996, do Decreto de Reconhecimento pelo Pre~idente, 
Fernando Henrique Cardoso, 0 que se constilUiu num 
marco na hist6ria da institui,.ao e que teve no!Reitor 
lIan Pereira 0 principal executor dos trabalhos que re
sullaram no relat6rio que instruiu a analise do processo 
de reconhecimento. I 

S6 urn fate foi mais importante para a UEPB do 
que a sua estaduatlzacao e 0 seu reconheclmento: 
a conquista de sua autonomia financeira. Ess'a con, 
quista se deu com a autonomia concedida atraves 
da Lei n° 7.643, de 6 de agosto de 2004, sancionada 

I 

pelo Governador Cassie Cunha lima em 2005. Foi 
o grande final de todas as Iutas em favor d~quela 
universidade, que principiava 9 anos antes, qluando 
o entao Governador Ronaldo Cunha Lima asslnava 
o decreta que concedeu-Ihe a autonomia didatico
cientlfica e administrativa e de gestao fina?ceira. 
Com isso, a UEPB inaugurou uma nova fase em 
sua hist6ria. 

A autonomia financeira representou uma vit6ria 
do ensino publico e gratuilo. Com ela, a Universidade 
Estadual da Paralba, por direcionar a sua a,.ao la qua
se todos os municfpios, pode lazer muilo rnais pelo, 
Estado, desde que 0 fluxo de recursos seja suficiente. 
Com os devidos recursos financeiros para de~envol
ver as suas atyiies nas areas de ensino, pesqulsa e 
extensao, a UEPB pode contribuir de forma decislva

I
para a sotucao dos graves problemas que assolam 
a Parafba, entre eles os dos setores de educa,.ao e 

'd
s~ a I

I 

Com a sua autonomia, a UEPB tem con(:li,.1ies 
de expandir-se e melhorar a qualidade do enSino de 
gradua,.ao e de investir na pos-qraduacao e nak ativl
dades de pesquisa e extensao, Isso e posslvel (desde 
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que 0 aporte de recursos leito pelo Governo do Estado 
acompanhe 0 crescimento das receilas. 

E mais: investimentosem infra-estrutura;aquisiqao 
de novos equipamentos e materiais; retorrnulacao de 
laboratcrios: arnpliacao de bolsas para estudantes de 
inicia9ao cienlifica; alern de bolsas de doutorado para 
professores da UEPB no Brasil e no exterior. 

A Universidade Estadual da Paraiba vive, atu
almente, um momento importante dentre os seus 40 
anos de hlstoria. Um marco nesse processo ea expan
sao da universidade, com a instalacao de novas campi 
em algumas regioes do Estado, numa dernonstracao 
do forte comprometimento da UEPB com a educacao 
paraibana. 

A autonomia financeira concedida pelo Governo 
Cassie Cunha Lima esta permitindo aUEPB executar 
um processo de expansao das suas unidades de en
sino de gradua9ao, com a crlacao e a instalacao de 
novos campi, levando a educacao superior para regi
oes ainda nao contempladas e atendendo a carencia 
de milhares de jovens que dificilmente teriam oportu
nidade de frequenter uma universidade. Os campi de 
Joao Pessoa, Monteiro e Patos sao exemplos dessa 
atual realidade. 

Desde 0 momento em que instalou os cursos 
de Letras e Ciencias Agrarias no campus de Cato• 
h? do Rocha, a universidade marcou a sua presence 
no sertao e se consolida com a chegada a Patos. No 
Cariri, com a rnplantacao do campus de Monteiro, a 
entidade amplia a sua abranqencia. Com 0 campus 
de Joao Pessoa, 0 ensino superior da UEPB chega 
ao Iitoral. 

Com a fisionomla de uma Institui9ao consolida
da e em processo de expansao, a UEPB passa por 4 
decadas de existencia, com a etaboracao e a execu
9ao de projetos que buscam interiorizar ainda mais 0 

ensino superior. 
A UEPB hoje conta com cerca de 30 cursos de 

gradua9ao, com mais de 10 mil alunos, Seus cursos 
sao referencia em todo 0 Brasil. 

A institulcao e dirigida hoje pela Reitora Marlene 
Alves, que, com cornpetencia e esplrito publico, esta 
bem conduzindo a Universidade Estadual da Paralba, 
que ja atinge 0 padriio de excelencia universitaria e, 
em breve, ao lade de diversas conquistas, construi
ra a Biblioteca Central da UEPB, um monumento ao 
saber concebido pela genialidade do arquiteto Oscar 
Niemeyer. 

. A Assernbiela Legislativa da ParaCba, numa pro
positura do seu Presidente, Deputado Arthur Cunha 
Lima, realizou hoje no predio da biblioleca central 

sessao solene em homenagem aos 20 anos da es
tadualizacao da Universidade Estadual da Parafba. E 
aqui desta tribuna nos irmanamos no sentimento de 
alegria por mais esta conquista de Campina Grande 
e de toda a Paralba. 

MUito obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (InocencioOliveira) - Conce

do a palavra ao nobre Deputado Paulo Teixeira, i1ustre 
representante do PT de Sao Paulo, que no Congresso 
Nacional, neste plena rio e nas Comissoss Tecnicas 
realiza brilhante trabalho. a Deputado Paulo Teixeira 
e dessas pessoas que aprendemos a admirar. Alnda 
ontem, na reurnao sobre crimes digitais, mostrou seu 
profundo conhecimento na area, dando importante 
contnbuicao para que futuramente 0 Pals possa dispor 
de uma legisla9ao que Ihe permita ingressar na Con
vencao de Budapeste e comercializar seus produtos 
no exterior. S.Ex' e, como eu, defensor do software 
livre, grande avanco sobretudo para aqueles que nao 
dispoern ainda de tecnologias avancadas e so poderiio 
conseguir se for por meio dele. 

Entao, Deputado Paulo Teixeira, meu colega 
e amigo, receba as homenagens mais [ustas do 
Deputado lnocenclo Oliveira, que neste momenta 
exerce a Presldancta dos trabalhos da Camara dos 
Deputados. 

o SR. PAULO TEIXEIRA (PT - SP' Sem revisao 
do orador.) - Muito obrigado, nobre Presidente Ino
cencio Oliveira. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs, Deputados, ocupo a 
tribuna para comentar, ao tempo em que parabenizo 
o Presidente da Republica pela iniciativa, 0 processo 
de concsssao das estradas federais, realizado nes
ta semana, que resultou em grande beneffcio para 0 

Pals, tendo em vista que as estradas federais exigem 
investimentos de menta, e 0 Estado brasileiro nao esta 
preparado para faze-los. Por isso concede a empre
sas privadas a sxploracao dessas estradas median
te recebimento de pedaqio e com 0 compromisso de 
duplica9ao e investimento na melhoria da seouranca 
e da qualidade das estradas. 

Nesse processo de concassao, 0 Governo Fe
derallicitou trechos que vao de Belo Horizonte a Sao 
Paulo, a chamada Fernao Dias: trechos da BR-116, 
de Sao Paulo a Curitiba, de Curitiba adivisa de Santa 
Catarina e tarnbern de Curitiba a Florianopolis, alern 
da BR-153, trecho de estrada que cruza vanes Esta
dos, entre eles 0 Estado de Mato Grosso. 

Sr. Presidente, e importante destacar que no tre
cho concedido pelo Governo Federal 0 custo de pe
daqio sera de 2 reais por 100 quilometros de estrada, 
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custo muito inferior ao ja praticado em outros Gover
nos nas estradas federais, principal mente a Dutra, e 
tamnern no Estado de Sao Paulo, na gestao do PSDB, 
dos tucanos, cujo custo a em torno de 12 reais por 
100 quil6metros rodados. Repelindo: em Sao Paulo, a 
cada 100 quil6metros 0 viajante paga 12 reais, e nas 
estradas federais a cada 100 quilornetros 0 viajante 
pagara apenas 2 reais. 

Essa dlterenca esta provocando um debate na 
sociedade. 0 que os usuaries das estradas estaduais 
de Sao Paulo querem? A diminuiQao do psdaqio, ja que 
eles viram que nas estradas federais vao pagar ape
nas 2 reals por 100 quilometros de estrada. Eles nao 
pedem 0 cancelamento dos contratos, mas a revlsao 
dos contratos, tendo em vista que 0 Governo Federal 
consegue promover para 0 cldadao um custo muito 
menor nas estradas federais. 

Essa rsacao tarnbem a do Tribunal de Contas 
da Uniao, que hoje reabriu 0 processo pedindo que 0 

Governo Federal reavalie 0 custo do pedagio das es
tradas federais. Por exemplo, 0 custo da Dutra, que liga 
Sao Paulo ao Rio de Janeiro, privatizada no Governo 
Fernando Henrique Cardoso, a mais elevado do que 
o preco praticado nas novas estradas concedidas no 
Governo Lula. 

Portanto, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, quero parabenizar 0 Presidente Lula e 
sollcitar ao Governo do Estado de Sao Paulo que re
avalle os custos de pedagio que astao sendo pratica
dos naquele Estado, que sao elevadlssimos. 0 pr6prio 
IPEA demonslrou que de 1994 ate a presente data 0 

aumento foi de 204% acima da inflaQao, 0 que enca
rece 0 custo para 0 transporte de caminh6es, para 0 

passageiro que precisa se locomover entre uma cidade 
e outra no Estado de Sao Paulo. 

Efundamental rever os contratos de concsssao 
feitos no Estado de Sao Paulo e no Parana. Que 0 

exemplo do Governo Federal sirva para todo 0 Bra
sil, diante da necessidade de concessao de rodovias. 
Quem tem que ganhar a 0 passageiro, quem tem que 
ganhar a a sociedade brasileira. Epreciso investimento 
nas novas estradas. 

Parabenizo 0 Governo Federal por essa nova 
forma de concessao de estradas. Emais econ6mico 
para 0 passageiro, para 0 transporte de cargas, alern 
de permitir 0 investimento em melhoria das estradas. 
o modelo anterior encarece 0 transporte de cargas e 
dificulta a vida do passageiro. Este modelo adolado 
pelo Governo Lula a 0 que mais responde as neces
sidades do nosso Pais. 

Por isso, parabenizo 0 Presidente Lula! Agora 
podemos reabrir 0 debate dos pracos estabelecidos

I 

nos P~d:~~o;E~~~~~~~ARINHO (BlocolPMdB _ PA, 

Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, volt~mos a 
tribuna desta Casa para fazer algumas pond~raQ6es 

I 

sobre a questao aqraria no Estado do Para e nil Ama
zonia, voltada exatamente para 0 volume de recur
sos que 0 Governo Federal, ao longo dos U1tilnos 12 
anos, tem gaslo naquela regiao, fazendo 0 ~ossrvel 
para ter 0 homem de volta ao seu pedaco d~ chao, 
com condiQ6es de cultivar, trabalhar, produzirl'e viver 
com dignldade. Esse a 0 sonho daqueles que a mejam 
construir com as pr6prias maos um futuro, 0 que nao 
a tacil naquela regiao. I 

A sociedade tem gasto 0 suficiente para ter nes
se setor um pouco mais de retorno e de condi9DeS de 
vida para 0 nortista. I, 

Todavia, em face de quest6es culturais e de tan
tas outras clrcunstanclas, como falta de asslstencia, 
tacntca competente - nao a que nao tenhamos as
sistencia tacnica, mas 0 problema a sua efici~ncia -, 
ainda continuamos tendo de conviver com as e~ormes 
dificuldades nos milhares de projetos de assentamen-

I 
tos promovidos pelo INCRA e pelo Programa ~a Re
forma Agraria na Regiao Norte. As pessoas ganham 
um pedaco de terra - 10, 15, 20, ate 50 hectares -, 
mas, por nao saber trabalhar a terra, por nao t~r vlsao 
do que aquilo pode representar para a sua Vida, nao 
prosperam. AsituaQao dos colonos nao muda sornen
te com a posse daquele psdaco de terra. 0 Gbverno 
tem de providenciar estradas para chegar-se ata aos

I 

projetos de assentamento; energia elatrica, um bem 
ex1remamente importante para quem mora na terra; 
escola para 0 filho do agricultor rural que all !reside. 
Enfim, tem de providenciar uma sarie de colsas para 
que a vida do colono melhore. AMs, como dide, nao, 
esta melhorando para os colonos de mais de 90% dos 
projetos de assentamento da Regiao Norte. A p6breza, 
eu ata diria a mlseria, ainda continua arraigad~ a vida 
do pequeno colono, I 

Mas, neste momento, Sr. Presidente, meus ca
ros Deputados, vejo uma luz no fim do ttinel, E: que a 
energia vinda de produtos que sao plantados ~ reno
vavels, a bioenergia, abre imensa fronteira p~ra ver
mos novos tempos na vida dos colonos assentados 
no programa de reforma aqrarta. A PETROBRIAS vai 

. precisar de bilh5es e bilh5es de IItros do ramose e 
tao sonhado biodiesel que 0 Brasil precisa prpduzir. 
A ELETRONORTE, que esta tarnbem na nossa re
giao, da mesma forma. 0 mundo vai precisa1 disso. 

I 
I 
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Os nossos projetos de assentamento, se vistos com 
bons olhos, com certeza, vao ter uma oportunidade 
Impar de levar ao nosso colono um novo momento 
na sua hist6ria: condicoas de produzir, de ganhar di
nheiro, de se inserir socialmente e de ter uma vida 
muito melhor. 

Chegou a hora de fazermos a reforma aqraria, 
para que colono da Regiao Norte, que vive de forma 
subumana, vislumbre dias melhores. Estamos adap
tando 0 que foi pensado para a Regiao Nordeste. 0 
Conselho de Altos Estudos da Casa esta realizando 
excelente trabalho voltado para area de ciencia e tee
nologia, relatado pelo competente Deputado Ariosto 
Holanda. 

Queremos copiar 0 Nordeste, que ja pensou 
o que fazer com 0 novo momento do biocombustl
vel. Queremos levar a ideia para 0 Norte. Estamos 
adaptando 0 projeto concebido para 0 Nordeste. Es
tamos conclamando a PETROBRAS para que veja a 
Regiao Norte de forma diferente e faca as parcerias 
necessarias para a producao do biodiesel, 0 que, 
com certeza, dara nova vida ao colono. De forma or
ganizada e economicamente viavet, 0 colono podera 
vender 0 seu produto, ter dinheiro no bolso e come
car uma nova vida. 

Essae a nossa expectativa,e uma bandeiraque, a 
partir deste momento, defenderemos no Congresso. 

Muito obrlgado. 
o SR. MOREIRA MENDES (PPS - RO. Sem re

vlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, mais uma vez venho II tribuna denunciar que 
o Brasil vem perdendo 500 milhoes de reais per ano 
- isso mesmo, 500 rnllhces de reais por ano -, dinheiro 
que daria para pagar mensalmente um salarlo mlnimo 
a 100 mil pessoas durante um ano. Essa demlncia nao 
e nova, foi protocolada no dia 24 de outubro do ano 
passado, no gabinete do Presidente da Republica, e 
ate agora nenhuma providencra foi tornada. 

A bacia petrollfera de Urucu, no Amazonas, ja 
ultrapassou a barreira dos 9 rnilhoes de metros cubi
cos de gas natural por dia, produzidos e processados. 
Porern, nenhuma moteeuta desse gas foi aproveitada 
pela populacao do Estado de Rondonia, nem por qual
quer outre brasileiro. 

Desse gas, parte e queimada, parte e reinje
tada e devolvida ao solo dos p090S de petr61eo e 
menos da metade sera enviada a Manaus, por meio 
do Gasoduto Coari - Manaus, que esta em fase fi
nal de construcao. 0 Gasoduto Urucu - Porto Velho, 
que deveria estar pronto M mais de 5 anos, sequer 
foi cornscado. 

Para se ter uma ideta do que representam esses 
9 milhoes de metros cubicos de gas per dia, basta 
lembrar que a soma de todo consumo de gas na
tural veicular no Brasil nao chega a 7,1 rnuhoes de 
metros cublcos por dia. Ou seja, poderlamos vender 
todo 0 gas consumido pelos autom6veis brasileiros 
a custo zero que 0 prejulzo ainda seria menor. Este 
volume de gas 'corresponoe a 30% do que importa
mos da Bolivia, a precos alios e suprimento incerto. 
De todo 0 gas importado da Bolivia, 3% foi utilizado 
para gerar energia em Cuiaba, energia esta que, 
nos ultimos meses, tem sofrido restrtcces em tun
9ao do bloqueio no suprimento do gas por parte do 
governo boliviano. 

Eo isso mesmo, Sr.Presidente! A Usina Terrneletri
ca de Cuiaba vem sendo sistematicamente desligada 
por falla do gas da Bolivia. A explicacao do governo 
boliviano e de que as interrupcoes sao resultantes 
de problemas operacionais nos compressores de 
uma estacao do gasoduto na regiao do Rio Grande. 
Coincidentemente, isso ocorre no momento em que 
a Bolivia pretende aumentar 0 preco do gas natural 
vendido ao Brasil. Enquanto isso, 0 gas da Bacia de 
Urucu e reinjetado nos p090s. Ocorre exatamente no 
instante em que a usina negocia um novo contrato 
de compra do gas com a YPFB - empresa estatal 
petroleira do governo Evo Morales. Alem do mais, ja 
e de conhecimento de todos n6s 0 aumento do pre
90 do gas - de pelo menos 7% - imposto ao Brasil 
pelos bolivianos. 

•Clamo por uma acao firme e urgente junto ao 
Ministerio de Minas e Energia para que se mostre as 
verdadeiras razces que impedem 0 uso de nossas ri
quezas.O Gasoduto Urucu - Porto Velho precisa ser 
reconhecido pelo Governo Federal como um empre
endimento de infra-estrutura, de utilidade publica e 
redutor das desigualdades regionais. E eu vou mais 
longe: 0 Gasoduto Urucu - PortoVelhoprecisa ser visto 
como uma obra estrateqica de defesa e preservacao 
da soberania nacional. 

Em recente reuruao da bancada de Rondonia, 
na presence do Presidente da Republica e da Ministra 
Dj/ma Roussell, foi dito - pasmem - que nao M gas 
na Provincia de Urucu nem na Bacia de Jurua para 
abastecer 0 Gasoduto Urucu - Porto Velho, mas ha 
gas para abastecer 0 Gasoduto Coari - Manaus. To
dos sabem, e a pr6pria AgemciaNacional de Petr6leo, 
que ha gas suficiente para abastecer tanto Rondonia 
como Manaus. Esta afirrnacao, vinda de membros da 
mais alta cupula do Governo, nos preocupa, tanto em 
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rela<;:ao ao nosso Estado, quanta em rela<;:ao A PE
TROBRAS. 

Parece que 0 Governo Federal, mais uma vez, 
vira as coslas para 0 Eslado de Rondonia. N6s, que 
precisamos tanto desse gas para gerar emprego, para 
mudar a matriz econOmica do Eslado, percebemos que 
tudo lsso esta sendo deixado de lado para privilegiar 
apenas 0 Amazonas. 

o lamentavel a ouvir da Ministra Dilma Rousse
If que 0 gas sumiu, que nao ha mais gas. Para onde 
foi 0 gas? Sera que 0 galo comeu? Este a 0 questio
namento que quero lazer desta Iribuna e denunciar 
esse lato e essa virada de costas para RondOnia na 
questao do gas. 

A construcao do Gasoduto Urucu - Porto Ve
Iho consta no PAC como obra em estudo. Sabemos 
que todo 0 projelo esta pronto, que a PETRO BRAS 
a s6cia da RONGAS, empresa rondoniense de ca
pital do Governo, constitulda com 0 prop6silo de 
explorar 0 gasodulo. A PETROBRAS assinou varlos 
compromissos com 0 Estado de RondOnia visando 
disponibilizar 0 gas natural aquele Eslado. Recen
temenle, a empresa encaminhou correspondencla A 
ELETRONORTE, A ELETROBRAs e ao Ministario de 
Minas e Energia disponibilizando 0 gas em volume 
suliciente para atender a todo 0 Estado de RondOnia, 
na qual solicita a assinatura do conlralo de compra 
e venda do gas. 

A Ag~ncia Nacional do Pelr61eo confirma a exis
tencia de gas nalural na ProvIncia de Urucu e Jurua 
em quanlidade suficiente para alender 9 milhoes de 
metros cubicos de gas/dia durante 20 anos. lsto a 
Iato, todos sabemos! E agora vem nos dizer que nao 
ha gas, que 0 gas acabou, que 0 gas sumiu? Isso e 
piada de mau goslol 

o Presidente da Republica assinou decreta de 
desapropriacao da area por onde passa 0 Gasodulo 
Urucu - Porlo Velho.E mais do que isso: todo 0 projelo 
esta pronto e com licenciamenlo ambiental concedido. 
Nao eposslvel que 0 Governo nao se sensibilize para 
esse problema. 

Sou sohdario com todcs os estudantes do meu 
Estado que criaram 0 Movimento Pr6-Gasodulo.Todos 
devemos levantar essa bandeira em RondOnia para que 
o Governo Federa'i autonze finalmente a construcao 
do gasodulo. Queremos chamar a atencac do Gover
no para essa obra, 

Sr. Presidente, licam os queslionamentos: se 
a PETROBRAS, a ANP e as pr6prias empresas ter
rneletricas afirmam que tem gas na Bacia de Urucu, 
onde esta a verdade? Como e que autoridades do 

I 

Governo vem agora dizer que nao ha gas depois que 
o pr6prio Governo gaslou mllhoes para lazer: 0 pro
jelo? E mais: como pode 0 Gasoduto Urucu +Porto 
Velho estar incluldo no PAC como obra em estudo, 
depois de 0 Presidente da Republica ter bkixado 
decreto lornando de utili dade publica toda k area 
alingida pelo projeto, tendo inclusive desapropriado 
terras? Sao lnconvenlenclas desse Governo q~e nao 
consigo compreender. I 

S6 posso concluir, Sras. e Srs. Deputados que 0 
povo de RondOnia esta sendo enganado pelo Governo, 
Ou sera que 0 Presidente Lula tambsm vai diier que 
nao sabe de nada? I 

Assumi com 0 meu Estado de Rondonia vartos 
compromissos, entre eles 0 de delender, iritransi
genlemente, 0 inleresse publico; de trabalh~r pela 
reducao das desigualdades regionais - que efn nos
so caso sao ainda grilanles - e sobreludo ~e nao 
me calar diante de qualquer aqressao ou desrespel
to para com os rondonienses. Por lsso, alio-rhe aos 
estudanles de Rondonia. Queremos e exigimos 0 
gasoduto ja, pois, acima de tudo, ela a uma dbra de 
interesse do Brasil. ! 

Era 0 que linha a dizer, Sr. Presidente. I 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) L Con

cedo a palavra, com muita satistacao, A i1ustrel Depu
tada JO Moraes, grande representanle do PCdoS de 
Minas Gerais, que realiza um grande Irabalhd nesta 
Casa. S.Ex" dispoe de 5 minutes na tribuna. i 

A SRA. JO MORAES (Bloco/PCdoB - MG. Sem, 
revtsao da oradora.) - Sr. Presidente, Deputado Ino
cencio Oliveira, mem6ria viva desta Casa naols6 em 
seus mementos de dor e de conllilos, mas tamoem 
dos momentos de vil6ria. i 

Eo importanle registrar a hisl6ria deste Poder que 
rellete os deleilos e as virludes da socisdade brasileira. 
Os que querem criar oposi<;:ao entre a socieda~e e os 
seus represenlanles nao sabem 0 quanto de afnea<;:a, 
tal comportamenlo representa para a construcao par
tilhada da democracia no Pals. 

Cumprimento V.Ex", Sr. Presidente, por sua tra
jel6ria de lundamenlal importiincia hist6rica. I 

Quero tarnbern, Sr. Presidente, para qua a so
ciedade compreenda a colaboracao da Ciima~a dos 
Depulados no encaminhamento dos problertas vi
vidos pelo nosso povo, lalar sobre a Ba Conlerencia 
das Cidades, realizada por inicialiva da Comis~ao de 
Desenvolvimento Urbano, sob a presidencia dolDepu
tado Zezeu Ribeiro. 

A VIII Conlerencia das Cidades apontou 0lprinci
pal desafio para aqueles que buscam melhorar vida 
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nos municipios. Enos municfpios que cada urn de nos 
vive, enos municfpios que nos encontramos, lutamos 
e conquistamos nossos sonhos. Enos municfpios, Sr. 
Presidente, que no proximo anamudarao seusgestores, 
existe uma luta determinada pelo direito democratico 
a cidade com equidade. 

Foi rnuito importante que a Conterencia tenha 
tratado de 3 temas transcendentais para a vida mu
nicipal.Pnmeiro, 0 acesso ao solo para producao de 
novas moradias; segundo, a relacao da urbanlzacao 
com a preservacao do meio ambiente; e, terceiro, 0 

controle social da polftica urbana. 
Esses temas implicam etaboracao de urn novo 

projeto de gestao dernocratlca e participativa em nos
sos municipios. 

o Sr. Enrique Ortiz, representante da Habitat 
International Coalition na America Latina, alertou os 
participantes do conclave para 0 fato de que e preci
so compreender as cidades como produto cultural. As 
cidades nao sao procucoes fragmentadas. As cidades 
devem ter gestao democratica, devem criar mecanis
mos que fomentem e regularizem a participacao da 
sociedade em seus problemas. 

Temos grandes desafios. 0 da gestao demo
cratica, por exemplo, que nao visa apenas ampliar a 
participacao polltica nos f6runs representativos, como 
as Carnaras Municipais, como os conselhos popula
res, mas ter a ousadia de promover expenenclas na 
adrninistracao direta com a contribuicao de possiveis 
assemblelas populares. 

A participacao popular foi urn dos temas centrais 
da conterencla, assim como a questao - e esse pro
blema muito nos preocupa,pela dramaticidadedo que 
representa - do deficit habitacional. Segundo informa
<;:oes, se construissemos 700 mil rnoradias/ano, ainda 
assim levariamos 30 anos para resolver 0 problema 
do defic~ habitacional. 

As cidades sao permanente foco de tensoes so
ciais. Nao e a-tea que enfrentamos dificuldades para 
responder aos problemas soclais e educacionais, as 
carencias da saude que geram e gestam urn ventre 
tertii para a criminalidade. 

A Lei n° 10.247 - 0 Estatuto das Cidades, apro
vado com decisiva contribui<;:iio da Camara dos Depu
tados, representa os anseios rnais sentidos da popu
lacao pobre que participou do processo. Mas esse Es
tatuto ainda nao se encontrou com as ruas de nossas 
cidades. E e isso que buscamos. 

Temos tarnoern outro desafio: aprovar 0 projeto 
de lei que trata do parcelamento do solo urbano. E 
uma emenda e fundamental: 0 uso do solo com uma 

quota de reserva em torno de 15% para a construcao 
de moradias populares. Nao podemos ficar de braces 
cruzados diante das dificuldades de nabitacao nas 
grandes cidades, matriz de problemas de ordem sa
nitaria, cultural e educacional. 

Todos nos, Deputadose Deputadas,deveriamos 
ler os Anais e as conclusoes da VIII Confsrencia das 
Cidades, que recebeu grande contnbuicao de pesqui
sadores internacionais. Mas temos 0 compromisso de 
buscar,em nossos municfpiosenos locais de a<;:ao po
IItica, a rnaterlalizacaodo Estatutodas Cidades, assim 
como 0 de aprovar do PL n° 20, para efetivamente dar 
uma contriouicaodecisivaao fim do deficit habitacional 
e incentivar a parncipacao do povo na qestao demo
cratica das cidades. 

Era 0 que tinha a dizer. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao ilustre Deputado Manoel Junior,que 
esta em seu primeiro mandato e e urn dos grandes re
presentantes desta Casa. Vice-Lider do seu partido, 
realiza urn beiissimo lrabalho. E urn companheiro de 
todas as horas que esta presenteem todas as sess6es. 
Nobre Deputado Manoel Junior, posso dizer, com co
nhecimento de causa, que V.Ex· honra 0 mandato que 
Ihe foi coriferido pela Parafba, Estado tao prodiqo em 
llderancas polflicas e tao exigente no desempenho de 
seus representantes, como deve ser mesmo 0 Estado. 
Minhas homenagensa V.Ex·e os meus cumprimentos 
pelo grande trabalho que tern realizado.V.Ex· dispoe 
de 5 minutos. 

o SA.MANOELJUNIOR(Bloco/PSB- PB.Sem 
revisao do orador.) - Obrigado, Deputado InocencioOli
veira,VEx· e uma referencia paratodos osnordestinos. 
V.Ex· e urn grande Parlamentar e brilhante colega de 
profissao, porque somos medicos. E urn prazer, para 
rnirn, falar numa sessao presidida por V.Ex· 

Cumprimento a imprensa, os colegas e os ser
vidores desta Casa. 

Mas eu quero, Deputada J6 Moraes, Deputado 
Alceni Guerra, V.Ex· que foi Ministro da Sande, pro
fundo conhecedor da area da saude, falar da minha 
preocupacao com os resultados do estudo intitulado 
Uma Analise do Programa de Salide de Famma e a 
Mortalidade Infanfil no Brasil, publicado pela Social 
Science & Medicine. 

Apesar dos bons resultados obtidos nacional- • 
mente, com a reducaode 42% da taxa de mortalidade 
infantil, segundo esta pesquisa, a Parafba, nosso que
rido Estado, ainda apresenta a segunda maior taxa de 
mortalidade infantil do Pais - a media e de 34 crlancas 
a cada mil bebes racem-nascldos. 
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Esses 6bitos estao relacionados com a desnutri
9ao, com a diarrela, com a pneumonia e principalmente 
com deficiencias na atsncao ao parto, 0 que inclui 0 

pre-natal, a gravidez de risco e a falta de asslstencta 
durante 0 parto. As dosncas acima ciladas podem ser 
combatidas com cuidados simples de atent;;lio baslca 
a sauce. 

E importante destacar que esse lamentavsl 
segundo lugar que a Paralba ocupa ca-se hoje prin
cipalmente pelo fate de 0 Governo Estadual, desde 
o ana de 2003 ate os dlas atuais, apllcar apenas a 
metade dos recursos garantidos pela Emenda Cons
litucional n° 29, ou seja, 6%, e ainda por descumprir 
a Lei Estadual n° 7.255 - uma propositura do atual 
Prefeito de .Joao Pessoa, aquela epoca Deputado 
Estadual, Ricardo Coutinho, que aprovou essa lei 
- , que passou a vigorar em abril de 2003, mas vern 
sendo descumprida, e justamente pelo Governo do 
Estado que trata da aplicacao de recursos na area 
da atencao basica fl sauds, com recursos do Tesouro 
Esladual. 

Pois bern, como se pode nolar, trata-se de uma 
grave talta por parte do Governo da Paralba, uma vez 
que restou comprovado, no estudo acima cilado, que 
a atuacao das equipes do PSF - Programa Sauds da 
Famma e decisiva no cornoate a esta triste realidade, 
de modo que nas areas de at;;liodos profissionais as 
mortes de crlancas com ate 1 ano de idade, por diar
rela, calram 36,36%, entre 0 final de 2003 e dezembro 
de 2004, enquanto as infec90es respirat6rias agudas 
diminufram 24,24%. 

Nesse ponto, peco a especial atencao dos no
bres pares, no que concerne as fontes de custeio da 
saude, no sentido de priorizar as acoes e projetos que 
visem fl ampuacao de recursos para a area de aten
9ao basica, grande responsavel pelo recuo da morta
lidade infantil. 

Eimportante deslacar que, entre janeiro de 2003 
e maio deste ano, 0 Ministerio da sauds investiu mais 
de 4 bilhoes na area, representando uma ampilaeao 
na ordem de 31,89% do nurnero de pessoas alendidas 
pelo Programa Saude da Famma.Contudo, 0 programa 
ainda nao abrange todos os municfpios do Brasil. Na 
Parafba, por exemplo, dos 223 municfpios, somente 
218 sao cobertos por aquele. 

Ainda neste t6pico, vale ressaltar que 0 numero 
de equipes do PSF em muitas cidades, prlncipalmenle, 
nas regioes mais carentes do Pals, e insuficiente para 
alender toda a populacao, 

o custeio das equipes do PSF e divldido en
Ire os municfpios e 0 Governo Federal, que chega 
a financiar ate 60% dos custos. E e neste contexto, 

caros Parlamenlares, que a dura realidade financei
ra enfrenlada palos pequenos municlpios braslleiros 
influi diretamente na melhoria da qualidade de vida 
da populacao, Muitas vezes, os gestores ide~lificam 
a necessidade de instalacao de mais equipes do 
programa, mas nao tern condicoes de arcar com as 
despesas dal decorrenles. i 

Do que podemos conduir que a injusla reparti
t;;liodo bolo tributario traz impactos em diversaJ areas, 
refletindo diretamenle na vida da poputacao, i 

o estudo tam bern revela que para 0 f',Iorte e 
o Nordeste a lrnplantacao de equipes do sauce da 
Famma lem urn peso maior do que para 0 Sui, 0 su
oeste e 0 Centro-Oeste. Quase 0 dobro. No plimeiro,, 
a expansao de 10% do Programa Saude da Famma 
representa redut;;lio de 3,55% na mortaiidade. Jil. no 
segundo, de 1,908%. : 

Assim, e de extrema lmportancla que sela prio
rizada a ampnacac das equipes nessas areas' que, a 
exemplo da Parafba, detsm as maiores taxas de mor
talidade infanlil, como forma inclusive de rnlnorar as
disparidades regionais. I

, 

Cabe aqui dizer que as equipes do PS F sao 
compostas por 1 medico, 1 enfermeiro, 1 aU~i1iar de, 
enfermagem e 6 agentes cornunltarios de sauds, sen
do imprescindlvel a lnclusao de outros profisalonais, 
como nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes socials, 
psicoloqos, tonoaudoloqos, para que 0 atencimento fl 
populacao seja completo e eficaz. I 

Finalizando, ressalto que a reducao das taxas 
de mortalidade infanlil esta entre as Metas db Mill}
nio, que e uma sstrateqla global desenvolvda' para a 
reducao de desigualdades sociais, e represehta urn 
dos majores desafios a serem enfrentados pol esta e 
por qualquer outra gestao. I 

Para garantir urn real service pUblico de: saude 
e a efetivat;;lio da dignidade da pessoa humana, pre
cisamos efelivar, em cumprimento ao dever publico 
que nos foi confiado, pol/licas que prolejam hossas 
crlancas desse grande mal. I 

Sr. Presidente, Sras.e srs. Deputados,queroagra
decer e dizer que estamos aqui imbuldos do proposlto, 
de rapidamenle regulamentar a Emenda fl Constituit;;lio 
n° 29, para fazer [ustica nao apenas as popJla90es

I 
rnals carentes deste Pals mas, principalmenle, aos 
Estados e municfpios, os quais estao Ievando sobre, 
os ombros a responsabilidade da saude de atent;;lio 
basica neste Pars. II 

Muilo obrigado, Sr.Presidente, Sras. e sra Depu

tados. I 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Esta 

Presidencia quarconvidar os nobres Parlamantares 
I 
I 
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para que venham ao plenario, ja que teremos a pos
sibilidade de ouvir um dos grandes pronunciamentos 
desta tarde, no perlodo do Grande Expediente, de 
um grande homem publico, um grande Parlamentar, 
um excelente Ministro da saude, reconhecido por 
todos. Trata-se de ilustre Deputado Alceni Guerra. 
Portanto, poderemos ouvir e apartear. Ate mandei 
chamar, para ouvl-Io, 0 i1ustre Deputado Dr. Nechar, 
um dos grandes cirurqioes oncol6gicos do Brasil, es
pecializado sobretudo em cirurgias da cabeca e do 
pescoco e um nome de referencia. Na sua biogralia 
constam trabalhos publicados, titulos, participacoes 
em congresso etc. 

Tenho a Iiberdade de chamar Alceni Guerra, e 
nao necessariamente de Deputado Alceni Guerra, ja 
que minha amizade com ele e pessoal,de muito tem
po.Conhsco Alceni e posso dar depoimento sobre ele 
a minha vida toda, assim como sobre D. Angela, sua 
esposa, que conviveuconosco, e seus filhos. Sei tudo 
de Alceni. E um homem de uma correcao exemplar. 
Foi Prefeito de Pato Branco. Repito, sei tudo da vida 
de Alceni, assim como ele sabe tudo da minha vida. 
Para mim e um orgulho muito grande estar hoje aqui 
para ouvi-Io. 

Acaba de chegar outro colega medico, Darclsio 
Perondi, nossocoordenadorda Frente Parlamentarda 
Salide. Tem tide uma atuacao sxtraordlnaria, dando 
continuidade ao trabalho do nosso RafaelGuerra,para 
lortalecer cada vez mais a sauds publica no Brasil, a 
lim de que 0 brasileiro tenha asslstsncia total. Ele vai 
ter oportunidade de assistir a um grande pronuncia
mentodo nosso ex-MinistroAlceni Guerra, grandees
pecialista da saude, que vai lalar hoje sobre 0 quadro 
atual da sauce no Brasil. Vamos lazer uma reflexao. 
S.Ex' tern feito diuturnamente essa analise. Quando 
estouaqui S.Ex' lala pela manna,a tarde e Ii noite,co
brando. Gracas a Deus, junto ao MinistroJose Gomes 
Ternporao, tern conseguido alguns resultados. Nao e 
tudo, mas 0 aumento, a partir de 1° de setembro, de 
30% em mil dos 3,7 mil procedimentos do SUS ja loi 
urn avanco para minimizar a sltuacao dos hospitais. 
Se as Santas Casas, que tem certas prioridades nao 
disponlveis aos particularas, ja estao solrendo multo, 
avaliem os outros. 

Entao, queria dizer ao meu grande amigo, Dar

cfsio Perondi, que hoje euma grande tarde para n6s. 
Vamos ouvir esse pronunciamento. Vamosconceder 
apartes e vamos consolidar cada vez mais as ideias. 
As idelas dele serao sempre bem-vindas. ldeias pro
dutivas, prolundas, que terao urn reflexo na saude 
do Brasil. 

0 SA. PRESIDENTE (InocencioOliveira) - Com 
a palavra 0 nobre Deputado Darclsio Perondi por ate 
5 minutos. 

0 SA. DARCislO PERONDI (Bloco/PMDB- RS. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, em primei
ro lugar, multo obrigado pelas palavras, Trabalhamos 
todos n6s porque V.Ex' e um grande estimulador. De 
lato, aqui ficarei para ouvir 0 nosso sempre Ministro. 
As grandes acoss de prevencao no Pals comegaram 
180 com Alceni Guerra no Ministerio da Saude, 

Sr. Presidente, recebemos ontem 0 Deputado 
Raul Carrion, do Partido Comunista, da Assernoleta 
Legislativa do Rio Grande do SuI. S.Ex' entregou a 
um grupo de Parlamentares da Frente - a mim, as 
Deputadas Cida e J6 Moraes e ao Deputado Jorge 
Tadeu Mudalen - um documento assinado por todos 
os Deputadosda Assemblela Estadual do Rio Grande 
do SUI, meus caros Deputados Alceni e Dr. Nechar, 
exigindo, suplicando que seja votada a regulamenta
yao da Emenda n° 29. 

Alertam eles sobre a crise da sauda que ha no 
Rio Grande do Sui, um dos 4 Estados brasileiros com 
maior renda per capita - imaginem como ssta a sau
de no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Pals -, e 
apelarn a todos nos, Deputados Federais e Senado
res, e ao Presidente desta Casa, Arlindo Chinaglia, 
para que seja colocado imediatamente em votacao 0 

projeto que esta pronto nesta Casa e que preve mais 
aporte de recursos para a area da sauce, 

Eu,na condicaode Parlamentar gaucho, e todo 0 

grupoda Frente Parlamentar daSaude, querecebemos 
0 documento, licamos contentes, porque e a primeira 
acaolorte de uma Assernbleia Legislativa em resposta 
ao trabalho que a Frente esta tazenco:provocando as 
Assembleias Estaduaisparaentrarem com a sua forca 
nesse movimento de que todo 0 Brasil esta tomando 
conhecimento. Todos estao vendo que a lei rnais im
portanteque ha no Congressoparaser votada, atedia 
31 de dezembro, e a reqularnentacao da Emenda nO 
29, que destina mais recursospara resolverdelinitiva
mente 0 apaqao da sauds que se instalou no Pals ha 
tempos, mas agora a midia esta expondo as leridas 
da lalta de linanciamento do SUS e da prscartzacao 

das condicoes de trabalho. 
Sr. Presidente, peco a msercao nos Anais desta 

Casa do retsrldo documento dos Deputados Estadu

als galichos. 

Muito obrigado, Sr.Presidente. 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0 

ORADOR 
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OS "DEPUTADOS ESTADDAIS 00 RIO GRANDE DO SUI SOIJClTAMI
 
IMEDIATA REGUlAMENTACIO DA EMENDA CONSrlTUCIONAl N'28
 

IOs deputados estaduals do Rio Grande do Sui que asslnam 0 presente manifestO, 
solicltam a Imedlata aprova~odo projeto de regulamenta~oda EC 29, ,I 

I 
A Emenda Constltuclonal nO 29, no ana de 2000, estabeleeeu que a Unliio deve apllcar na area 

da saude 0 mesmo valor dos gastos do ano anterior, acresddo da varla;ilo do PIB nominal. lal os 
Estados devem ap/lear 12% de seu o~mento em saude, e os munldplos, 15%. Quando de ~ua 
aprova;ilo, I'oram estabelecldas regras para 0 perlodo de 2000 a 2004, mas 0 artlgo 198 da Constftull;ao 
Federal estabeleceu que, ao final deste per(odo, a referlda emenda serla regulamentada par' lei 
Complementar, a ser reavaUada a cada cincoanos. : 

A EC 29 representou um Impartante BIIan~ para dlmlnulr a descontlnuldade no financlamehto 
que 0 setDr de saude enfrentou a partir dB Constftul~llo de 1988 (com 0 nllo cumprlmento des 30%1 do 
o~ento da segurldade sodal), bem como urna v1t6r1a da sodedade na vlncula;ilo o~mentiria coi'no 
forma de dlmlnulr essa Inst3bllldade. I 

A perspeetlva de regulamenta~o da EC 20 velo atraves do Projeto de Lei COmplementar 
01/2003, de autDrla do Deputado Roberto Gouveia, que fol amplamente dlscutldo e recebeu um 
substltutivo par parte do relator, Deputado Gullherme Menezes, Incorporando as teses apresentadas 
pelo Grupe Ticnlco furmado par representantes do Mlnlstl!rlo da 5aude, Mlnlstl!rlo PUblico Federal, 
Conselho Nadonal de Saude, Conselho Nadonal de Secretarlos Est3duals de 5aude (CONASS), Conselho 
Naclonal de Secretirfos Municipals de 5aUde (CONASEMS), COmissao de Segurldade Social da carnilra 
Federal, COmissllo de Assuntos Sodals do Senado e Assoda;ilo dos Membros dos Tribunals de Contes 
(ATRlCON). 0 referldo substltutlVo ja fol aprovado na Comlssllo de Segurfdade Social e Famma ~m 
11/08/2004, e aprovado par unanlmldadena Comlssllode Trlbuta;ilo e Rnan~s em 09/11/2004, am~as 
dB camara Federal. Na Comlssllo de COnstftul~o e Justl~, 0 relator Deputado Josl! Pimentel deu 
pareeerfavoravel e 0 mesmo ful aprovado par unanlmldadeem 20 de setembro de 2005. I 

No momento, 0 substftutlvo ja est.a pronto para vote;ilo no P1enar1o. Sua Importanda I l! 
fundamental, pols ele ellmlnara qualsquer brechas na legrsla~ao, deflnlndo com dareza 0 que silo a~les 
espedflcas de saude. AIl!m dlsso, altera 0 o~mento federal da saude para 10% das receitas correntes 
bru Dar a fmportAn a da sua Imedlate ~o. I 

prj -/:<'5 
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OS DEPUTADOS ISTADUAIS DO RIO GRANDE DO SUl SOLICITAM A 
IMEDIATA REGUUMENTACAO DA EMENDA CONSTiTIIJCIONAL N° 29 
Os deputados estaduais do Rio Grande do Sui que assinam 0 presente manifesto, 

solicitam a imedlata aprova~io do projeto de regulamenta~io da EC 29. 

A Emenda Constitucional nO 29, no ano de 2000, estabeleceu que a Uniao deve aplicar na area 
da saude 0 mesmo valor dos gastos do ano anterior, acrescido da varia~ao do PIS nominal. Ja os 
Estados devem apliear 12% de seu orcarnento em saude, e os munidpios, 15%. Quando de sua 
aprovac;ao, foram estabelecidas regras para 0 perfodo de 2000 a 2004, 'mas 0 artlgo 198 da Constltui~ao 

Federal estabeleceu que, ao final deste perlodo, a referida emenda seria regulamentada por Lei 
Complementar, a ser reavallada a cada cinco anos. • 

A EC 29 representou um importante avanco para diminuir a descontinuidade no finandamento 
que 0 setor de sauce enfrentou a partir da Constitul~ao de 1988 (com 0 nao cumprimento dos 30% do 
orcamento da seguridade social), bem como uma vit6rla da sociedade na vinculac;ao orcamentarta como 
fonma de diminulr essa instabilidade. 

A perspectlva de regulamenta~ao da EC 20 veto atraves do Projeto de lei Comp/ementar 
01/2003, de autoria do Deputado Roberto Gouveia, que fol amplamente discutido e recebeu um 
substitutivo por parte do relator, Deputado Guilherme Menezes, incorporando as teses apresentadas 
pelo Grupo Tecnlco farm ado por representantes do Ministerio da Saude, Ministerio Publico Federal, 
Conselho Nacional de Saude, Conselho Nacional de Secretarios Estaduais de Saude (CONASS), Conselho 
Nadon'll de Secretarios Municipals de Saude (CONASEMS), Comissao de Segurldade Sodal da camara 
Federal, Comissao de Assuntos Soclais do Senado e Associa~ao dos Membros dos Tribunals de Contas 
(ATRICON). 0 refendo substitutivo ja foi aprovado na Comissao de Seguridade Social e Famma em 
11/08/2004, e aprovado por unanimidade na Comissao de Tributa~ao e Finan~s em 09/11/2004, ambas 
da camara Federal ComIssao de Constitul~ao e Justica, 0 relator Deputado Jose Pimentel deu 
parecer favorave 0 m mo fol aprovado por unanimldade em 20 de setembro de 2005. 

No m en 0 substltutivo Ja esta pronto para vota~ao no Plena rio. Sua importancla e 
fundamental pols e minara quaisquer brechas na legisla~ao, definlndo com c1areza a que sao a~1ies 
especificas e u em disso, altera 0 orcarnento federal dOl saude para 10% das receitas correntes 
brutas. Dol a i ta da sua imediata vota~oo-
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I 

OS DEPUTUOS ESTIDUIIS DO RIO GUNDE DO SUl SOLICITAM A
 
IMEDIATA REGUIAMENTACIO DA EMENDA CONSTITDCIONAl,.. 29
 

. I
Os deplJtados estaduals do Rio Grande do Sui que asslnam 0 presents manifestO, 

soJlcttam a Imedlats aprova~o do proJeto de regulamenta~o da EC 29. I 

I 
A Emends Constltuclonal nO 29, no anD de 2000, estabeleceu Que a Unl50 deve apllear na .rea 

da saude 0 mesmo valor dos gastos do ana anterior, acrescldo da variac;llo do PIS nominal. J;1 os 
Estados devem apllcar 12% de seu o~amenta em saude, e os munldplos, 15%. Quando de Isua 
aprtlVa~, foram estabeleddas regras para 0 periodo de 2000 a 2004, mas 0 artlgo 198 da ConstJlu~o 
Federal estabeleceu que, ao flnal deste per(odo, a referlda emenda serta regu'amentada por lei 
Complementar, a ser reavallada a cada cinco anos. I 

A EC 29 represenbDu urn Importante avan~ para dlmlnulr a descontlnuldade no flnandamento 
Que 0 setor de saude enfrentou a partir da Constltul~llo de 1988 (com 0 nao cumprlmento dos 30'*1 do 
ol9lmento da segurldade social), bem como uma v1tOrla da socledade na vlnculac;llo o~men1irla cemo 
forma de dlmlnulr essa InStabllldade. i 

A perspectlva de regulamenta~ao da EC 20 velo atrav~ do Projeto de lei Complementar 
01/2003, de autor18 do Deputado Roberto GouveIa, Que 1'01 ampJamente dlscutldo e reeebeu ium 
substltutlvo por parte do relatar, Deputado Gullherme Menezes, Incorporando as teses apresent8das 
pelo Grupo Tl!cnllXl formado par representantes do Mrnrstl!rlo da saude, Mlnlstl!rlo PUblico Federal, 
Conselho Nadonal de Salide, Conselho Nacional de Secrelilrlos Estaduals de sallde (CONASS), Conselho 
Nadona! de 5ecretiSrlos MunicIpals de Salide (CONASEMS), ComIsSao de Segurldade Sodal da cambra 
Federal, Comissao de Assuntos Sodals do Senado e Assoda¢o dos Membros dos Tribunals de Contas 
(ATRICON). 0 referldo substltutlvo Jii fof aprovado na Comlssllo de Segurldade Sodal e Famnla em 
11/08/2004, e aprovado por unanlmldade na Comlssllo de Trlbutec;llo e F1nan~ em 09/11/2004, amli>as 
da camara Federal. Na ComIssao de Constltulc;llo e Ju~, 0 relator Deputado Josl! Pimentel cieu 
parecer favoriivel eo rnesmo fol aprovado par unanlmldade em 20 de setembro de 2005. ! 

No momento, 0 substllutlvo Jii est!! pronto para votec;llo no Pleniirlo. Sua Importanda: l! 
fundamental, pols ele ellmlnarii Qualsquerbrechas na leglsl~o, deflnrndo com c1areza 0 Que sao a~es 
espedflcas de saude. A'~m dlsso, altera 0 ~amento federal da salide para 10% das receltas lXlrT"entes 
brutes. Oaf a Importllnda da sua Imedlate votec;llo. Itf:& -?r 
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05 DlPUTADOS ESTIOUAIS DO RIO GRANDE DO SUL SOLlC.IAM A 
IMEDIATA REGUlAMENIAOIO DA EMENDA CONSIITUCIONAL ND 29 
Os deputados estaduals do Rio Grande do Sui que assinam 0 presente manifesto, 

sollcltam a imedlata aprova~o do projeto de regulamenta4;10 da EC 29. 

A Emenda Constitutional nO 29, no ano de 2000, estabeleceu que a Unlao deve apllcar na ~rea 

da sallde 0 mesmo valor dos gastos do ano anterior, acrescido da varla~ do PIS nomlnat. J~ os 
Estados devem apllear 120/0 de seu o~mento em saude, e os munidpios, 15%. Quando de sua 
aprova~o, foram estabelecldas regras para 0 periodo de 2000 a 2004, mas 0 artlgo 198 da Constltui~ 
Federal estabeleceu que, ao flnal deste periodo, a referida emenda serla regulamentada por lei 
Complementar, a ser reavallada a cada cinco anos. 

A EC 29 representou um Importante avan~o para dlm/nulr a descontinuidade no flnanclamento 
que 0 setar de saude enfrentou a partir da Constitul~o de 1988 (com onae wmprimento dos 30% do 
on;amento da segurldade SOCial), bem como uma vlt6rta da sodedade na vincula~ao on;amen~rla como 
forma de dimlnulr essa instabilidade. 

A perspectlva de regulamenta~o da EC 20 veio atrav~ do Projeto de Lej Complementar 
01/2003, de autorla do Deputado Roberto Gouveia, que foj amplamente dlscutido e recebeu um 
substttutivo por parte do relator, Deputailo Gullherme Menezes, lncorporando as teses apresentadas 
pelo Grupo T<!cnlco formado por representantes do Mlntsterio da Saude, Mlnlsterio PUblico Federal, 
ConseJho Naclonal de SaLlde, Conselho Nacional de Se~rios Estaduals de Saude (CONASS), Conselho 
Naclonal de Secr~rios MunicipalS de Saude (CONASEMS),· Comissao de Segurldade Social da ~mara 
Federal, Comissao de Assuntos Socials do Senado e Assocla~o dos Membros des Tribunals de Contas 
(A1lUCON). 0 referido substitutiVo ~ foi aprovado na Comissao de Segurldade Social e Famnla em 
11/08/2004, e aprovado por unanlmldade na Comis$3o de Tributa~o e Anan~s em 09/11/2004, ambas 
da ~mara Federal. Na Comissao de Constltul~o e Justl~, 0 relator Deputado Jose Pimentel deu 
parecer favoravel e 0 mesmo fol aprovado par unanlmldade em 20 de seteinbro de 2005. 

No momento, 0 substitutive ~ esta pronto para vota~ no P'en~rlo. Sua Impo~nda e 
fundamental, pols ete ellmina~ qualsquer brechas na leglsla~o, deflnlndo com dareza 0 que sao a¢es 
especiflcas de saude. Alem dlsso, altera 0 Ql'!;amento federal da saude para 10% das receitas correntes 
brutas. 0 Impo~ncla da sua imedlala vota~o. 
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as DEPUYADOS ESTADUAIS DO BIO GRANIIE DO SUl SOLICITAM A! 
IMEDIATA BEIUUMENTA"lo DA EMENDA CONSTITUelONAl N' 29' 
os deputaclos estaduals do RIo Grande do SuI que asslnam 0 preSente manifesto, 

50IIcltam a imedlata aprova~o do projeto de regulamen~o da EC29. 

A Emenda Constltudonal nO 29, no ano de 2000, estabeleceu que a Unllio deve apI/car na area . ,
da saUcle 0 mesmo valor dos gastDs do ano anterior, acresddo da varfa~o do PIB nominal. Ja os 
Estados devem apllcar 12% de seu o~mento em saude, e os munldplos, 15%. Quando de sua 
aprovacao, foram estabelecldas regras para 0 perlodOde 2000 a 2004, mas 0 artlgo 198 da Constftul~ 
Federal estabeleceu que, ao flnal deste perlodo, a referfda emenda serfa regulamentada par LeJ 
Complementar. a ser reavallada a cada dnco anos. I 

A EC 29 represenlOU um Importante avan.;o para dlmlnulr a descontlnuldade no flnandamento 
que 0 setor de saude enfrentou a partir da Constltul9io de 1988 (com 0 n50 cumprfmento.dos 30% db 
o~mento da segurfdade sodal), bem como uma vltOrfa da socledade na vlnculat;l!o ~men~rla como 
forma de dlmlnulr essa Instabllldade. I 

A perspectlva de regulamentat;llo da EC 20 velo atraves do Projeto de lei Compiementar 
01/2003, de autorla do Deputado Roberto GoUveia, que fol amplamente dlscutldo e reeebeu urn 
substltutlvo por parte do relator, oeputado Gullherme Menezes, Incorporando as te5es apresentada~ 
pelo Grupo Tl!cnlco formado por representantes do Mln/sterlo da SsUde, Mlnlsterlo PUblico Federal, 
ConseIho Nadonal de Ssude, Conselho Nadonal de Seae~rfos Estaduals de Ssude (CONASS), Conse/hO 
Naclonal de sec~rf05 Munldpals de Ssude (CONASEMS), Comissao de 5egurldade Social da CAmarli 
Federal, Coml~o de Assuntos 50clals do 5enado e Assocla~o dos Membros dos Trfbunals de Contas 
(ATlUCON). 0 referfdo 5ubstltutlvo ja fol aprovado na Comissao de 5egurldade Sodal e Famma em 
11/08/2004, e aprovado por unanlmldade na Coml~o de Trfbuta~i1o e Anan~s em 09/11/2004, ambaS 
da CAmara Federal. Na Comissao de Constltult;llo e Justl~, 0 relator OBputado J~ Pimentel deO 
parecer favoravel e 0 mesmo foI aprovado por unan/mldade em 20 de setembro de 2005. i 

No momento, 0 substitutive ja BStj pronto para votat;l!o no Plenarfo. Sua Importllnda i! 
fundamental, pols ele ellmlnarci qualsquer brechas na leglslat;l!o, deflnlndo com dareza 0 que silo ac&ls 
espedfIcas de saude. AI~m dlsso, altera 0 o~mento federal da saude para 10% das receltas correnl 
brutas. oaf a Importllnda da sua Imedlata vota9io. 

I - II.... -

j//l~ I 

I 

---------------------------iI 

__I 
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o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao ilustre Deputado Mauro Benevides, 
para uma Comunicacao de Lideran9a, pelo Bloco Par
lamentar PMDB/PSC/PTC. S.Exa. dispoe de ate 10 
minutos na tribuna. 

o SA.MAURO BENEVIDES (BlocO/PMDB - CEo 
Como Lfder. Sem revisao do orador.) - Sr. Presiden
Ie, nobre Deputado Inocencio Oliveira, Sras. e Srs. 
Deputados, senhores telespectadores da TV Camara, 
aproxima-se 0 final do exercicio sem que ocorra a reim
ptantacao da Supermtendencia de Desenvolvimento do 
Nordeste, cuja lei que a recriou foi publicada desde 3 
de janeiro do corrente ano, ensejando que, seguidas 
vezes, rsclarnassemos do Governo Federal a adocao 
de diligencias complementares que garantissem 0 lrne
diato funcionamento da tradicional autarquia. 

Um decreto, alias, chegou a ser publicado com a 
explicttacao dos cargos comissionados, inclusive os de 
superintendente e diretores, num aceno positive, visan
do tornar realidade 0 funcionamento daquele 6rgao, que 
primitivamente teve a mspira-lo 0 saudoso economista 
Celso Furtado, ainda na gestao proficua do Presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 1959. 

Coube ao eminente colega Zezeu Ribeiro - que 
ha poucos instantes me antecedeu nesta mesma tri
buna -, coordenador da bancada nordestina, reco/her 
murneras sugestoes que fundamentaram a redacao 
linal da proposicao, originada de trabalho eletuado 
no ambito do Ministerio da lnteqracao Nacional, co
rnandado, na epoca, por Ciro Ferreira Gomes, ilustre 
colega neste plenario, que aqui chegou com invejavel 
e merecida votacao em nosso Estado. 

Sabe-se agora que a rejei9ao da Medida Provi
s6ria n° 377, que instituiu a Secretaria de Planejamen
to de Longo Prazo, confiada ao Ministro Mangabeira 
Unger, levou de roldao as tuncoes de livre nomeacao 
da Superintendencla do Poligono, em consequsncia 
da recusa do Senado em adrnitir aquela iniciativa do 
Presidente Luiz lnacio Lula da Silva. Ressalte-se que 
os relerenciados cargos e tuncoes da SUDENE inte
gravam 0 corpo da palpitante materia, restando um 
vacuo legal, cujo preenchimento 0 Planalto se incumbe 
de diligenciar nas pr6ximas horas. 

Enquanto isso, as liderancas politicas e empresa
riais das 9 Unidades Federadas que serao beneficiadas, 
em face da retomada de atuacao da Superintendencia, 
rnantern-se perplexas e aturdidas diante do larnenta
vel impasse, para cuja ultrapassagem reclamam uma 
acao pronta e eficaz do Ministro Geddel Vieira Lima, 
hoje II frente daquele importante setor governamental, 
o Ministerio da lnteqracao Nacional. 

Eo preciso, desta forma, que haja uma rnobdizacao 
de Senadores e Deputados da raqiao, a fim de que se 

resolva a polernica questiio, sem rnais tardanca, pois 
prejulzos lncalculavels redundarao em detrimento da
quela faixa geogratica do Pais. 

Acredito que 0 Presidente da Republica deveria 
ordenar a recornposlcao do quadro funcional da SUDE
NE, com a urgencia possivel, da mesma forma proce
dendo no que tange ao respectivo Regimento Interno, 
cuja elaboracao fora determinada para cumprimento 
no prazo improrroqavel de 90 dias. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao tra
zer essa tematlca para clencia da Casa, 0 que desejo 
realmente, em nome da bancada nordestina, secun
dando, portanto, um apelo pessoal que loi feito pelo 
nosso colega Zezeu Ribeiro, e chamar a atsncao do 
Planalto em relacao II necessidade da adocao de pro
videncias inadiaveis, as quais passariam a ser postu
ladas por parte da poputacao da citada area territorial 
a que me referi. 

Como ex-membro do Conselho Deliberativo oa 
SUDENE, lui partfcipe de importantes debates ali 
travados entre Governadores e Ministros, bem assim 
tecnlcos de alta qualiticacao, todos pressurosos em 
apontar alternativas capazes de conlribuir para a di
rnlnulcao das desigualdades regionais. 

Nao podemos atingir 0 terrnino do exercicio sem 
que a SUDENE saia dessa mera mtsncao de boa von
tade da Uniao, no que tange as aspiracoes de cresct
mento econornico e bem-estar social, alimentados ao 
lange do tempo. 

Que 0 Chefe da Na9ao,cientificado da ocorrencia 
de tais acontecimentos, intervenha nesse processo, ob
servando a palavra seguidamente empenhada, a partir 
de 28 de julho de 2003, quando esteve no Ceara, em 
rmssao oticial, e enfatizou 0 seu lnabalavet prop6sito 
de reerguer uma entidade idealizada por JK e Celso 
Furtado e que ja prestou relevantes services ao cres
cimento econornico do Brasil. 

Sr. Presidente, e esse 0 apelo que, por delega
9ao da l.ideranca do meu Partido, entendi de fazer ao 
proprio Presidente da Republica e ao Ministro Geddel 
Vieira Lima, a tim de que nao invalidemos esse astor
90 desenvolvido para reabilitar a SUDENE, fazendo-a 
funcionar dentro de concepcoes modernizantes. 

Receberam, ainda quando vivo Celso Furtado, 
aquelas direlrizes e aquela onsntacao fundamental 
para que a SUDENE, criada em 1959, agora apsrfei
90e os senoes porventura ocorrentes naquele longo 
perfodo. Que ressurja, como uma verdadeira fenix, 
das cinzas de um passado que ja se foi, inadmitindo
se, pela blindagem da sua estrutura, aquelas ilicitudes 
que, praticadas na ocasiao, destiguraram momentane
amente a sua imagem. Queremos agora soergue-Ia, 
com 0 prestfgio do nosso acompanhamento e, sobre
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tudo, com uma acao moralizadora da corrente dos 
seus novos membros, principalmente daqueles que a 
dirigirao a partir de agora, nomeados que serao pelo 
Sr. Presidente da Repllblica. 

Que venha a SUDENE e com eta aquilo que todos 
n6s desejamos: a continuidade do crescimento soelo
econ6mico do chamado Pollgono da Seca. 

Muito obrigado, Sr.Presidente, Sras.e Srs. Depu
tados. 

o Sr. Inocencio Oliveira, 2° vice-Prest
dente, deixa a cadeira da presidencia, que e 
ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, § 2° do 
art. 18 do Regimento Interno. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _ Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Gladson Camell. 

o SR.GLADSON CAMELI (PP _ AC. Pronuncia0 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.e Srs. Depu

tadas, a com grande satisfacao e alegria que venho a 
esta tribuna para comemorar, com todo a meu Estado, 
e principalmente os meus conterraneos, a inaugura~o 
da Universidade da Floresta no Municipio de Cruzeiro 
do Sui, Estado do Acre. 

A idaia Sr.Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ja 
vinha sendo acalentada ha algum tempo, tendo inicio 
na gestao do ex-Governador Orleir Cameli, mas foi 
somente entre os anos de 2003/2004 que a iniciativa 
tomou corpo. 0 Vale do Jurua precisava de urna univer
sidade pllblica com cursos permanentes para atender a 
uma enorme demanda que compreendia a comunida
de local, adjacllncias e ate mesmo Estados pr6ximos 
e nossos vizinhos de lronteira. Todos avldos por uma 
tormacao superior de qualidade, passaporte garantido 
para os tao cobicados empregos com estabilidade e 
salarios dignos. Feita a ccnsulta ao Ministario da Edu
cacao, em Brasilia, a resposta nao foi muito alentado
ra - cada Estado da Federa~o s6 poda possuir uma 
unlca universidade fElderal eo Acre ja possufa a sua, 
a Universidade Federal do Acre - UFAC. 

A solu~o encontrada, entao, foi fortalecer a uni
versidade ja existente com verbas suficientes para 
implantar um nucteo de ponta em Cruzeiro do SuI. 
Nascia entao 0 smbrlao da chamada Universidade da 
Floresta, um apendice da UFACencravado no Campus 
da Canela Fina, a 10 quil6metros do centro da cidade. 
Em seu programa de interlcrizacao a UFAC ja havia 
implantado 3 cursos focados para 0 maqlsterio - Li
cenciatura em Ingles, Vernaculo e Pedagogia. Com a 
Universidade da Floresta, inaugurada nesta semana 
pelo Ministro da Educacao, Fernando Haddad, serao 
instalados mais 3 novos cursos - Cillncias Biol6gicas, 
Enfermagem e Engenharia Florestal. Uma vit6ria do 
ensino superior pllblico, que a partir de agora passa

ra a olerecer nada menos que 220 vagas por kno e a 
certeza da tnstalacao de novos cursos ate 20] O. 

Para tanto, muito trabalho foi despendido pela 
bancadafederal, juntamentecomos GovernosEstadual 
e Federal, que nao mediram estorcos para apolar um 
projeto que vem beneficiar um sern-numero de estu
dantes do Jurua sem qualquer chance de pagar seus 
estudos lora do local de resldencia, Foram inVestidos 
nada menos que R$9 milMes num campus bue vai 
comportar cerca de mil alunos e 60 protessores com 
alto nrvel de titutacao, No local, a UFAC contsra com 
uma Dire~ao-Geral diretamente vinculadaa Reiioria de 
Rio Branco, mas com grande margem de autbnomia, 
para gerir seus pr6prios destinos e lazer um diagn6s
tico mais apurado das necessidades pedag6gicas e 
protissionais do lugar. Na esteira das insliluir;ioes de 
ensino voltadas tipicamente para as dernandas regio
nais, a Universidade da Floresta esta fadada a dar uma 

I 
enorme contribuicao ao ensino e, conseqOentemente, 
ao desenvolvimento de todo 0 Jurua, I 

Nao s6 0 Vale do Jurua, mas todo 0 Estado do 
Acre - e especialmente a classe estudantil .;. estao 
de parabens pela instltuicao de ensino suPer/or que 
acabam de ganhar. Basta lembrar 0 esforco -Ialias 0 

verdadeiro sacriflcio - que muitas famllias Iaziam para 
enviarseus lilhos a Rio Branco,e muitas vezes aoutros 
Estados, especialmente Amazonas e Para, ou inesmo 
aos parses vizinhos para conquistar um dipl6ma de 
nivel superior e, assim garantir um futuro mJlhor. E 
hora ainda de reconhecer 0 estorco do Minist~rio de 
Educacao na cnacao de novas universidades f~derais 
para consolidar 0 ensino publico e gratuito, o~ ainda 
na concessao de bolsas a lim de assegurar 0 r.cesso 
as universidades privadas das classes menos ~vore-
cidas. Com isto, nao apenas democratiza-se 0 ensino 
em todos os nrveis, mas tambern, e sobretudo, se lor
ma uma mac-de-cora altarnente especializada, que 
val, com toda a certeza, garantir um desenvolJimento 
mais rapido e seguro para todo 0 Pars. I 

0 Brasil, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
nao tem outro caminho a percorrer que nao[seja 0 

da educacao. Precisamos tortalecs-ta cada ve~ mais, 
atraves de leis, que a prerrogaliva de todos nos neste 
Parlarnento. II 

Muito obrigado.
 
0 SR. INOCENCIO OLIVEIRA (PR - PE. Pro, 

nuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, no pr6ximo ana vai ser regis!rado 0 

blcentenario da chegada de D.Joao VI- entao1princi
pe regente - e sua Corte ao Brasil, lugindo a ihvasao 
de Portugal pelas tropas napole6nicas comabdadas 
pelo General Junot. I 
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Alguns historladorss falam em 'transladacao da 
Corte" (Oliveira Lima, na sua obra monumental D. Joso 
VI e 0 Brasi~. Outros preferem chamar de '1ransferen
cia voluntaria" ou "transposicao da sede portuguesa" 
(Luiz Norton). 0 fate e que, em 29 de novembro de 
1807, a Corte embarcou, em meio ao tumulto no Cais 
de Belern, Lisboa, com destino ao Brasil, escoltada 
pela esquadra inglesa, comandada pelo Almirante Sir 
Sidney Smith. Entre 10 e 15 mil pessoas acornpanha
ram D. Joao nessa viagem, que sempre constou dos 
ptanos estratsqicos de Portugal e foi, muitos anos an
tes, prevista pelo Pe. Antonio Vieira, que sonhou com 
o "Quinto Imperio" nas terras da America. Em meio a 
contusao da partida, ficaram as caixotes com os livros 
da Bib/ioteca Nacional de Lisboa. S6 em 1811 eles 
cneqararn ao Brasil e constituiram 0 acervo inicial, 0 

nucleo basico e germinal da nossa Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro, pelo qual 0 Brasil pagou, a peso de 
ouro, nas neqoclacoes da sua independencia e do seu 
reconhecimento. 

"Antes de embarcar" - diz a jornalista e 
historiador Laurentino Gomes em livro recente 
- "0. Joao teve 0 cuidado de raspar os cotres 
do Governo - providencia que repetiria treze 
anos mais tarde, ao deixar 0 Rio de Janeiro 
na viagem de volta a iisboe". 

Aportando inicialmenle em Salvador (22 de ja
neiro de 1808), parte da armada portuguesa com D. 
Joao fica ria na Bahia ate 26 de fevereiro desse ano. 
E foi ali que ele assinou 0 mais famoso ato em terri
t6rio brasileiro, para marcar a presence do novo go
verno: a Carta Regia, em que ordenou a abertura dos 
portos brasileiros "as necoes amigas", permitindo "a 
importa9ao de todos e quaisquer generos, fazendas 
e mercadorias transportadas em navios estrangeiros 

.das potenciss que se conservam em paz e harmonia 
com a Real Coroa". 

Diz-se que esse decreta terta side inspirado pelo 
baiano Jose da Silva Lisboa, mais tarde Visconde de 
Cairu, mas e inegavel que beneficiou, de modo especial, 
a Gra-Bretanha, cujos produtos em breve inundariam 
os mercados brasileiros. 

D. Joao foi rnais longe nesse infcio de governo: 
criou, na Bahia, a primeira Escola de Medicina do Brasil 
e uma companhia de seguros, a Cornercio Marltimo; 
Iicenciou a construcao de uma fabrica de vidro e outra 
de p6lvora; autorlzou 0 cullivo e a moagem de trigo; 
mandou abrir estradas; e aprovou um plano de defesa 
e fortitlcacao da Bahia e seu litoral. 

A vinda da Corte, que se complelaria com a 
uniao polltica sob a denominacao de "Reino Unido de 
Portugal, Brasil e Algarve", eliminando a condiQao de 

colonia do nosso Pais, teve lneqaveis conssquencias 
econornicas e, politicamente, preparou a nossa Inde
pendencia, em 1822. 

Do ponto de vista geopolrtico, credita-se a D. 
Joao VI a decisao de invadir a Guiana Francesa, em 
represalia a Napolsao, e 0 territ6rio as margens do Rio 
da Prata, que seria chamado de "Provincia Cisplalina" 
ou "Banda Oriental do Uruguai", dentro da concepcao 
de que as fronteiras brasileiras deveriam estender-se 
do Caribe ao Prata. 

Sr. Presidente, quero fazer a Mesa a suqestao de 
que a Camara dos Deputados se associe as comemo
racces dos 200 anos da abertura des portos brasilei
ros e da chegada de D. Joao VI ao Brasil, promoven
do em um dos seus saloes exposicao iconoqratica e 
bibtioqrafica que poderia ser montada pelo Centro de 
Docurnentacao e InformaQao- CEDI, atraves da Coor
denacao de Preservacao de Bens Culturais, muito bem 
equipada para esse tipo de evento e com uma equipe 
tacnica da melhor qualificacao profissional. 

Para tanto, estou fazendo uma indicaQao ao Pre
sidente da nossa Camara dos Deputados, Arlindo Chi
naglia, para que seja designada comissao encarregada 
de preparar todas as comernoracces da transladacao 
au transferencia da Famflia Real de Portugal, com 
a sua Corte, e suas consequencias positivas para 0 

nosso Pals. 
Muito ooriqado. 

a Sr. Mauro Benevides, § 2° do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da pre
sidencia, que e ocupada pelo Sr. Inocencio 
Oliveira, 2° Vice-Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Con
cedo a pa/avra ao Sr. Deputado Paulo Rocha. 

o SR, PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia 0 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados,o Estado do Para possui um dos mais antigos e 
expressivos eventos religiosos do Pais.Trata-se, nobres 
Deputados, do Clrio de Nazare, cuja hist6ria remonta a 
uma tradicao com mais de 2 secutos de existsncia. 

Enquanto uma das comemoracoss religiosas 
mais antigas do Brasil, 0 Clrio em homenagem a Nos
sa Senhora de Nazare adquiriu status de "Natal dos 
Paraenses". A chamada "Quadra Nazarena" altera ra
dicalmente a rotina da Capital, Belern, para onde con
vergem as atencoes do Pais inteiro. Par conta disso, e 
por ser nascido e criado no Para, tenho 0 orgulho de 
registrar perante esta Casa acontecimento de lanta 
lmportancla para a cullura religiosa nacional. 

A estatura da homenagem equivale a tmportancia 
do evento iniciado as margens de um igarape, que to
dos os anos, no segundo domingo do mes de outubro, 
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transborda em milhares de lieis. Do igarape original 
resta a lernoranca do inusitado encontro do caboclo 
Placido com a imagem da Virgem de Nazare, quando 
o caboclo teria encontrado a estatueta as margens do 
igarape onde hoje se localiza a Rua 14 de marco e a 
Basflica-Santuario, 

Nos mais de 200 anos seguintes, a festa da pa
droeira s6 fez crescer, ate setornar 0 grandiosoevento 
que e hoje e que consegue reunir mais de 1 milhao de 
devotosna Capitaldo Estado. As homenagenspropria
mente ditas tern infcio nos lares das famllias cat6licas, 
com os tercos da imagem peregrina. Eo 0 perfodo em 
que as famllias se reunern em torno da imagem de 
NossaSenhorade Nazareem rituais mais h,limos.Mas 
a santa peregrina tarnbem e cultuada em repartlcoas 
pUblicas e ate mesmo em empresas. 

Por conta da irnportancla desse tipo evento para 
o conjunto da sociedade brasileira, faz-se necessa
rio implementar pollticas pUblicas para a ssquranca 
do patrimOnio imaterial do Pals. Em 2000, 0 Decreto 
Presidencial nO 3.551 legitimou 0 reconhecimento e 

a protecao de lugares, saberes, fazeres, formas de 
expressao e celebracoes populares como bens in
tegrantes do patrimOnio cultural brasileiro. Porern, a 

natureza imaterial ou intangfvel desses bens requer 
metodologias e mecanismos peculiares de identifica
9ao, docurnentacaoe salvaguarda.Per tsso, 0 decreta 
que instituiu0 registrodos bens culturais imateriaisem 
Iivrosespeclficos do Institutodo PatrimOnio Hist6ricoe 
Artlsnco Nacional (IPHAN) criou tamoem 0 Programa 
Nacional do Patrim6nio Imaterial. 0 principal objetivo 
do programa e 0 de coordenar as a96es de inventario, 
referenciamento e valorizacao desse patrim6nio. 

Com as rnudancas, 0 Estado brasileiroterna res
ponsabilidade de assegurar a execu980 de polfticas 
publicas veltadas para a preservacao de express6es 
tao diversas quanto a arte kusiwa dos rndios waiapi, 
do Arnapa; 0 sarnba-de-roda do Rec6ncavoBaiano; 0 
offcio das paneleiras de Goiabeiras, no Espfrito San
to; 0 oHcio das baianas do acarajs; a viola-de-cocho 
pantaneira; e a Festa do Cfrio de Nazare, reconheci
da oficialmente como Patrim6nlo Imaterial Brasileiro 
em 2004. 

o reconhecimento foi consaquencia da imple
rnentacaode procedimentos como a reauzacao de ex
tense uwentarlo da manitestacao e dos bens culturais 
que se associarn a festa de forma direta ou indireta; a 
docurnentaeao sonora e visual de diversas etapas e 
processos dos festejos; a producao de urn vtdeo que 
aluda na compreensao dos sentidos sociais da festa; 
e a slaboracao de urn dossiA defendendo 0 registro 
da celsbracao, que, por sua vez, veio atender a an

seios e interesses distintos de amplos seqrnentos da 
sociedade paraense. i 

0 reconhecimento oficialdoClrio de Nazare como 
patrimOnio imaterial apenas comprova0 quanth os fe
nOmenos da cultura paraense, sejam eles religiosos 
ou nao, realmente determinam 0 carater, a qU~lidade 
e a importancia de urn grupo social para 0 en9rande
cimento da Na9ao brasileira. I 

Era 0 que tinha a dizer. 
0 SR.VIGNATTI (PT - SC. Pronuncia 0 ~eguin-

te discurso.) - Sr.Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
registroaqui, nessa tribuna,a publica9ao no DiJrioOfi
c;al da Uniao,do dia 3 de outubro,dos reajustes de mil 
procedimentos da Tabela de Procedimentos db SUS. 
Essa a9ao mostra a boa vontade do Governo ~ederal 
de nao s6 fortalecer 0 sistema como garanti\ 0 seu 
funcionamento e aplicabilidade dessa polrtica publica 
tao importante no nosso Pals. A universaliza~ao do 
atendimento 11 saude nao tem tido, por parte da opi
nlao publica, a devida cornprsensao, Frante a Imuilos 
parses desenvolvidos, 0 nosso Pats, com todo 0 seu 
tamanho continentale diversitlcacao, tem uma [/lde de va 
atendimento ampla e com melhorlas significati las nos 
atendimentos de media e alta complexidade.

A Portaria n° 2.488, do Ministerio da Sauds, au
toriza que 0 reajuste rnedto seja 30%, e wlidb tanto 
para procedimentos ambulatoriais quantapara ~queles 
que dependem da lnternacao dos pacientes. Essa e 
uma reivindicacao antiga dos secretarios estaduais e 
municipais de sauds, e 0 reajuste abrange os rhil pro
cedimentos mais defasados da tabela. Esse admentc 
s6 foi passIveI gra9as ao descontingenciame'nto de 
R$2 bilh6es para 0 Ministerio da sauoa 0 rnontante 
referente ao reajuste desses procedimentos slem de 
R$l 2 b'lh- I 

' U~ d:'principaisitensda tabela, reajustado, foi0 

aumentode32,4%conCedidoaconsultamedica,iAlguns 
procedimentos tiveram 0 seu valoracrescidoem[200%, 
Segundo catculos do Ministerio da sauce, 0 reajuste 
na Tabelade Procedimentosperrnitlraque, na rhaioria 
dos cases, os medicos que atendem pacientJs pelo 
SUS com jornada de trabalho de 20 horas serPanais 
passem a receber salaries que variam entre R$2.000 
e R$2.400 mensais.A tabela do SUS acumutou entre 
1994 e 2002 uma defasagem de 110%. I 

De acordo com 0 Mlnistro Jose Gomes ~empo-
rao, outras medidas que sarao anunciadas em breve 
peio Governo dentro do chamado PAC da saude vilo, 
ser decisivas para reduzir a defasagem de valor dos 
procedimentos da tabela. A Tabelade Procedirnentos 
do SUS e urn detalhamento de todos os serviWs arn
bulatoriais e hospitalares contratados a prestadores 
privados e filantr6picos com 0 seu respective valor de 

I 



, . ..~..._. 

Outubro de2007 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Sexta-Ieira 12 53935 

pagamento pela Uniao.0 valor pode ser complemen
tado par Estados e municfpios. 

o Governo tambem adotara medidas para sim
plificar e desburocratizara tabela do SUS. A partir de 
janeirodo proximo ana, as8 mil procedimentos listados 
·hojeseraoreduzidospela metade, paracerca de4 mil. 
Segundoa Ministro, a medidavai eliminara duplicida
de de procedimentos e otimizara usa dos recursosdo 
SUS.Deacordo coma Ministerio, a selecaotevecomo 
criteria as estudos encaminhados pela conteceracao 
das Miseric6rdias,demandas de entidades de classe 
e de programas estrateqicos do Governo Federal, e 
pedidos de nossos parceiros, as gestores estaduais 
e municipais. 

o SA. PRESIDENTE (InocencioOliveira)- Pas
sa-se ao 

v - GRANDE EXPEDIENTE 

Concedo a palavra ao i1ustre Parlamentar, re
presentante do glorioso Estado do Parana, onde se 
destaca semprepela honestidade, seriedade,espirito 
publico e grande trabalho que realiza, a Deputado e 
amigo dileto Alceni Guerra. 

Neste momenta, lenho a honra de presidir as 
trabalhos da Camara dos Deputados. Ouvirei, com a 
atencao devida, seu grande pronunciamento sabre a 
saude no Brasil. Ha companheiros medicos presen
tes.O Deputado Manoel Junior disse-me que perma
neceria no plenario para ouvir e apartear a Deputado 
Alceni Guerra. 

Estamos todos atentos para saber como a ex
Ministro ve a sauce no Brasil. 

Comrrunta satisfa'1ii0, concedo a palavra ao ilustre 
Oeputado Alceni Guerra par 25 minutos, prorroqavais 
par mais 5 minutos. 

o SR. ALeENI GUERRA (OEM- PA. Sem rev
sao do orador.) - Muito obrigado, Sr. Presidente Ino
cencio Oliveira. 

Tenho sorte na vida. Estou neste plenario com 
tres (cones, tres exemplos de como um medico se re
aliza na vida e como pode transitar par esse perfodo 
de tempo, que e vida, com satlstacao pessoal. 

Dirijo-me, em primeiro lugar, a V.Exa., Sr. Presi
dente,medicocomoeu, com umahistortasemelhante, 
de uma pequena cidadedo interior. V.Exa. edo Nordes
te e eu do Sui do Brasil, mas temos aquela cornlcbao, 
com aquele virus da inovacao que nos inquieta enos 
impulsiona para a futuro. 

Ouvi aqui discursos de dais colegas que me fi
zeram retroagir no tempo e verificar a quanta de se
melnancatemos na nossa hist6ria: DeputadoManoel 
Junior, cirurglao-qeral, que discursou na tribuna da 
esquerda e elogioua Programa Saudeda Familia, que 
tive a honra de criar no Ministerio da sauce. S.Exa. 

tarnbsrn elogiou todos as programas de prevencao e 
atencao basica asaude da poputacao brasileira. 

Confesso, nobre Deputado, que a ;nvejei um pou
quinho. Quando terminei meucursode Medicina, estava 
inclinadopara ser cirurqlao, considerados medicosde 
status da nossa epoca.Os grandes cirurqioes ganha
vam muitodinheiro, tinham status social, impunham-se 
anossa classe. Umdia,sextanlsta de Medicina, interno, 
senti a dramade criancas que nao tinham asslstencla 
a saude no Brasil e virei pediatra, como meu amigo 
Darcfsio Perondi, de Ijuf, uma cidade que invejamos 
no Rio Grande do Sui: bonita, organizada, de classes 
sociais autenticas, promotoras do desenvolvimento 
humano. 0 que virou Darcisio Perondi? Um pediatra. 
o que e hoje? Um Deputado Federal, Presidente da 
Frente Parlamentar de sauoe. Assim somas nos, me
dicos, empenhados na promocao humana. 

Entao, sinto-me gratif;cado, agradecido ao unt
verso, a Deus, avida, par estar hoje aqui, na vespers 
de um feriado, embora todos nos, Deputado Mauro 
Benevides e Deputada J6 Moraes- nao vou chama
la de J6 Soares -, minha querida amiga,tenhamos 
obriqacdes com nossas bases. Inclusive, soube, pela 
manna, que poderia Ialar da tribuna. 

Em Brasilia, todos nos, adventicios, somas pas
sageiros do tempo. Nesta Casa, somas passageiros 
da hist6ria, que nao nos perdoa quando, tendo opor
tunidadede exercera direito aoplniao, nao a fazemos. 
Entao, vim hoje aqui porque entendi que, de novo, 
Presidente Mauro Benevides, era a mao de Deus na 
minha moleira. 

Estamos na vespera do Dia da crlanca, Sou 
pediatra. Escolhi a Pediatria como profissao de vida. 
Era diffcil ser pediatra na epaca, mas escolhi par uma 
opcao de vida. Entao, estou nesta tribuna, Deputado 
Inocencio Oliveira, na vsspsra de um feriado, passa
geiro do tempo em Brasilia, passageiroda hist6ria no 
Congresso Nacional, para falardecnancase da saude 
nesta tarde, com muito orgulho, commUito vigor, com 
muitoprazer. Sou um pediatra fanatica pelaatencao que 
temos de dar acrianca,Antes fui Ministroda Sauda,e 
na metadedo meu mandataa Presidenteme charnou 
para ser Ministroda Crianca.Surpresa minha, porque 
esse Ministerio na existia, e ele me nomeia Ministro 
da Cnanca.E al eu aprendique nenhum pais, nenhum 
Estado, nenhum lugar do mundo vale nada se niio 
educar e nao formar suas criancas, se nao Ihes der 
atencao, N6s seremos nossa h;st6riano futuro, a que 
fazemos par nossascriancas, Hoje, educamos nossas 
crlancas e as formamos, damo-Ihes saude, dignida
de como crianca, fazemo-Ias sonhar com a futuro, e 
a Pais tem futuro. Se nao fizermos isso, nao teremos 
futuro, como centenasde paises que desapareceram 



; 
,I 
I 

53936 Sexta-feirs 12 mARIO DACAMARA DOS DEPUTADOS Outubro ~e 2007 

da hist6ria e do mapa, porque nao souberam formar os destina a outros fins: paga dividas, paga issb, paga 
seus cidadaos. aquilo, mas nao cumpre 0 compromisso que bPresi

Comec;;arei pela saude. Ministro da Saude, tive denle Lula sonhou conosco. i 
o dom da sorte de colocar no papel as leis que eu e E precise dizer aos Minislros Manlega~ Paulo 
V.Exa., DeputadoInocencioOliveira, Hnhamos sonhado Bernardo e Dilma Roussell que 0 Presidenle Lula so
na Constituinte: as leis do SUS. E qual era 0 SUS com nhou conosco no plsnario desta Casa com u'm SUS 
que sonhavamos? De universalidade, de graluidade com 30% da Seguridade Social. Se nao da, h6s va
total, com equldade, com inlegralidade. Lembro-me mos falir, n6s vamos destruir 0 SUS.Entao,que fazer? 
de que V.Exa. era meu companheiro quando dizfamos Onde ,buscarrecursos? I 
para0 entao futuro PresidenteFernandoHenriqueCar- E precise que 0 Partido dos Trabalhadores,que 
doso, para 0 futuro Presidente lIamar Franco, para 0 fez 0 SUS junto conosco e foi talvez 0 principbl parti
entao futuro Presidente Luiz lnaclo Luia da Silva que do reivindicador, perea a vergonha de dizer que nao 
um sonho tao grande como 0 SUS s6 poderia ser re- existe dinheiro para suslentar 0 SUS enos Indique 
alizado se livessemos dinheiro. Vamos falar 0 termo onde buscar dinheiro. I 
claro: dinheiro para sustenlar 0 SUS. Nosdias de hoje,ao abrir qualquerjornai verifica-

Fizemos uma proposta aos trss, ltamar Franco, se que 0 PT acaba de achar dinheiro para as rOdovias 
FernandoHenriqueCardosoe Luiz lnaclo LuladaSilva: e para as ferrovias. Acha dinheiro no rnercado, onde 
30% do dinheiro da Seguridade Social estabelece,cria qualquerpais inteligente buscarecursos para sustentar, 
e faz progredir 0 SUS para todos os brasileiros. Auto- as acees de Estado. Achou dinheiro para as rodovlas. 
rizados por eles e por tanlas Iideranc;as como Ulysses Onde vamos achar dinheiropara a Saude? Va~os det
Gulmarass, que senlava na cadeira de V.Exa., forma- xar a Saude morrer?Vamos deixaraSauds ser extinla? 
mos 0 SUS.lmplantei-o como Minislro, em 1990/1991, Vamos deixar queo SUS se extinga? I 
atendendo esse reclame de todos que eslavam aqui. Se nao na dinheiro no Orcarnento - e eu sei que 
Tinhamos sonhado na Constnuinte 0 SUS com 30% ha, pois 0 Governo arrecadou 100 bilh6es delreais a 
da Seguridade Social mais do que esperava -, trata-se de uma dsclsao po-

Em 1993, fora do Ministerio, fui surpreendido per Iflica 0 Governo destinar recursos 11 saude. Se nao 
uma portaria, nao era nem uma emenda constitucio- ha essa declsao, onde vamos buscar dinhei~o? No 
nal. Uma simples portaria de um Ministro eliminou os mercado? Temos de perder a vergonha de ir ao mer
30% da Segliridade Social e voltamos - permita-me cado e buscar dinheiro, porque sem ele 0 sus nao 
Sr. Presidenle, Srs. Deputados, dizer-Ihes - 11 rniseria sobrevivera. I 
da saude, Os 40 bilh6es que financiam a sauds hoje Ouco,com prazer, 0 nobreDeputadoDarcfsioPe
representam uma miseria perante 0 sonho dos brasi- rondi, Presidente da Frenle Parlamentar de S~ude. 
leiros em rstacao ao SUS. 0 Sr.Darcfsio Perondi - Deputado Aleeni Guerra, 

Eruim 0 SUS? Nao e ruim. Ele assiste, este ano, eu fico conslrangido em interrornpe-to, mas eu sairia 
4 bilh6es de vezes os brasileiros. Repito 0 que falei: frustrado deste plenarlo se nao fizesse uma br~ve ma
nao estou falando em 4 milh6es, estou falando em 4 nitestacao.Primeiro, V.Exa. tem umahist6ria exemplar 
mil milh6es de vezes, 4 bilh6es de vezes.Com que dl- e maravilhosana sauce e na adrnlrustracao publicado 
nheiro? Sem dinheiro, degradando-se,humilhando-se, Pais. Inclusive,depois de muitos anos, V.Exa. Jollou a 
e por que? Porque0 Poder Executivo, 0 Governo, tirou esta Casa rejuvenescido, com mais forc;a email. garra, 
os 30% da Seguridade Social do SUS. Hoje mendiga- e issoe muito bom para 0 Brasil e paraas pessbasca
mos, pedimos um favor: algum dinheiro. rentesde atendimento. Segundo, os doentesnaO fazem 

Vejo Deputados da Parafba, de Pernambuco,do passeatas,nao tem sindicato. Ministro Guido Mbntega, 
Piauf chorando pitangas, sem dinheiro para sustentar V.Exa. algumavezviu manifestac;ao de doentes~m fren
ou dar assistencia a sua populacao, CUlpa de quem? te ao seu Ministerio? Ministro Paulo Bernardo! V.Exa. 
Do Poder Executivo, nao e desta Casa. N6s estabe- viu? Eu naovi. Ninguemviu. Doentenao ternfor9apara 
lecemos que seria 30%, 0 Governo nao nos deu e a isso.Vimosalgumavez passeatas de crianeas? f-Iguem 
sauce esta falindo, Deputado Darcfsio Perondi, por viu? Elas nao tem sindicato, contsderacao, nada. Nao 
livre e espontlinea vontade. ha estruturas financiando maravilhosas passeatas de 

Eimpossfvel a qualquer Ministro, ate mesmo ao criancas e doentes.Deputado Alceni Guerra;0$ doen-
Ministro Ternporao, sustentar a Saude com metade tes e as crlancas receberam muito de sua aten~ao. Os 
dos recursos que sonhamos e determinamos que tos- bebes, que hoje podem mamar no peito da mae por 4 
sem dados ao SUS. Onde estao esses recursos? No meses, porque nesse perfodo elas nao wo trabalhar, 
Governo e no seu orc;amento. Os recursos existem, 0 devem isso a V.Exa. Eu era pediatra e, naquala noi-
Governo os arrecada. Arrecada esses recursos, mas te, chorel quando ouvi a noHcia pelo Jomal N$ciona/. 

I 
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Nem imaginavaque ser/amoscolegas na politica, mas 
ja eramos colegas como medicos. Portanto, essa e a 
hist6ria de V.Exa. E uma boa ideia:quando 0 Governo 
nao tem dinheiro, vai ao mercado buscar. A vida nao 
tem preco. As pessoas estao morrendo. Nos ultimos 
5 anos no Governo, V.Exa. ajudou muito os aposen
tados e os rniseraveis - V.Exa. destinou 8 milh6es de 
reais,e esta buscando rnais, paraa assistenciasocial. 
V. Exa. nao loi trabalhado para ajudar a saude, Presi
dente Lula, hoje sua cabeca esta melhor, pois pode 
contar com 0 Ministro Jose Gomes Ternporao e tam
bern com 0 Deputado Alceni Guerra, aqui no plenario, 
para alerta-lo, Parabens,Deputado AlceniGuerra, por 
ter voltado e tarnoern pelo seu discurso! 

o SR. ALCENI GUERRA - Obrigado, Deputado 
Darc/sio Perondi. 

DeputadoMauro Benevides,quero aqui me redi
mir.No pronunciamento que liz no GrandeExpediente, 
atabalhoadoque estava para conclul-Io por causa dos 
varlos assuntossobreos quaisqueria lalar, dentre eles 
educacaoparacrianca e educacaotempointegral, nao 
pude ter 0 prazer de ouvi-lo como aparteante, mas 
taco-o agora com muita honra e prazer. 

o Sr. Mauro Benevides - NobreDeputado Alceni 
Guerra, noembalodo seuemocionante pronunciarnen
to, entendi que V.Exa. tinha de ulilizar os 25 minutos 
que Ihe eram olerecidos, embora eu acreditasse que 
a Mesa iria f1exibilizar 0 Regimentopara permitir a rna
nltsstacao do Plenarlo, 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - You 
f1exibilizar 0 prazo do Deputado Alceni Guerra em 
mais 10 ou 15 minutos, para permitir que todos tacarn 
seu aparte. Hoje e um dia importante e temos tempo 
suliciente. A Camara dos Deputados vive dos bons 
debates. 

o SR. ALCENI GUERRA - Obrigado, Sr. Pre
sidente. 

o Sr. MauroBenevides - Eu nao estavaestimu
lando 0 Presidente InocencioOliveira a esse gesto de 
magnanimidade, e sei que naquelaoportunidade V.Exa. 
estavapremido pelos 25 minutosestabelecidos no Re
gimento. Faconesteaparte uma homenagem a V.Exa., 
Deputado Alceni Guerra, como [a liz pessoalmente, e 
tarnoern uma homenagem ao nosso companheiro de 
partido Presidente da Frente Parlamentar da Saude, 
o Deputado Darclsio Perondi. Neste mesmo plenarlo, 
com indumentaria propria daqueles que tem acesso 
a UTls, esta Casa viveu um momento hist6rico. Era
mos 140 Deputados na ocasiao.Fomos atras do pro
prio Presidente da Republica e lizemos um brado de 
alerta. Clamamos por mais verbas, por mais dotacoes 
para esse setor nevralgicopara a soorevivencta do ser 
humano. Deputado Alceni Guerra, era essa a home
nagem que eu desejava prestar a V.Exa. Enquanto eu 

ouvia seu brilhante pronunciamento, impacientava-me 
para tambern apartsa-lo. E, depois que ouvi 0 Depu
tado Darclsio Perondi, na concicao de Presidente da 
Frente Parlamentar da Saude, reportar-seII atuacaode 
V.Exa. e ao estorco da Frente, permiti-me olerecer-Ihe 

.este testemunho. S.Exa. nos mobilizou. Haviaaqui 140 
Deputadosunilormizados, clamandoao Presidenteda 
Republica a lim de que solucionasse de uma vez os 
problemas da saude no Brasil. Muito obrigado. 

o Sr. Manoel Junior- Deputado Alceni Guerra, 
V.Exa. me concede um aparte? 

o SA. ALCENI GUERRA - Com muito prazer 
ouco V.Exa. 

o Sr. ManoelJunior - Deputado Alceni Guerra, 
e com profunda ernocao que taco este aparte. E que
ro dizer a V.Exa. que nao lalo agora como seu colega 
Deputado, mas como ex-Pretsito de Pedras de Fogo, 
uma pequena cidade do interior da Paralba, minha 
terra natal. V.Exa. ja sentiu 0 que e ser Preleito de 
uma cidade de interior - de interior, mas muito maior 
do que a minha. Fui Prefeito ainda muito jovem, de
pols de sair da direcao de um hospital, logo depois de 
lormar-me medico. Eu era entao muito verde, e V.Exa. 
amparou minha admmlstracao. No Municipio de Pe
dras de Fogo temos 3 obras concluldas gra<;:as aos 
recursos liberados pelo Ministro da Saude, na epoca 
V.Exa. Por isso, ainda Ihe chama de Ministro quando 
nos encontramos nos corredores desta Casa. Depu

. tado Alceni Guerra, seu discurso nos enche de ener
gia paracontinuar enviando mensagens ao Palaciodo 
Planalto.O Presidente Lula tarnbern e de uma regiao 
pobre deste Pals. Ele construiu conosco nao apenas 
a VIII Conterencia, onde tudo cornecou, mas tambern 
as conterenciasanteriores.Posteriormente, esta Casa 
aprovou e inseriu na Constituicao Federal 0 Sistema 
Unico de Saude, ressaltando a atencao eletiva que 0 

Poder Publico deve dar II saude e a responsabilidade 
de todos nos pr/ncipalmente com aquelesque nao tem 
acesso ao sistema privado. Junto com 0 Presidente 
da Frente Parlamentar da Saude, 0 nobre Deputado 
Darcfsio Perondi, colega mais seu do que meu, pois e 
pediatra,medicosensivel porque lida dlariamentecom 
criancas,vamostrabalharnestaCasapara regulamen
tar a Emenda n° 29 e,quem sabe,para voltarmosa um 
passado nao muito distante e instiluirmos os 30% da 
Seguridade Social. Com certeza, seria essa a reden
<;:ao delinitiva do SUS. Devolverfamos a esperancede 
vida a rnuitas criancas hoje ladadas II morte. Parabe
nizo V.Exa., Deputado Alceni. Enquanto eu Ihe ouvia, 
vinham-meII mem6ria os idos de 1990, quando.ta em 
Pedras de Fogo, tive seu apoio para construir 0 posto 
de sauce das localidadesde Bela Rosa e Corvoada e 
para relormar 0 hospital distrital da minha terra natal. 
Muilo obrigado. 
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o SR. ALCENI GUERRA - V.Exa. e que era um 
excelente Prefeito, medico-cirurgiao dedicado asua po
pulal(1io. Padras de Fogofoi atendidanao pelavontade 
do Ministro. mas pela cornpetencia de V.Exa. 

Ouco, com mu~o prazer, 0 Deputado Dr.Nechar. 
o Sr. Dr. Nechar - Caro amigo DeputadoAlceni 

Guerra, sempre Ministro da Saude,V.Exa. fez e conti
nua fazendo hist6ria na saude do nosso Pafs.Eu ja 0 

admiravaquando V.Exa. era Ministro,e hoje 0 admire 
como colega nesta Casa, onde V.Exa. atua na Frente 
Parlarnentar da Saude e nas Cornissoes relativas a 
saude,V.Exa. eum guerreiro, como seu proprio nome 
prenuncia.Tudo 0 que se pode fazer pela saude nos 
aprendemos com V.Exa. Sou Deputado novato e me 
espelho muito na sua dignidade, na sua etica, na ver
dade de suas palavras. Elas fazem com que 0 Con
gresso Nacional se tortaleea. Aguardo a continuidade 
do seu discurso.Ainda na mais coisas que podemos 
aprender da sua experi€lncia como Ministro e como 
medico. Muito obrigado. 

o SR. ALCENI GUERRA - Eu e que Iheagrade"0. Depu1ado Dr.Nechar. Recebameuscumprimentos 
por sua atuacao na Comissao de Seguridade Social 
e Farnflla, na nossa Subcomisslio de saude. V.Exa. 
tarnoeme um exemplo para todos n6s. 

oueo,comrnuito prazer, Sr. Presidente, a Depu1ada 
J6 Moraes, e perm~o-me classfica-la, Tenho sempre mUM 
paixlio perpessoasque ostentam 2 virtudes romanas, uma 
delas masculina, aoutra, feminina. Refiro-me adoeura, que 
S.Exa. demonstra todos os diasquando a encontramos e 
somosrecebidos comessesorriso franco e bon~o, e refi
ro-me acoragem. Doeura sema coragem e um pengo, e 
coragem semdoeura e umacinte. A Depu1ada J6Moraes 
temas2virtudes, adocura e a coragem. Concedo-Ihe um 
apartecom mu~o prazer. (Palmas.) 

A Sra. Jo Moraes - MinistroAlceniGuerra.agra
de,.o-Ihe emocionada. V.Exa. acaba fazendo, num 
pronunciamento politico, tarnbern um pronunciamento 
postlco. A sociedade aprendecom palavras e aprende 
ternoern comgestos. Euaprendiaqui.Chegueipautada 
peladlterencaproqramanca inataaosnossospartidos, 
e deparei com uma figura polftica a quem. adistancla, 
eu ate poderia fazer alguma reserva, mas que com 0 

convfvio deixa a rnostra a profundidade democratlca 
de sua atitude, a humildade do seu carater,V.Exa. foi 
capaz dedeixara postcao de Ministroparapercorrer as 
ruas com velas acesas nas mlios a caminhodo centro 
do poder neste Pais, 0 Planalto. Nunca me esqueco 
dessa cena, Ministro. Ali nada nos separava, embora 
fosse eu do Partido Comunista e V.Exa. de uma agre
rniacao de ideologia diferente. Unia-nos a corwiccao 
de que era precisocolocar tudo ao largo, em nome do 
interessepublicoe de um projetode pais que visassea 
construcao de uma sociedade rnalssaudavel, Poucas 

I 
figuras polfticastllm essa grandeza, MinistroAlceni, a 
grandezada convlccaoe da humildade, e a cerieza de 
que acima de todas as coisas esta 0 destino da nos
sa gente. V.Exa. acaba de apresentar uma sol6,.ao, e 
fui me encaminhando no mesmosentido.Estalnos na 
mesmabatalna, e os executivos tem de nosouJir.Eles 
se sensibilizampela presslio das ruas, dos Parlamen
tos, pelo sofrimento, pela tragedia humana. ec!mtinuo 
considerando que estamos em presslio permanents 
pela requtamentacao da Emenda n° 29. V.Ex~. falou 
na retirada dos 30% da Seguridade, e eu s6 posse la
mentar que isso tenha acontecido quando estava no 
exerclcio da Presidencla do Pais um mineiro, [llamar 
Franco. Tenho certezade que agora, com a unilio desta 
Casa, vamos caminhar para um born termo. El como 
disseV.Exa., por que nlio buscamostambsm a partici
pacao do mercado? Porque nlio se cumpre a legisla
,.lio que estabeleceque os pianos privados delsauce 
devem cobrir os gastos do SUS com seus pacientes? 
DeputadoAlceni Guerra,V.Exa. nos da um examplee 
nos indica0 rumoa seguir. Parabens e muitoobrigada 
por permitir-me 0 convfvio com V.Exa. I 

o SR. ALCENI GUERRA - Obrlqado,Deputaoa 
J6 Moraes. Sou mesma um aquinhoado pelaivida e 
seguramente colocarei no meu curriculo os 5 apartes, 
que recebinestepronunciamento, especialmenl,e essa 
rnanltestacao carinhosa de uma Deputadado Partido 
Comunistado Brasil.Deputada, colocareino rneu cur
rtculo, com multo carinno, 0 seu aparte. I 

Termino, Sr. Presidente, seV.Exa. meconcede um 
poucomais de tempo, da mesmamaneira que donduzi 
esse discurso. Vou me referir de novo ao Partibo dos 
Trabalhadores, que tem 0 poder hoje. Vejo aqUi mui
tos Deputados e Deputadas da base do Gov~rno. E 
importante- aprendi isso quando estava no Gpverno 
- que peguemos no pe de quem realmente tem a res
ponsabilidade de colocar 0 Pafs em ordem. E: quero 
me referir ao PT como importanlissimo na cria~o do 
SUS. Acho que nlio 0 teriamos criado se nlio exisns
sem la Deputados dispostos a crla-lo, Eu poderla ci
tar todos. Niio eram muitos, eram pouco mais de uma 
dezena na Constituinte, mas foram irnportantesenos 
ajudaram a criar 0 sus. I 

Na regulamenta~lio do SUS - YOU user uf"a ex
pressiio sulista, Deputado Darclsio Perondi T' ouvi 
poucas e boas dos Deputados do PT aqui nOI Sallio 
Verde, mas os atendemos, assim comoos Deputados,
da chamada Direita. E fizemos as Leis nOs 8.080. de

I . 
1990. e 8.142, de 1990 - a 8.080, consensoentre n6s. 
Viajei. cumprindo uma rnlssao oficial; quando'voltei, 
vetos do Presidente da RepUblica a Lei nO 8.0 de 

180,
1990. Sentei na frente do Presidente da Republica, 
Fernando Coller, e Ihe disse: Esse era um ebmpro
misso nosso com a Na9Bo brasi/eira. 0 senhot vetou 

I 
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a pedido do seu consultor-geral. Eu Ihe peco que re
fa(Ja esses vetos. Ele mandou imediatamente para ca 
a Lei n° 8.142, de 1990, que relez os vetos indevidos 
a um consenso nacional. Assim, vivemos da Oireita a 
Esquerda na construcao do SUS. 

Todos os Oeputados dizem - ontem ouvi de di
versos Oeputados, e 0 Oeputado Oarclsio Perondi a 
testemunha - que 0 SUS loi a grande conquista social, 
o grande avanco social da hist6ria da Republica. 0 SUS 
esta morrendo, exclusivamente pelo financiamento. 
Entao, digo aqui, com carinho - nao com rnaqoa, nao 
com lrritacao -, a esse grande partido: 0 PT precisa 
escolher se a 0 criador ou 0 executor do SUS. 

Escolhi bem a palavra executor. Pode ser exe
cutor de reahza-lo ou executor de enterra-lo, Pode ser 
quem executa para coloca-lo na cova, como acontece 
agora, ou pode ser quem executa para realizar 0 so
nho dos brasileiros. 

Sras. e Srs. Deputados, sugiro a V.Exas. que 
saiam daqui e vao a Taguatinga procurar 10 famflias. 
Nao encontrarao nenhuma que tenha condlcoes de 
dar assistencia a saude dos seus membros que nao 
seja pelo SUS. Nenhuma! Entao, estamos falando da 
universalidade, da eqOidade, da integralidade que so
nhamos no SUS. Isso depende do PT. 

Nao vou fugir da responsabilidade de reconhe
cer os rneritos do PT na criacao do SUS, mas quero 
dizer ao Presidente Lula e aos seus Minislros que 0 

PT tarnbern pode ser 0 executor do SUS. Tomara que 
ele seja 0 executor para 0 bem, para executar 0 gran
de SUS. Nao gostarlamos que ele fosse 0 executor no 
senlido de rnata-lo, de enterra-lo, 

Mas, volto a afirmar, se 0 PT nao tem dinheiro, dos 
100 bilhoes de reais que sobram no Orcamento para 
colocar na saude, que tenha coragem de ir ao mercado 
buscar 0 dinheiro, como foi agora para as rodovias pri
vatizadas, como fez tantas prlvafizacoes.Va ao mercado 
buscar dinheiro! N6s colaboraremos ajudando a identifi
car onde existem esses recursos. 0 que nao podemos 
admitir a que a saude morra por falta de dlnheiro. 

Esse dinheiro existe, esta a disposlcao no Orca
mento. Sao 100 bllhoes de reaisl Nunca houve isso 
na hist6ria da Republica - alias, rnerlto desse partido, 
marito do Presidente, que executou uma polrtica eco
nernlca que resultou num soperavn de 170 bilhoes de 
reais. Pague 70 bilhOes para os credores do Brasil, mas 
reserve 100 bilhoes para 0 SUS, porque ele precisa. 

Foi 0 Presidente Lula quem nos fez sonhar com 
isso - como lIamar Franco e Fernando Henrique Car
doso -,30% para a Seguridade Social. 0 que vale hoje 
isso, 100 bilhOes de reais? Eles estao disponfveis no 
Orcamento da Uniao. Eo uma questao de 0 PT convencer 
os seus Ministros e 0 seu Presidente a executar tsso. 
ssnao, terei que voltar aqui, para infelicidade minha, e 

dizer: Grande partido; organizou 0 SUS, criou 0 SUS, 
mas e 0 executor do SUS. 

o Sr. PaUlo Piau - Oeputado Alceni Guerra, an
tes de V.Exa. terminar, quero dizer que nao podemos 
permitir que 0 Sistema Unico de Saude solra qualquer 
avaria, porque 0 SUS nos ensina a fazer democracia, 
pelo seu processo, pela sua forma de atuacao, atraves 
dos Conselhos. De lato, 0 que lalla sao recursos. E 
recursos para 0 SUS tem de sair de onde sair, porque 
nao a possivel consulla medica e operacao nos pre
cos que sao praticados hoje. Isso nao tem viabilidade 
nenhuma. E, a claro, ou se busca esse dinheiro ou 
se tem uma economia maior, exatamente para suprir. 
Concordo com V.Exa. nesse aspecto. Mas quero fazer 
mais um registro: dizer da sua qualidade como gestor. 
Prefeito de Pato Branco, VExa. passou pela regiao de 
Uberaba, captou a idaia do Parque Tecnol6gico e 0 

implantou em Pato Branco. 
o SR. ALCENI GUERRA - Confesso a VExa. 

que copiei de Uberaba. 
o Sr. Paulo Piau - Exatamente. E V.Exa. me 

disse um dia que lrouxe 0 indice de Oesenvolvimen
to Humano - 10H de quase 700° para 34° em tuncao 
dessa acao importante que implantou na sua cidade. 
Quero cumprirnenta-lo por isso, porque s6 as pessoas 
que tern vlsao e sao eficazes na gestao sao capazes 
de conceber e implantar um projeto com um resullado 
tao significante como esse. Parabens a V.Exa. 

o SR. ALCENI GUERRA - Agradego a VExa. 
e quero reconhecer, de publico, que temos 0 mesmo 
sonho. S6 atravessam a fronteira do subdesenvolvi
mento as cidades que tem cora gem de investir em 
ciencia e tecnologia, de andar um pouco para Irente. 
A sua cidade me inspirou. Eu Ihe concedo esse apar
te com muito prazer. Eslou sempre as suas ordens. 
VExa. sabe que pode contar comigo. Eu sempre vou 
as nossas reunioes dos parques tecnol6gicos. Quem 
sabe daqui a alguns anos estejamos aqui lalando com 
a mesma enlase em defesa do magnifico projeto de 
ciencia e tecnologia que sao nossos parques tecno
16gicos. Ja temos mais de cinqOenta no Brasil. Quem 
sabe daqui a algum tempo - alguns meses, alguns 
anos - possamos estar juntos aqui reivindicando para 
os parques tecnol6gicos a mesma torca que hoje eu e 
V.Exa. reivindicamos para 0 nosso SUS. 

Sr. Presidente, aqradsco a V.Exa. a tolerancia. Sei 
que isso a do seu ventrfculo esquerdo, da sua safda de 
coronarta superior, para um amigo. Ultrapassei todos os 
tempos. Ouvi meus colegas que me apartearam. Mas 
eu precisava fazer, Presidente, nao um desabalo, um 
clamor ao Presidente Lula, a Ministra Oilma Roussell, 
ao Ministro Guido Mantega, ao Ministro Paulo Bernar
do: n6s precisamos salvar 0 SUS. 
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Vallo a dizer, saiam daqui e vao a Tagualinga en
contrar 10 fammas.As 10 necessilam do SUS para ser 
alendidas. Nao havera nenhuma que nao necessile do 
SUS. Se a PT nao pode por a dinheiro do Orcarnsnto 
que sabra no SUS, vamos juntos como PT buscar di
nheiro de oulras formas: no mercado, sei la onde, na 
gra<;:a de Deus. Nao podemos permitir que esse sonho 
de lodos as brasilalros, que era a SUS, para atenoer 
lodos com dignidade, com igualdade, com inlegralidade 
- a universalidade que sonhamos -, morra porque a 
Governo nao quer relirar a dinhelro que Ihe sabra do 
Orcarnento para colocar no SUS. 

Esse meu apelo ao PT e um clamor de quem 
admira a partido, mas tarnbem ama, e apaixonado 
pelo SUS. 

Muilo obrigado, Sr. Presidenle. (Palmas. Oorador 
ecumpttmemedo.) 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) _ Eu 
goslaria de dizer que a Presldsncla foi muilo feliz, rno
deslia aparte. quando concedeu a lempo necessaria 

para que pudessemos discU1ir em lao grande profun
didade um projelo da importancia do SUS. 

o SUS e a vida do brasileiro que nao lem recur
so. 0 Depulado Manoel Junior, grande cirurgiao geral, 
grande amigo e Parlamentar extraordlnarlo, sabe dis
so, assim como todos os Parlamenlares presentes. Os 
Deputados Darclsio Perondi, Paulo Piau, Paes Landim, 

Dr. Nechar, Manoel Junior, Julio Delgado, Jo Moraes, 
Os6rio Adriano, Francisco Rodrigues, todos, enfim, fi
caram deleitados com a entusiasmo do DepU1ado AI
ceni Guerra pelo SUS, que e de todos nos, medicos, 
sobretudo, que sabemos da necessidade do povo. 

Entao,Deputado Alceni Guerra, esta foi uma gran
de larde para a Camara. Esse dia marcou profundamen-
Ie a reencontro do Parlamentar atuante, que acredila 
no que esta visrvel nas suas esperanyas enos seus 
sonhos. Criou projetos, criou tudo. Saiu de medico de 
uma cidade do interior, de Pato Branco, como sal de 
Serra Talhada, e chegou aonde chegou, a Ministro da 
sauce, criando projetos importantes para a Pals. 

Este e um grande dia da lnstltulcao, sem som
bra de duvida, Fico multo feliz de estar sentado nesta 
cadeira assistindo a esse discurso e dando a oportu
nidade para que aqui possamos estudar em profun
didade a lrnportancla do SUS para a vida e a saude 
dos brasileiros. 

Por isso, vamos fortalecer 0 SUS para que seja 
a verdadeiro instrumento da asslstsncta medica para 
quem nao a lem. 

V.Exa.sabe que ganhamos a luta da CPMF no dis
curso aqui.V.Exa. e eu fizemos um discurso emocionado. 
Diziaeu que, na condiyao de medico,via muilas pessoas 
morrendo nas minhas maos, venda-me impolenle para 

fazer as cosias. Naquela hora, a Minislro Adib ~atene, 
que ficou aqui, abracou-nos e fez uma fesla. 1_ 

Votei na CPMF porque acredito que sem ela nao 
ha como ter saude nesle Pals. : 

Agora, a Governo do meu grande amigQ Presi
denle Luta comste um equlvoco, porque eu le~a dado 
lodo a dinheiro da CPMF para a sauce. Nao terla flrado 
as 30% da Seguridade Social. i 

V.Exa. tern toda razao, Mais do que a polftica, 
do que as partidos au do que qualquer oulrll colsa, 
devemos salvar a SUS. Vamos fortalecer a sl!Js por
que estarernos prestanoo um grande service ao povo 
brasileiro. I 

o SR.PRESIDENTE(Inocl!mcioOliveira)'-Con
cedo a palavra ao nobre Depulado Franciscd Rodri
gues, para uma Cornunlcacao de Lideranya, p~lo De
mocratas. ' I 

0 SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM - RR. 
Como L1der. Sem ravlsao do orador.) - Sr. Presiden
te, apes a discurso do iluslre Oeputado Alceni 6' uerra, 
V.Exa. rnostrou que tern muita sensibilidade.	 1 

Alias, V.Exa.e uma referencia para lodos os Par
tamentares. Ea segundo Parlarnentar mais aritigo da 
hist6ria recenle desla Casa, com 9 mandates can
seculivos. V.Exa. dsrnonstrou sua prsocupacao em 

prestigiar aqueles que marcaram epoca na Casa. Isso I 
chama muito a aten<;:ao porque demonstra 0 quanto
tem sensibilidade, mesmo liderando um segmento ex
pressivo na Camara. I 

Sr.Presidente, Sras.e Srs.Deputados,nao pooeria 
deixar de me pronunciar para elogiar a ayao do /0inistro 
AltemirGregolin, da Secrelaria Especial de Aquicultura 
e Pesca, que lem feito um lrabalho brilhante ~or este 
Pars. 0 Minislro lem demonstrada sua capacidade de 
aglU1inayao e _ par que nao dizer? - sua visao Imensa 
quanta ao potencial deste Pals na area da pesca. S6 
para se ler uma ldela, a Brasil produz hoje praldmente 
1 milhao de tonelada por ano de pescado, sendo!emble
rnaticaa ayao desenvolvidapelo Ministerioda Pesca, um 
Ministerio novo, mas que ja demonslrasua capacldads 
operacional, no sentido de aglU1inar estorcos para que 
possamos multiplicar em muilas vezes a capacidade de 
produ<;:ao pesqueira desle Pars. I 

0 PIB pesqueiro brasileiro esta atualmente na 
casa dos 5 bilhoes de reais e gera 3,5 milhOes~e em
pregos. Cerca de 700 mil profissionais trabal~am no 
setor de forma ininterrupta, seja na costa brasileira, 
que tem mats de 7.500 quilometros de extensiio, seja 
nas aguas do interior. I 

Sr. Presidente, e importante saber que, dos 365 
dias do ano, temos rnals de 70% deles com sOl. Por
tanto, somos proplclos a atividade pesqueira.1 

Segundo dados da FAO - e este dado e,impor
lante -, 0 consumo anual de pescado no mundo eda 

I 

I, 
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ordem de 22,5 kg/habitante e pode ultrapassar os 30 
kg em 2030. A demanda mundial em 2030 devera at
cancar 100 milh6es de toneladas. A FAO entende que, 
pela locallzacao geografica e pelo potencial hfdrico do 
nosso Pafs, poderemos chegar a producao de 20 mi
Ih6es de toneladas/ano. 

Portanto, serao 20% da producao mundial. 
Sr. Presidente, esses dados sao importanles para 

a vida do nosso Pals pela sua irnportancia sstratsqlca, 
pelas espscles criadas em cativeiro ou exploradas na 
costa brasileira. 

No Estado que represenlo, Roraima, a producao 
hoje e em torno de 2.750 toneladas, com 4.584 pesca
dores cadastrados no Ministerio da Pesca. 

Queria dizer tambern que no perfodo de deleso, ou 
seja, no perfodo em que e proibida a pesca em fun~o da 
desova, meu Estado tern 2.563 beneficiados recebendo 
do Governo Federal 3 milh6es, 875 mil e 830 reais. 

Eprecise entender que urn Estado como 0 meu, 
que tern urna locallzacao geoestrategica muito impor
tante, necessila de ampliar cada vez mais as areas de 
pesca. Mais que isso, precisa utilizar os meios que 0 

Ministerio da Pesca disp6e hoje para efetivamente dar 
melhores condicoes de vida a esses pescadores. 

Queremos deixar registrado que, por sollcitacao 
nossa, 0 Ministro Altemir Gregolin ja liberou 300 mil 
reais: 150 mil reais para estrutura e 150 mil reais para 
a compra de equipamenlos para uma fabrica de gelo 
no Estado de Roraima, na localidade de Rorain6polis, 
beneficiando aquela poputacao de pescadores que 
abastece 0 cornercto local e da regiao. 

Sr. Presidente, encaminhamos solicitacao ao Mi
nistro para que possa tambern, com 0 mesma equipa
mento, atender a duas outras localidades importantes, 
onde centenas de pescadores t€Jm dificuldade para 
abastecer suas smbarcacoes de gelo. E importanle 
imedialamente contemplar 0 Municipio de Rorain6polis, 
a localidade de Santa Maria do Boiacu, na regiao sui 
do Estado de Roraima, chamada de Baixo Rio Branco, 
onde esta a maior concentracao de pescadores e, ob
viamente, de especles pescadas em nosso Estado. 

Portanto, e importante a eonstrucao de mais uma 
tabrica de gelo na regiao de Santa Maria do Bolacu e 
tarnoern no Municipio de Caracaraf, na localidade de 
Vista Alegre, pr6ximo a sede do municipio. Isso des
cenlralizaria 0 atendimento aqueles pescadores, que 
ja sao atendidos por uma pequena tabrtca de gelo na 
sede do municipio. 

Sr. Presidente, aqui fica nosso apelo ao Ministro 
Altemir Gregolin, 0 jovem e dinarnico Ministro cornpro
melido com esse programa do Governo Federal que 
eslamos apoiando. A bancada do meu Estado esteve 
reunida ontem com S.Exa. 

Independenteda correnteparfidaria, todos estamos 
nos debrucando sobre esse programa para que possa
mos conlribuir com 0 incremenlo da oferta de pescados 
em nosso Estado e, obviamenle, na nossa regiao. 

Sr. Presidente mocencio Oliveira, temos certeza 
de que a acao desenvolvida pelo Minislerio da Pesca vai 
atender a centenas de pescadores do nosso Eslado. 

Esta presente nosso companheiro e amigo Depu
tado Edio Vieira Lopes, que sempre esta a frente dessas 
quest6es. Esperamos que unidos possamos defender 
o nosso Estado. 

S.Exa. tarnbern participou da reuniao onlem com 
o Ministro Altemir Gregolin e e testemunha da nossa 
uniao para ajudar a implementar essa polltica de pes
ca no Estado de Roraima. 

Queremos agradecer desta tribuna ao Ministro 
por ter nos recebido e, acima de tudo, por estar aten
dendo as demandas dos pescadores do Estado de 
Roraima. 

Muito obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (tnocencio Oliveira) - Con

cedo ao nobre Dsputado Manoel Junior, para uma 
Cornunlcacao de Llderanca, pelo Bloco Parlamentar 
PSB/PDT/PCdoBIPMN/PHS/PRB. 

oSA.MANOEL JUNIOR (BlocoIPSB.Como Uder. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, taco com indigna9ao nao s6 minha, mas 
tarnbern dos municlpios brasileiros, principal mente os 
mais pobres, urn pronunciamenlo em rela~o a cobranca 
que esta sendo feita de forma compuIs6ria do PASEP 
sobre a Receita Corrente Uquida do Municipio. 

Pols muilo bern, 0 PASEP - Programade Formacao 
do Patrim6nio do Servidor Publico - foi criado pela Lei 
Complementar nO 8, de 1970, e no seu art. 8° determina
va que a aplicacan do disposto nesta lei aos Estados e 
municlpios, as suas entidades da Administra~ao Indireta 
e funda~6es, bern como aos seus servidores, oependera 
de norma legislativa estadual ou municipal. 

No entanto, por forca da mterpretacao dada pelo 
Supremo Tribunal Federal ao art. 239 da consnnncao 
Federalde 1988- particularmente com decisao de merilo 
na A~o Civil Originaria n° 471-3, movida pelo Estado 
do Parana -, passou tal contribuicao a ser compuls6ria, 
significando esdruxula figura trlbutaria, em que, sem 
nenhuma justiticativa plausfvel, a Uniao passou a ter 0 

poder de exigir tributo de municlpios, Distrito Federal e 
Estados-membros, sem qualquer contrapartida, debili
lando cada vez mais os ja escassos recursos sstaduais 
e municipais, Ministro Alceni Guerra, principalmente dos 
municfpios mais pobres deste Pais. 

Com essa decisao do STF, os municipios sao 
obrigados a pagar a Uniao 1% de toda sua receita cor
rente IIquida. Entretanto, existe uma grande distorcao 
na base de calcuio do PASEP. A receita corrente Ilquida 



I 
I
 
I
 
I 

53942 Sexla-feira 12 DlARIODA CAMARA DOSDEPUTADOS Outubro le 2007 

dos municlpios inclui todas as transferencias federais 
para a custeio da sauds, convenlos diversos, do FUN
DEB, da merenda escolar, das emendas parlamenta
res, alem de lodas as vmculacoes constituclonals com 
sauce e educacao, Ou seja, 0 PASEP 101 Iransformando 
numa mera contribuicao de Estados e municlpios para 
o Govemo Federal que, atualmente, ja fica com mais de 
60% da arrecaoacao totai do Pais. Eo a chamada CPMF 
dos municipios e Estados para a Uniao. 

Ora, a imposslvel que possamos admilir que 05 re
cursos dos Estados e municlpios sejam retirados dessa 
forma pela Uniao para financiar programas como Segu
ro-Desemprego, FATe ata as Iinhas de financiamentos 
do BNDES. Alias, a importante, aqui, registrar, Sras. e 
Srs. Deputados, que a BNDES cria todas as dificulda· 
des posslveis para emprestar dinheiro aos municlplos, 
principalmente 05 de pequeno e rnedto porte. 

Em que pese a legitimidade e a necessidade des
ses programas federais, 05 Estados e Municrpios nao 
tem nenhuma obriga~o de flnancia-los. Para isso, a 
Uniao conta com sua propria receita, que a cada vez 
maior, como na pouco falava aqui 0 Ministro Alceni 
Guerra, apresentando nomsros. Alias, de acordo com 
intorrnacees da Confedera~ao Nacional des Municl
plos, 05 pr6prios numsros da Secretaria do Tesouro 
Nacional indicam que a Uniao arrecadou no ano de 
2006 0 montante de R$562 bilhOes de reais. Desse 
montante, transferiu a Estados e Municipios somente 
R$90 bllhoes de reais, 0 resto ficou para 0 Orcarnsnto 
da Uniao, 05 gastos do Govemo Federal. 

Eo preciso que tennarnos a coragem de enfrentar 
essa situacao, para solucionar esse grande problema. 
Ha que cessar essa injusti<;a com Estados e municr
pios, principalmente com as mais pobres. Por esta ra
zao, estarnos apresentando uma proposta de emenda 
a Constitui<;ao a fim de desobrigar a contribui~o do 
PASEP dos Estados e rnuniclpios. 

Do montante transferido a Estados e municfpios, 
a Uniao reteve, de acordo com a STN, referente ao 
PASEP, cerea de R$3,6 bllhoes de reais, sendo R$l,4 
bilhao dos municfpios e R$2,2 bllhoes dos Estados, 
que poderiam ter side investidos em melhorias para 
a populacao ou aplicados em saude, soucacao e in
fra-estrutura. 

Assim, a precise estancar essa sangria de re
cursos. Nao se trata de retirar recursos da Uniao, mas 
de, repito, estancar uma sangria nos Estados emu
nicrpios; de impedir que recursos que deveriam estar 
nos Estados e municipios passem mais ulna vez para 
a faminta Uniao. 

Alam do mais as diversas legisla<;oesnao admi
tem que a parcela correspondente dos recursos vincu
lados, referentes a educa<;ao, saude e convenios, seja 
utilizada para 0 pagamento do PASEP. Logo, a PASEP 

I 
precisa ser pago integralmente com 05 chamados re-

I 

cursos livres. Ou seja, como a receita vlnculada dos 
rnuniclpios pode chegar, na maioria dos cases' a do is 
tercos da receila corrente liquida, significa dizer que 
o percentual do PASEP sobre 05 recursos Iivles dos 
municipios pode chegar a 3%. \ 

Vejamos a seguinte sltuacao para entender essa 
rnatematlca: um municipio que tem sua receita corrents 
Iiquida em tomo de A$12 milhi5es/mes,sendo qLe des
se monlanle ele lenha recebido do SUS R$2 nlilhOes. 
Ele leria vinculado para a sducacao R$2,5 milh6es, ou 
seja, 25% de A$l 0 milhoes; para a saude, a vindula~o 
seria de R$1,5 milhao, 15% de 10 milhOes. Assim 05 

recursos livres dele seriam da ordem de 6 milt\oes de 
reais, a arrecadacao livre; 12 milhoes de reaiS totals, 
ou seja, 10 milhoes de reais das receitas deles, mais

I 

2 milhoes de reais de translerencia do SUS; 2,5 mi-
Ihoes de reais da eoucacao e 1,5 milhoes de r~ais da 
saude, Pois bern, como ele nao pode utilizar racursos 
vinculados ao PASEp, deveria pagar 1% soble 05 6 
milhoes de reals Iivres, au seja, 60.000 reais. Mks lsso 
nao aconlece, Ministro Alceni Guerra. Nesse case, 0 

I 

municipio devera pagar a Uniao 120.000 reats, 1% do 
total das receitas que entram nos cofres municipais das 
Prefelturas e dos Eslados, 0 que significa dizer que a 
aliquola do PASEp, nesse nosso exemplo fictrcio, foi 
de 2% e nao de 1%. Eurn absurdo que essa silua<;ao

I 

possa assim continuar. I 
Analisemos junlos estas sltuacoes, Hoje, o's Esla

dos gaslam 49% com pessoal e 12,75% em edJca~o. 
Na verdade, com a educacao gaslam 25%, uma vez 
que, da parcela destinada a pessoal, 12,25% p~de ser 
da educacao, Outros 6,12% estao destinados, bbriga-

I 

toriamenle, a gaslos com saude, na area de passoal, 
Na realidade, sao 12%, pois 05 outros 5,88% tarnbern 
estao inclusos nos 49% destinados a qastos cof. pes
soal. Por fim, 13% de suas receilas estiio vinculadas ao 
servtco da divida. Ainda estao vinculados 11%Ipara a 
Assernbiela Legislaliva, 0 Tribunal de Conlas do ESlado, 
a Jusli<;a Estadual e 0 Ministario Publico Estadual, 

Assim, esses percentuais, somados ao 11 % do 
PASEP, de que, como ja disse, a Uniao se apodera, 
e mais alguns outros, levam a vincula<;ao de r~ceitas 
dos Eslados a mares de 93%, Reslam 7%. E: lsso a 
muito pouco para 0 Eslado utilizar em suas prj'iorida
des e necessidades. 

No caso dos municipios, a sltuacao nao difere 
muilo, sao 54% para pessoal, 11,5% para a edyca<;iio 
e 6,9% para a saude, utilizando-se a raciocinio apli
cado aos Eslados, mais 8% para a Camara dJ Vere
adores e 13% para as dividas assumidas pela I'uniao, 
quando houver. 

Somados a 1% do PASEP, chega-se a quase 95% 
do or<;amenlo. Nao a possivel ao Prefeilo aten'der as

I 
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demand as de sua comunidade com 5% de sua receila. 
Isso deve ser revisto urgentemente. 

Para finalizar, quero, mais uma vez, informar que 
a Contederacao Nacional de Municfpios apoiaa nossa 
PEC, para que se acabe com essa cobranca absurda 
aos municfpios e aos Estados. A nossa PEC e para 
que a Uniao nao mais possa exigir dos Estados, Distrito 
Federal e municlpios, bem com 0 de suas respeclivas 
autarquias e tundacoes a cobranca do PASEP, como 
e injustamente cobrado atualmente. 

Assim, senhores, peco apoio aos nobres pares 
para que assinem a nossa proposta de emenda cons
titucional e para que faearn gestao junto aos seus 11
deres, a fim de que possamos aprova-Ia 0 mats rapido 
possivel nesta Casa. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que de divulga
~ao ao discurso que passe II Taquigrafia, que revela 
que a proposta de emenda II Constitu'cao ja esta re
cebendo assinaturas. 

Aproveito e peco aos colegas que nos ap6iem 
na aprovacao desta materia, da qual ja se tratou com 
o Secretario do Tesouro Nacional e com 0 Deputado 
Antonio Palocci, que entende que esse desconto e ir
regular e absurdo. Ate porque, 1% do PASEP para re
tornar para 0 bolso dos tunctonarios que ganham ate 
2 salartos mfnimos uma vez por ana e muito vatldo, 
mas para financiar 0 BNDES nao. Muitas vezes, quan
do vamos pedir recursos para comprar ambulancla ou 
transporte escolar, enfrentamos muita burocracia. 

Sr. Presidente, aqradeco a tolerancia a V.Exa. 
Este assunto sera nossa bandeira na Casa nos 

proxirnos dias. 

APRESENTAMPROPOSI£OES: 

o SR. PRESIDENTE (lnocencio Oliveira) - Com 
muita satlstacao, passe a palavra ao nobre Deputado 
Paes Landim, que representa 0 PTB do Piau! ha muitos 
anos, no qual realiza um trabalho proffcuo. 

Sua Excelenciae Professorde Direito da tradicional 
Universidade de Brasilia. Sem sombra de duvida, e um 
dos grandes juristas do Pals e dos mais reconhecidos 
Parlamentares desta Casa na sua e em outras areas. 

Neste momento, peco ilcanca ao Deputado Paes 
Landim, porque you ter de fazer exercicfos de fisiote
rapia. Medicina tarnbern tem dessas coisas. Temos de 
nos atualizar todos os dias. 

Passo a Presidencia ao meu grande amigo, cirur
giao e Parlamentar, Deputado Manoel Junior. 

D/SCURSO DO SR. DEPUTADO PAES 
LAND/M QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REV/SAO, SERA POSTER/ORMENTE 
PUBL/CADO. 

o Sr. Inocencio Oliveira, 2° Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidencia que e 
ocupsde pe/o Manoel Junior, § 2° do art. 18 
do Regimento Interno. 

o SA. PRESIDENTE (Manoel Junior) - Deputado 
Inocencio Oliveira, e com alegria e muita responsabi
Iidade que assumo a tarefa de presidir esta sessao, a 
qual ja contou com a parnopacao brilhante do Ministro 
Alceni Guerra. 

o SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) - Apre
senta~ao de proposi~oes. 

Autor Proposicio Ementa 
ComissiiO 
Seguridade Social 
Familia 
Poder Executivo 

de 
e 

REQ 1840/2007 
=> PL 116712007 

PL 2204/2007 

Gladson Cameli INC 1310/2007 

] ollioDelgado 

ROmulo Gouveia 

PL 2205/2007 

PL 220612007 

Romulo Gouveia INC 1311/2007 

Solicita tramital;8o conjunta dos Projetos de Lei nOs 
1.97212007 e 1.167/2007. 

Dispoe sabre 0 Programs Nacional de Indusia de Jovens 
Pmlovem, instituldo pelaLei nO 11.129, de 30 de junho de 
2005, alters as Leis nOs 9.311, de 24 de outubro de 1996, e 
10.836, de 9 de janeiro de 2004, e dB outras providenctes. 
Sugere ao Excelentissimo Senhor Ministro da Defesa a 
jnstala~il.o do Instrumental Landing System (ILS) no 
Aeroporto Intemacional do municipio de Cruzeiro do Sui I 
AC. 
Veda as institui~s financeims ou de credito ofertar ou 
contratar emprestimo em domictlio. 
DB nova redacjio ao caput do art. 41-A da Lei nO 8.213, de 24 
de julho de 1991, para determinar a aplica~il.o do Indice de 
reajuste do salario-mlnimo para todos os beneficios de 
prestacao continuada. 
Sugere ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Agn\.rio 
que 0 Pinhio Manso seja inchndo nas cultums beneficiadas 
com 0 Selo de Combustlvel Social. 
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VI - OROEM DO OIA 

(Debates e Trabalho de Comissoes.) 

o SR. NILSONMOURAO- Sr. Presidente, peeo 
a palavra pela ordem. 

o SR.PRESIOENTE (Manoel Junior) - Tem V.Exa. 
a palavra. 

o SR. NILSON MOURAO(PT - AC. Pela ordem. 
Sem rsvlsao do orador.) - Sr. Presidente, sras, e Srs. 
Deputados, no Pars do futebol a ecologia ganha cada 
vez mais espaeo, 0 Ministerio do Esporte, em convanio 
com 0 Governo do Estado do Acre, esta produzindo 
uma bola chamada bola ecol6gica, toda feita de latex da 
seringueira e produzida dentro de uma penitenciarla, 

Essa bola tem amplas possibilidades e ja foi tes
tada. 0 Ministro do Esporte vai ao Acre brevemente 
para lancar oficialmente a bola ecol6gica. A partir dar, 
a producao sera grande para estudantes, escolas, 
para a juventude. Os primeiros 50 exemplares fcram 
produzidos pelos detentos do Programa Pintando a 
Liberdade na Penitenciaria de Rio Branco. A bola de 
couro ecol6gico e feita a partir do latex extrafdo da se
ringueira, arvore da floresta amazOnica. 

Para a fabrlcaeao da bola, 0 latex e misturado 
com resinas de cascas de arvores e 0 produto e adi
cionado a um tecido composto de retalhos de lonas 
usadas em caminhOes. Depois de seco, 0 material, 
chamado couro ecol6gico, e recortado com base em 
uma forma e costurado com Iinha encerada. As cores 
sao produzidas a partir de resinas naturais. 

Por ser fabricada totalmente com material natural, 
a bola ecol6gica, para usa em recreacao, decompOe
se totalmente em alguns meses. As bolas industriais, 
ao ccntrano, podem demorar mais de 1 seculo para 
serem absorvidas pelo meio ambiente. 

A producao da tabrtca e teita em parceria com a 
Secretaria do Esporte do Acre. 0 Estado e pioneiro na 
utilizayao de produtos alternatives. 0 objetivo e com
bater a mortalidade de animals silvestres pela conta
mlnacao do solo e das aguas por produtos qufmicos. 
Alem das bolas, 0 couro ecol6gico tambern e usado 
em tabrtcae do Estado para a procueao de bolsas, 
sapatos e cintos. 

A bola foi apresentada no mas de setembro ~ 

Federayao 'Internacional de Futebol e ~ Confedera
yao Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. A ex
pectativa do Governador do Acre, Binho Marques, do 
ex-Governador Jorge Viana e do secretarto Estadual 
de Esporte, Cassie Marques, que expuseram 0 pro
duto, e que a producao inedita conte mais um ponto 
na candidatura do Acre a subsede da Copa do Mundo 
de 2014, caso 0 Brasil venha a ser confirmado como 
sede do mundial. 
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Muito pelo contrario, sao indios que convivem com OS 

brancos e integram a sociedade ha mais de 200 anos. 
Alguns sao Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores. Qual
quer estabelecimento de 3° grau em Boa Vista esta 
cheio de indios cursando Faculdade de Direito, Medi
cina e outros mais. 

A FUNAI insiste em uma 6tica vesga, totalmente 
dominada e gerenciada por orqanizacoes nao-qovsr
namentais aservico de governos estrangeiros que, de 
maneira a/guma, representam os interesses do Pais. 

Fica aqui 0 meu alerta e a minha preocupacao, 
Sr. Presidente. 

o SR_ PRESIDENTE (Manoel Junior) - Vai-se 
passar ao horatio de 

VII- COMUNICAC;:OES PARLAMENTARES 

oSA. PRESIDENTE (Manoel Junior) - Com muita 
honra e alegria, anuncio a tala, para uma Comunicacao 
Parlamentar, pelo Bloco Par/amentar PMDB/PSC/PTC, 
ao nobre Deputado Mauro Benevides, ex-Senador, 
ex-Vereador de Fortaleza, ex-Deputado Estadual, que 
cumpre seu decimo terceiro mandato, tendo passado 
interimimente pela Presidencia da Republica. 

Para mim, enquanto paraibano, nobre Deputado 
Mauro Benevides, nordestino como V.Exa., e uma ale
gria muito grande anunciar ao Brasil a sua fala. V.Exa. 
tem a palavra por 5 minutos. 

o SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CEo Sem revisao do orador.) - Muito obrigado, Sr. 
Presidente, por essas referencias encomiasticas ao 
meu modesto currlcuio politico-parlamentar, iniciado 
efetivamente como V.Exa. destacou, na condlcao de 
Vereador, na Camara da minha cidade de Fortaleza, 
seqOenciado pelo mandato de Deputado, de Senador 
e, agora, de Deputado Federal. Muito grato a VExa. 
pela referencia. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores 
telespectadores da TV Camara, somente anoite desta 
quarta-feira ocorreu a posse, na Academia Cearense 
de Ret6rica, do Desembargador Fernando Ximenes, 
jurista de merltos comprovados e orador de reconhe
cido prestigio, 0 que se acha express ado nas tribunas 
judiciarias e em eventos dos quais participa, sempre 
com brilho e solido embasamento cultural. 

No magno evento de ontem, dos mais freqOen
tados nos 28 anos da prestigiosa Arcadia, fizeram-se 
presentes autoridades e convidados, numa seletividade 
de publico, com predorninancia de destacados vultos 
de nossos clrcutos intelectuais. 

Ao declarar abertos os trabalhos da concorrida 
Assembieiao Presidente do silogeu, Mauricio Cabral 
Benevides, enfatizou textualmente: 

"E a esta Arcadia que VExa. se integra, 
graQasa uma vida dedicada ao cullo dos valo
res jurfdicos e das Ciencias Humanas. 0 Cole
gio Acadernico 0 recebe, nesta aurora esplen
dida, como um homem de pensamento e acao, 
consciente dos ideais que protessarnos," 

Por sua vez, 0 academlco Roberto Ribeiro intum
biu-sa da saudacao formal ao novel recipiendario, pondo 
em evidencia as excepcionais qualidades de uma per
sonalidade de escol, incorporada unanimemente aos 
quadros da entidade, constituida graQas aclanvldencla 
e ideallsmo de Ilamar Santiago Espindola. ' 

Em razao dos encargos parlamentares, um deles 
a votacao ate a madrugada da CPMF, estive impossi
billtado de comparecer ao brilhante conclave. 

saudo novamente 0 Desembargador Fernando 
Ximenes, augurando-Ihe urn desempenho que corres
ponda ao seu talento fulgurante, sempre realcado ao 
lange de incessantes atividades como mestre do Di
reito, detentor de invejavel prestfgio que atcanca hoje 
nrvel naclonal. 

A Academia Cearense de Ret6rica possui razoes 
sobradas para conslderar-se ainda mais engrandeci
da, direcionada ao cabal atendimento das respectivas 
finalidades institucionais. Fernando Ximenes honrara, 
sem duvlda, aquela Casa, na quai pontilicam outros 
nomes de projeQiio na unidade federada a que per
tencemos. 

Essa, Sr. Presidente, a homenagem que presto 
da tribuna da Camara dos Deputados ao rnaqisterio 
integerrimo, agora alcado a condicao de membro da 
Academia Cearense de Ret6rica, que reuns extraor
dlnarias personalidades do meu Estado, e a mais hu
milde de todas alas sou eu pr6prio. 

Tenho 0 privili§gio de conviver nesta Casa com 
grandes nomes da tribuna parlamentar, e tenho me 
estorcado para acornpanha-los e cumprir tambern 0 

meu dever de representante do povo do Ceara. 
Essa, portanto, a homenagem que presto a nossa 

Academia Cearense de Ret6rica e ao novel recipien
dario, Desembargador Fernando Ximenes. 

o SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) - Multo 
obrigado, nobre Deputado Mauro Benevides. 

o SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) - Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Joseph Bandeira, para 
uma Comunicacao de Lideranca, pelo PT. 

o SR. JOSEPH BANDEIRA (PT - BA. Como u
der.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, arnanna, 
Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, 
Dia das Criancas, Dia do Descobrimento da America, 
compieta 15 anos do traqico desaparecimento do emi
nente homem publico brasileiro Ulysses Guirnaraes. 
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Sentindo-me naobrigayaode prestarhomenagem 
ao grandedesaparecido, fui escaladopelomeu Partido 
para tazs-la, embora sem qualquer merecimento de 
minha parte para estar A altura do cometimento. 

Nao costumo ler pronunciamentos, mas fiz ques
tao de mudara estralllgia nestaoportunidade, paraque 
a mensagem passe a constar doravante, oficialmen
te, como documento inscrito nos Anais da Casa. Para 
isso, limito-me apenas a ler uma cronica que.escrevi, 
exatamente sob 0 estupor da notrcia que deu ao Bra
sil conhecimentodaquela lutuosa tragedia nacional. 0 
texlo consta hoje de urnIivro, de minha singelaautoria, 
inlitulado Juaze;ro Amor Paixfio, publicado em 1993. 
o titulo da cronica e Ulysses Guimarfies. Sua data. 12 
de outubro de 1992. Seu teor e 0 seguinte: 

" Ulysses completou sua Odissela. Agora a vida 
e apenas retorN" Navegayao inconsuta do misterio, 
redescobrindocontinentes perdidos.0 ser e a sereni
dade, depois de tanta paixao e luta. Longe, como os 
far6is que devassam a noite, que 0 ocultou, 0 olhar 
do Brasil procura em vao a rota da viagem. Nenhuma 
luz e inutil, mas a sombra do invisrvel esconde 0 ve
Iho arqonauta, protegendo-Ihea retirada.0 mar e seu 
desconsolo vern da tarde. 

Nao houve mensagem de despedida, alsm do 
naufragio da barca alada. Nem haveria necessidade. 
Tudojs estavadito e feito. 0 filho do povo ja se tomara 
urn dos pais da patria. Anciao do Conselho veneravel. 
Cidadao de inexcedfveis exemplos de amor ao pals. 
Navegador com direito,portanto,de partir, semter que 
dar explicayoes, principalmente quando 0 dia fosse 0 

das Criancas, da Padroeira do Brasil e dos 500 anos 
de descobrimento da America - novo Colombo coro
ado na Angra dos Reis Atlllnticos. 

Conselheiro Ulysses Guimaraes. 0 ultimo dos 
nossos est6icos, helenicamente falando. 0 devere seu 
prazer, como inesgotavel fonte de sabedoria polltica. 
Ciencia dos que sabem que 0 apostolado e a unlca 
possibilidade de realizarem-seas leis e seus profetas. 
Praticahomada, na rotinadiutuma, de todos e de cada 
urnde seus discursos.Tsoria e exerclcioda cidadania 
plena em favorda plenitudeda cidadaniade cadacida
dao do Brasil. Democracia de resultados para todos. 

Urn homem capaz de muitos erros, como qual
quer homem, e de muitos grandes erros, como qual
quer grande homem.Quem 0 conheceu mais de perto 
insiste, porern, na alegria de testemunhar essa gran
deza pessoal que n6s, mais dlstantes, aprendemos a 
admirar, sem a necessidade de dlscussoes, 

Expressao matorda vidapUblica brasileira, nesses 
ulttmos e tao atribulados anos, segundo 0 julgamento 
quase unllnime, nao Ihe foi dada, porern, a oportuni
dade tao sonnada de governar 0 Brasil. 0 destino e 

suas inconfid~ncias sempre Ihe reservaram inLmera
veis provaeoes, a cada chamamentodo tempolhist6ri
co nacional.Com 0 fim da ditadura, contra a qual nao 
houve nenhum mais valoroso guerreiro da causa do 
povo, lutandonaliya contraria, tropecara emsualpr6pria 
sombra, a caminho da Presidencia da Republica.

, 

A saude polftica dos militares correria, de fato, 
serios riscos, se permitissem que a Nayao compare
cesse inteira As urnas, ja naqueles dias, aVid;\. como 
se encontrava de fazer a hist6ria pelas pr6prias rnaos, 
Entao, 0 sistema inventou 0 casursmo da transiQao, es
pecie de mudanca, sem pressa, de tudo, que por isso 
mesmonaodeverianempoderiamudarnada, ~anten-
do-se, lsto posto, A revelia daoplnlao publicabrasileira, 
a farsa do Presidente fabricado por urn colegio: eleito
ral. Ele, 0 pregador das Diretas, ficava, assim, fora do 
caminho privilegiado da vit6ria antecipada. I 

Os donatarios do Brasil, mais uma vez, como 
sempre, e agora como nunca, resquardavam-se do 
choque heterodoxo de urn governo diferente, que por 
certo seria competentementeexercido longedos con
cillabulos e das negociatas, que costumelramente vi
cejaram, na via indireta da escolha presldencial, ape
sar dos rnerltos incontsstaveis dos que se toinaram 
exce<;6es A regra, como Tancredo Neves, neste caso, 
outro de nossos eminentes conselheiros. I 

Esses entendimentos entreos lobos, contra todo 
0 rebanhodos cordeiros, naopoderiam ter outro resul
tado, que nao'0 do esforyo nacional perdido: ~ morte 
do Presidenterscem-alelto, e a ascensao,novamente,, 
dos mesmos velhos coronets e compadres aopoder, 
Arrepiando a legalidade, estava la, na espreita. 0 cor
tejo dos bajuladores de militares, como os A~tonios 
Carlos Magalhaes da vida e quejandos.Na semi-obs
curidade das conveniencias, teriam sempre ~Iguma 
tram6ia preparada previamente para a ocasiab. tudo 
a depender dos passos daquele velho campeao das 
liberdades,que tinha 0 rosto de sacerdcite egr~cio do 
tempo dos fara6s. I 

Urdia-se em surdinaqualquercoisa que c~eirava 

a golpe.Nao fosse ele,Ulysses, 0 her6ide sua pr6pria 
odisseia, e a traiyao ao povooutra vez se const!Jmava. 
Necsssarlo tornou-se, sntao, repelir 0 estrat~gema 
do Cavalo de Tr6ia, dessa vez para que se en/regas
se, aos que mataram Tancredo, 0 presente delgrego 
que seria assumir 0 Govemo, entre tantos susPiros e 
tantas iagrimas, e na duvida sobre a legilimida'de e a 
legalidade,bern como sobre 0 que fariam os qJarteis, 
Incontlnenti ou a posteriori. I 

Mesmo contra a oplniao de grandes parcelas 
da nacionalidade, Ulysses, porern, apesar do ~span-
to, raciocinava, enquanto muitos outros, ao contrarlo,, 
acostumados como sempre viveram ao convlvio da 

I 



Outubro de 2007 DIARIODA CAMARADOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 53947 

impostura e dos impostores, apenas preparavam-se 
para, oportunamente, dar 0 Pals de presente aos car
teis dos empreiteirose dos banqueiros, especialmente 
o das corncnicacoes. De tato, imediatamente depoisde 
o sucessorter sido feito Presidente, tornou-se 0 gover
no socio para alguns, e refem pohtico para outros, da 
Rede Globo e de muitos carcereiros mais. 

Claro que, pelo menos de vez em quando, a po
derosa influ~ncia de Ulysses, velando0 sonhodo novo 
Brasil, se tazla sentirem algumas condutas governa
mentais, de excscao e acerto. Foi assim, por exern
plo, na cornposicao ministerial, herdada por inteiro de 
Tancredo. Foi tambern assim, de resto, em tudo 0 que 
dissesse respeito aos interesses dos concidadaos, 
por dever admlnlstrativo daquele estranho goverN° 
Aos poucos, porern, a figura~ao foi-se desfigurando, 
ate 0 Estado tornar-se um resultado espurio daque
les anseios nacionais de urgente rnucanca. Mudan~ 

frustrada, principalmente depois da saida, torcosa ou 
forcada, de muitos dos quadros exponenciais da ad
rninistracao, como Waldir Pires, por exernplo. Ja entao 
estertorava-se a malograda experiancia, antecipada
mente condenando 0 Governo a ser apenas de tran
sicao, da mediocridade para a vergonha. 

Com a Constituinte reacendeu-sea fogueirados 
ideals.Ninquernpoderia mesmo substituir U.lysses na 
estrateqla daquela batalha, 0 Brasil inteiro buscando 
o pais que queria ser a voz das ruas e das pracas re
clamandouma consutuicao nova paraum novotempo 
historico, profetizado na Campanha Das Diretas, que 
todavia ate entao nao se consumara. 

Desesperadamente esperada, mas sem outra 
vez poder consumar a espsranca, a Nova Republica 
lrta transformar-sena maiordas mais recentesdecep
q6es nacionais. Primeiro,com 0 martrrio de Tancredo. 
Depois, com a derrocada de Sarney. 

Para 0 velho sonhador, isto posto, nao haveria 
outro haver. Constituinte ja! Das rnaos da nacionali
dade, em Assernbteia Nacional, ele receberia enos 
entregaria uma nova Carta de Principios. Entao, nas 
asas daquele vento de radical transforrnacao da vida 
publica brasileira, como um passaro de luz voariapara 
a Alvorada, finalmenteungido Presidente pelavontade 
do povo do Brasil; 

Novamente0 sonho desleito. Mesmona compre
ensao de que 0 apoio, ate ao lim, aquels malfadado 
Governo,como de lato aconteceu,custar-Ihe-iaa Pre
sidencia, ainda assim ha quem ate hoje nao entenda, 
apesar disso, toda a traiQiio de que 0 velho guerreiro 
foi vitima, por parte dos mililantes daquela antiga es
peranca, nao ja bastasse 0 desgosto com a militancia 
do seu proprio partido. Waldir Pires, mais uma vez, 
seu velho companheiro de armas, que ainda agora 0 

diga. 0 que se viu foi estarrecedor. Governadores do 
PMDB, Prefeitos, Senadores, Deputados, Vereadores, 
bracescruzados no primeiro turno da elelcao,abando
naram,por fim, 0 comandante das tropas que entao se 
dizlarn libertadoras da Patria, ao seu proprio destiN° 
No segundo turno, alegrementeja acorriam solicitos a 
fantasiadesvairada,do teatro de marionetes,montada 
novamente pela Rede Globo, em apoiarnento aquete 
que desde entao seria, como ainda hoje a e, a maior 
mentira de toda a historia do Pals. Diante dos traido
res, dos covardes,dos oportunistas, 0 velho guerreiro 
viu-se torcado a abdicar outra vez do sonho do Brasil 
Novo, titulo por sinal ir6nico, para nao dizer sarcasti
co, da peca que a Rede Globo, atraves de Collor, em 
face dos seus dons de ator canastrao rnexicano, de 
um folhetim de ultima categoria, acabara de pregar 
ao Brasil." 

Sr. Presidente, sinto que talvez a exigOidade do 
tempo nao me permita ultimar a leitura deste pronun
ciamento.Explorando, todavia, ainda um pouco, a boa 
vontade de V.Exa., ouso pedir mais um acrescirno 
de tolerancia para que eu possa levar a bom termo 
o dever que me foi posto. 0 Partido dos Trabalhado
res nao pode faltar nesta hora, em que todo 0 Brasil 
homenageia 0 grande ausente, personaqern vivo da 
historla do Brasil. 

o SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) - Depu
tado Joseph Bandeira, V.Exa. pode conclulr seu pro
nunciamento. 

o SR. JOSEPH BANDEIRA - Obrigado, Sr.Pre
sidente. 

Continuo entao, e concluo, Sr. Presidente: 
"Collor caiu. Quando caira a imprensa marrom 

deste Pais nao se sabe. Mas nao desanimemos da 
justica. Um dia, que se espera ja nao tarde, 0 Pals 
acordara livre dos impostores e das impostoras. 

Ulysses, todavia, ja nao podia mais esperar. A 
barca da historia desatracava outra vez do cais do 
tempo, paranovasaventuras. Depe, aproa, como con
vern aos velhos almirantes, sobretudo quando 0 mar 
e revolto e 0 horizonte tornado pela cerracao,Ulysses 
vai, possutdo, como sempre, da paixao do povo, de 
alma completa e de coracao inteiro, como em todos 
os momentos da invejavel existencla, buscando a Pa
tria perdida. 0 mar sempre 0 charnara, desde longe, 
para esta ultima viagem de rota desconhecida. E ele, 
que era homem das miss6es impossiveis, aceitou 0 

desafio. Nao por acaso, um dos mais famosos lemas 
de sua vida extraordlnana sempre foi, "Navegar epre
eiso. Vivernao epreeiso." 

Era 0 que tinha a dizer. 
o SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) - Convido 

a ocupar a tribuna 0 nobre Deputado Joao Almeida, 
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baiano, que cumpre seu quinto mandato nesta Casa. 
Ge610go, ocupou vartas tuncees no seu Estado e, 
com sua presence, enobrece este Parlamento. S.Exa. 
tera 5 minutos para uma Comuntcacao de Lidaranca, 
pelo PSDB. 

o SR. JOAO ALMEIDA (PSDB - BA. Como If
der.Sem revlsao do orador.) - Sr.Presidente, Sras. e 
Srs.Deputados, Deputado JosephBandeira, doEstado 
da Bahia, que acaba de pronunciar bela discurso em 
homenagem II mem6ria do Dr. Ulysses Guimaraes, 
patroneda moderna democracia brasileira, cidadaode 
muitas qualidades e tantas vezes festejado pela vida 
extraordmana que viveu e pela enorme contribulcao 
que deu ao Pafs. 

Durante esta semana, Sr. Presidente, muitos 
Parlamentares vieram a tribuna para reverenciar esse 
grandebrasileiro, e todosdestacaram sua bravura, sua 
perspicacla polfticae sua dedica\(lio lis causasdo Pars 
e da democracia. 

Vou contar um epis6dio que talvez ainda nao 
tenha sido contado e que ressalta a criatividade e 0 
axtraordlnario humor do Dr.Ulysses,humor que man
tlnha em todas as sltuacoes. 

Quando ia a algum enterro,na hora emque 0 fa
retro sala, 0 Dr. Ulysses sempre dizia: "Se a/gum dla 
me virem nessa sltua980 a/gum dla, podem dlzer que 
ali val um homem ccotreneao: 

E nao a que foi assim! Ninguamteve a oportuni
dadede veHo numcaixao, sendolevadopara0 enterro. 
Se, de um lado, isso nos tirou a oportunidade de Ihe 
prestaruma ultimahomenagem, de outro, 0 destinofez 
com que as coisas acontecessem exatamente como 
ele queria. Por isso, ate hoje seus restos mortais nao 
foram encontrados, para que nao se concretizassea 
cerimonia do enterro e nao pudessem dizer que ele 
estava naquela situacao contrariado. 

Enfim, esse a mais um singelo registro da bela 
vida do Dr.UlyssesGuimaraes, cuja mem6riatarnbem 
homenageamos, associando-nos ao pronunciamento 
do Deputado Joseph Bandeira. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recebi 
do Prefeito Davi Oliveira, de Caravelas, e-mail em 
que expressa pedido - feito por ele e os Prefeitos da 
Costa das Baleias, regiao que envolve os Municfpios . 
de Caravelas, Nova Vict0sa, Alcobacta e outros - de 
provldanclas para a retomada das operacoes do ae
roporto de Caravelas, construldo ainda no tempo da 
2" Guerra Mundia!. Trata-se de aeroporto de boa qua-
Iidade e muito importante, pois oa apoio a navega\(lio 
regional e e tamoem um ponto de seguranya para a 
naveqacao interestadual. 

Nessa ascalada que fez agora sobre a situa
\(lio dos aeroportos, premido peto acidents ocorrido 

em Congonhas, 0 Governo determinou0 fechhmento 
daquele aeroporto, sob a alega\(lio de que sua pista 
estaria com defeito, soltando brltas e causando risco 
lis aeronaves que nele operam. Pede ata se] que 0 
Governo tenha razao. Afinal, trata-se de urna' avalia
ctaO tacnica. Mas 0 que se pede a que provid~ncias 
sejamtomadasparaque 0 aeroportoseja rscuparado. 
Naoa uma obra cara.Devecustarum mllhao de reais 
fazer retornar II sua utiliza\(lioplena um aeroporto de 
grandeimportllncia para aquela regiao, principalmen
te para 0 turismo. ; 

Quando aqueleaeroporto foi interditado, ~ria es
tabelecida, pela BRA e pela OceanAir, a Iinha[regular 
SaoPaulo/CaravelaslSalvador, paradarsuporteaquele 
p610 turfstlco e tarnosm as atividades industrikis que 
ali se desenvolvem. A regiao e produtorade c~lulose, 
comgrandeconcentracao deplantaeoes de sucaliptos 
e com um importante porto para seu transp01e para 
0 Espfrito Santo. Agora, seria estabelecida essa Iinha 
comercial com avioesde medic porte e haveriaigrande 
utilizactao do aeroporto. i 

Os Prefeitos ja sedirigiram ao Governador do Es
tado pedindo que diligencie a respeito. 0 aeroporto a 
federal, depropriedade daAeronautica, que 0construiu 
com as f1nalidades a que ja me referi. E a recupera\(lio 
e facil de resolver, porque muito perto de la u~ Bata-
Ihao de Engenharia do Exarcito recupera a BR-435, 
trecho que IigaCaravelas a BR-101.Entao, m~diante 
simplesconvemccom0 Exercito, 0 BatalhaodJ Enge
nharia pode promover0 recapeamento daque!apista 
a custo nao expressivo. I 

Estou trazendo esse assunto ao conhecimento 
da Casa e you leva-to tambern ao do Sr. Mini~tro, na 
expectativa de que S.Exa.tenha sensibilidade! para a 
soluyaodoproblemaegarantaautilizactaOdoaeroporto 
de Caravelas, comoreivindicam 0 Prefeito DaviOliveira 
e a popuiacaodos municfpios que compoem ~ Costa 
das Baleias. Caravelas e Alcobaca, por exemplo, sao 
municfpios muitoprocurados porpessoasque querern 
tambam observar as baleias em Abrolhos. i 

0 SR.PRESIDENTE (Manoel Junior) - Deputado 
Joao Almeida,quero parabeniza-lo pela preoc6pactao 
com seu Estado e com sua regiaode atuacaopolrtica. 
Eimportante essa interface com 0 Executivo.1 

Quero fazer um brevecornentario sobre a parte 
inicial de seu discurso, quando se referiu a Ullysses 
Guimaraes, ex-Presidente desta Casa, figura ~mble-
manoa deste Pais, principalmente nos anos em que,
0 Parsviveu sob ditaduramilitar e na transi\(lio"lpara 0 
perfodo democratlco. 

Tivea honrade, em Padras de Fogo, meuMunicr·, 
pic natal,na minhapequeninaParafba, ainda ~refeito, 

fazercom que 0 Dr.UlyssesGuimaraesfosse0 candi

I 



Outubro de 2007 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	 Sexta-feira 12 53949 

data a Presidente mais votado, Ulysses Guimaraes fai 
vitorioso nas elel<;oes presidenciais de 13 municfpios 
apenas, e Pedras de Fogo toi um deles. Inlelizmente, 
este Pais nao viu Ulysses Guimaraes na Presidencia 
da Republica; senao, talvez nossa hist6ria estivesse 
sendo contada de lorma diferente. 

o SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) - Quero, 
neste instante, cumprirnentar os visitantes, agradecer
Ihes a presences e dizer que esta e a Casa do povo. 

o SA. PRESIDENTE (Manoel Junior) - Concedo 
a palavra ao Oeputado Ze Geraldo. 

o SR. ZE GERALDO (PT - PA. Sem revisao do 
orador.) - Sr. Presidente, ontem, neste horarto, eu es
tava com 0 Ministro dos Transportes, acertando para 0 
dia 5 de novernbro sua visita ao Estado do Para, rnais 
precisamente a Altamira, na Transarnazonica. 

o que acontecera naquela cidade no dia 5? Sera 
iniciado 0 asfaltamento da Rodovia Transamazcnica. 
A empresa encarregada das onras ja esta trabalhan
do desde junho, mas 0 inicio do aslaltamento sera no 
dia 5. 

o povo daquele importante p610 lara urna grande 
recapcao ao Sr. Alfredo Nascimento, Ministro do Go- . 
verno Lula, que tirou a Culaba-e-Santarem e a Transa
rnazoruca de 20 anos de abandoN" Essas 2 rodovias, 
cujo percurso soma rnals de 2 mil quilornetros, Icram 
incluidas no PAC e serao astaltadas, com um custo 
superior a 2 bilhoes de reais. 

Quando vim para Brasilia - e tive a felicidade 
de ser eleito Oeputado Federal no momenta em que 
lula foi eleito Presidente da Republica -, trouxe uma 
responsabilidade muito grande: lutar para queaquelas 
rodovias lossem recuperadas e aslaltadas. Fui surpre
endido - e com que lelicidade! -, no segundo mandato 
do Presidente t.uia, com 0 PAC e a inclusao dessas 
rodovias entre as obras dele constantes. 

Nesta semana, nos exaustivos debates travados 
nesta Casa, a maioria dos Parlamentares do OEM e 
do PSOB, na minha avaliacao, fcram injustos nas crlti
cas ao Governo lula. No perlodo em que governaram 
o Pats, sequer recuperaram as rodovias, que ficaram 
totalmente abandonadas. 0 Governo lula, entao, loi 
obrlgado a realizar a Operacao Tapa-Buracos nas ro
dovlas do Pals, mas agora inicia, de lato, um projeto 
de construcao de rodovias para as pr6ximas dacadas. 
o que multo beneflctara a Regiao Norte do Pais, prin
cipalmente 0 Estado do Para, que tem mais de 4,5 
mil quilornetros de rodovias lederais em processo de 
recuperacao, 

A aprovacao da CPMF nesta Casa loi medlda 
acertada, 0 que poderia ter aconlecido muito antes, 
nao fosse a obstrucao dos partidos que fazern Oposi
c;ao ao Governo lula no Congresso Nacional. 

Estou muito leliz em poder comemorar 0 inlcio 
de obras como essas, esperadas ha mais de 30 anos. 
Em determinado momento, nao havia ali a presenc;a 
dos Governos do Estado e da uniao e nem mesmo do 
Governo Municipal, ja que rnuitos municfpios da reglao 
loram criados a partir de 1988. 

Quero deixar registrado, portanto, que 5 de no
vembro sera uma data importante para 0 Para e para 
aquela reqiao, Ao ato que rnarcara 0 iniclo das obras, 
provavelmente, estarao presentes a Governadora Ana 
Julia e 0 Ministro dos Transportes. E ja estamos traba
Ihando para que no pr6xirno ano, em julho ou agosto, 
o Presidente lula inaugure obras naquela grande ro
dovia, na Cuiaba -	 Santa rem e em outras. 

Multo obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) - Oeputado 

Ze Geraldo, gostaria de agradecer a V.Exa. pela aco
Ihida que nos proporcionou no Estado do Para, onde 
Estive com os Deputados Vignatti e Jose Pimentel, 
respectivamente, Relatores do PPA e da lei orcarnen
tarta para 2008. 

Nesta oportunidade, V.Exa. aborda assunto extre
mamente importante: pavmentacao de uma rodovia de 
inteqracao nacional, a Transarnazonica, Por coinclden
cia, essa rodovia corneca no meu Estado, a Paralba, no 
Municipio de Cabedelo, onde resido no momento. 

o SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) - Oesejo, 
com muita alegria, anunciar a fala do Deputado Au
gusto Carvalho, representante do Oistrito Federal, que 
cumpre seu quarto mandato nesta Casa e soma-sa ao 
estorco de lazer com que este Parlarnento produza 
uma legislac;ao capaz de rnudar a realidade nacional 
e minorar as dificuldades do nosso povo. S.Exa. dis
poe de 3 minutos. 

o SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - OF. Pela 
ordern. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, saudo 
os visitantes presentes a esta Casa do povo. 

Em primeiro lugar, solidarizo-me com a juventude 
do Partido Socialista, duramente reprlmida por agen
tes de seguranc;ado Senado Federal. Eles aqui vieram 
externar sua indignac;ao contra a crise que envolve 0 
Senado e 0 Congresso Nacional, na medida em que 
o Presidente da Mesa Oiretora daquela Casa tarnbern 
preside 0 Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, e larnentavet que 0 Presidente 
Renan Calheiros lenha recorrido a truculencia e a 
torca bruta, urna vez que nao consegue justificar 0 in
justiflcavel, para reprimir jovens que representam, te
nho certeza absolute, 0 anseio rnajoritario da opiniao 
publica. A sociedade brasileira repele a continuidade 
dessa crise etica que 56 pode ser linalizada com a sua 
renuncia da Presidencia daquela Casa. 
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Em segundo lugar,quero dizer, com muito orgulho, 
que, no segundo turno, votei contra a prorroqacao da 
CPMF. Einaceilavel, Sr. Presidente, que tributo criado 
em carater provisorio, para socorrer a saude publica, 
que se encontrava em situaciio de emergllncia, tenha 
sido sucessivamente prorrogado ao longo de 15 anos, 
tornando-se perene. Desta vez, pretende-se prorroqa
10 ate 2011. 

Vi, entre cetlco e indignado, sucederem-se na 
tribuna, defendendo a CPMF, pr6ceres dos partidos 
que sustentam 0 Governo do Presidente Lula, que, 
nos idos de 1995, 1998, quando eram meus colegas, 
- eramos Deputados Federais, portanto, membros desta 

Casa - fizeram cerrada critica contra a cnacao desse 
imposto, ainda que fosse para salvar a saude. Agora, 
esses mesmos Parlamentares, alias, alguns ate nem 
leriam autoridade moral para defender essa punlcao 
abusiva ao cidadiio brasileiro por meio de escorchan
tes impostos, pols foram citados em escandalos como 
o do mensaliio e 0 dos sanguessugas, defenderam da 
tribuna a CPMF, como se fosse um impasto que 0 pavo 
qulsesss, que fosse resolver os problemas sociais do 
Governo Lula. 

Sr. Presldsnte, a carga tributarta deste Pars e ina
celtavel, a maior do mundo. Ela impede os investimen
tos produlivos, cerceia a capacidade dos empresanos 
de investir na produCao, desestimula qualquer tipo de 
aeao no sentido de reconstruir 0 Pars na perspectiva 
do desenvolvimento sustentavel. 

Vimos todos, sem exceciio, sucederem-se tecen
do loas a um imposto que deveria ser destinado exclu
sivamente a sauds - e assim era, quando 0 aprovamos 
nos idos do Governo ltamar Franco. No entanto, logo foi 
descaracterizado: de 0,20%, sua aljquota sattou para 
0,38; e rnais, de provis6rio, passou a permanente. 

Sr. Presidente, diante da absurda voracidade da 
Fazenda, do desejo de cada vez mais arrancar dos 
assalariados e do setor produtivo aquilo que nao eles 
conseguem mais destinar aos cofres do Tesouro Na
cional, infelizmente a prcrroqacao desse imposto foi 
aprovado. Acreditamos, porsrn, que no Senado sera 
diferente. Superada a crise que envolve aquela Casa, 
esperamos que essa materia possa ser devidamerite 
analisada, e 0 povo brasileiro veja esse rnalsinado im
posto derrotado definitivamente, ate que uma reforma 
trlbutarta genu rna venha a ser conslilufda neste Pars. 

Muito obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) - Concedo 

a patavra ao Deputado Flavio Dino, pelo Bloco Par
lamentar PSB/PDTIPCdoB/PMN/PHSIPRB. (pausa.) 
Ausente S.Exa. do plena rio. 

Deputado Eduardo Vaiverde, pelo PT. (pausa.) 
Ausente S.Exa. do plena rio. 

Deputado Gladson CameIi,pelo PP.(Pauka.) Au
sente S.Exa. do plenario, I 

VIII- ENCERRAMENTO ! 
0 SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) - Nada mais, 

havendo a tratar, YOU encerrar a sessao, lembra1do que 
segunda-feira, dia 15 de outubro, as 11h, havera sessiio 
solene em homenagem ao Dia do Professor. 

0 SR. PRESIDENTE (Manoel Junior) - ~ncerro 

a sessiio, convocando outra para segunda-feira, dia 
15 de outubro, as 14h. I 

AVISOS, 
. 

PROPOSIC;:OES EM FASE DE RECEBIME~TO 
DE EMENDAS OU RECURSOS
 

I-EMENDAS
 

1. PROJETOS COM URGENCIA-ART.64, § 1°, DA 
CONSTITUIC;:AO FEDERAL 
Prazo para apresentacao de emend as: 5 Sessoes (Ato 
da Mesa n° 177, de 1989). ' 

PROJETOS DE LEI 

N° 2.204/07 (pODER EXECUTIVO) - Disp5e sobre 0 

Programa Nacional de Inclusao de Jovens -IProJo
vem, institufdo pela Lei n° 11.129, de 30 de junho de 
2005, altera as Leis nOs 9.311, de 24 de outJbro de 
1996, e 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e daloutras 
provldenclas, 
SOBRESTA A PAUTA EM: 26·11·2007 (46° dla) 
DECURSO: 18 ssssso I 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007 I 

II-RECURSOS I 

1. CONTRA APRECIAC;:AO CONCLUSIVA OE CO
MISSAO - Al!T. 24, II, DO RICO I 
INTERPOSIQAO DE RECURSO: art. 58, § 3°, ~c 0 art. 
132, § 2° (PARECERES FA":ORAVEIS), ou corp 0 art. 
133 (PARECERES CONTRARIOS), todos do ~ICD. 

Prazo para apresentacao de recurso: 5 sess5es (art. 
58, § 1° do RICD). 

1.1 COM PARECERES FAVORAvEIS 

PROJETO DE oECRETO LEGISLATIVe) 

N° 7412007 (Comissao de Ciancia eTecnologla, bomuo 

nlca~o e Infonnalica) - Aprova 0 ato que reno~ a per
missiio outorgada a Radio Avahy FM lIda. para el<plorar, 
service de radiodifusiio sonora em freqOencia modulada,, 
na cidade de ltaperuna, Estado do Rio de Janeiro. 
oECURSO: 18 ssssao 
ULTIMA SESSAO: 19·10-2007 
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N° 77/2007 (Comissao de Ciencia e Tecnologia.
 
Comunicaeraoe Informatica) - Aprova 0 ate que
 
renova a perrnissao outorgada Ii Radio FM 102 L1da.
 
para explorar service de radioditusao sonora em Ire

qOenciamodulada, na cidade de Cariacica, Estado do
 
Espirito Santo.
 
DECURSO:1"SESSAO
 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007
 

N° 8912007(Comissao de Ciencia e Tecnologia, Co

municaerao e Informatica) - Aprova 0 ate que autorl

za a Associacao Movimento Comunltario Radio Nova
 
de Paz - FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem
 
direito de excluslvidade, service de radiodfusao cornu

nitaria na cidade de Cezarina, Estado de Golas.
 
DECURSO: 1" SESSAO
 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007
 

NO 11412007 (Comissao de Ciencia e Tecnologia,
 
Comunicaerao e Informatica) - Aprova 0 ate que
 
autoriza a Assoclacao Comunitaria de Radio Macabu
 
Livre a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
 
de exclusividade, service de radiodirusao comunltarta
 
no municipio de Conceicao de Macabu, Estado do
 
Rio de Janeiro.
 
DECURSO:1"SESSAO
 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007
 

NO 125/2007 (Comissao de Ciencia e Tecnologia,
 
Comunicaerao e Informatica) - Aprova 0 ate que au

toriza a Assoclacao de Radiodifusao e Cormmicacao
 
Comunltarla de Aguas de Lindoia a executar, pelo pra

zo de dez 'anos, sem direito de exclusividade, service
 
de radodifusao comunitaria no municipio de Aguas de
 
Lindola, Estado de Sao Paulo.
 
DECURSO: 1" SESSAO
 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007
 

N° 14212007 (Comissao de Clencia e Tecnologia,
 
Comunicaerao e Informatica) - Aprova 0 ate que reno

va a psrrnlssao outorgada Ii Scala FM Stereo de Belo
 
Horizonte L1da. para explorar service de radioofusao
 
sonora em freqOencia modulada, no municipio de Belo
 
Horizonte, Estado de Minas Gerais.
 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007
 

NO 169/2007 (Comissao de Ciencia e Tecnologia,
 
Comunicaerao e Informatica) - Aprova 0 ate que
 
autoriza a Sistema SJV de Cornunlcacac a executar,
 
pelo prazo de dez anos, sem direilo de exclusividade,
 
ssrvlco de radlodlfusao cornunltarta no municipio de
 
Sao Jose de Varginha, Estado de Minas Gerais.
 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007
 

NO 180/2007 (Comissao de Ciencia e Tecnologia.
 
Comunicaerao e Informatica) - Aprova 0 ate que
 
autoriza a Assoclacao Comunitaria Senhor Menino
 

Deus a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, service de radioditusao cornunltaria 
no municipio de Aurora, Estado do Ceara. 
DECURSO:1"SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007 

NO 18212007 (Comissao de Ciencia e Tecnologia, 
Comunicaerao e Informatica) - Aprova 0 ato que au
toriza a Associacao ComunMria Cultural Lagopedren
se a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exeiusividade, service de radioditusao comunMria no 
municipio de Lago da Pedra, Estado do Maranhao. 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007 

N° 187/2007 (Comissao de Ciencia eTecnologia, Co
munleaeac e Informatica) - Aprova 0 ate que autoriza 
a Agencia de Desenvolvimento de Mallet a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direilo de exclusividade, 
service de radiodifusao cornunitaria no municipio de 
Mallet, Estado do Parana. 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007 

NO 194/2007 (Comissao de Ciencia e Tecnologia, 
Comunicaerao e Informatica) - Aprova 0 ate que re
nova a concessao outorgada II Radio Taquara L1da. 
para explorar service de radiodilusao sonora em onda 
media, no municipio de Taquara, Estado do Rio Gran
de do SuI. 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007 

N° 233/2007 (Comissao de Ciencia e Tecnologia, 
Comunicaerao e Informatica) - Aprova 0 ate que au
toriza a Associacao de Ditusao Cornunitarta Fortale
za a executar, pelo prazo de dez anos, sem dire ito de 
exclusividade, service de radiodifusao cornunitarla no 
municipio de Blurnenau, Estado de Santa Catarina. 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007 

N° 237/2007 (Comissao de Ciencia e Tecnologia, 
Comunicaerao e Informatica) - Aprova 0 ate que au
toriza a Associacao Pro-Melhoramento Nascente do 
Sol a executar, pelo prazo de.dez anos, sem direito 
de exclusividade, service de radiodfusao cornunltaria 
no municipio de Sao Joao Del Rei, Estado de Minas 
Gerais. 
DECURSO: 1" SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007 

NO 241/2007 (Comissao de Clencia e Tecnologia, 
Comunicaerao e informatica) - Aprova 0 ato que au- . 
toriza a ACAS - Assoclacao Cornunitaria de Alto Santo 
- Ceara a executar, pelo prazo de dez anos, sem direilo 
de exclusividade, ssrvieo de radiodifusao cornunltana 
no municipio de Alto Santo, Estado do Ceara. 
DECURSO:1"SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007 
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N° 281/2007 (Comissao de Clenela e Teenologia,
 
Comuniea9ao e Informatiea)- Aprova 0 ala que re
nova a perrnlssao outorgada a Radio Nova Amparo
 
Llda. para explorar service de radiodifusao sonora em
 
frequllncia modulada, no municfpio de Amparo, Esta
do de Sao Paulo.
 
ULTIMA sassso. 19-10-2007
 

N° 297/2007 (Comissao de Cienela e Teenologla,
 
Comuniea9ao e Informatica) - Aprova 0 ato que
 
outorga permissao aRadio Candelaria FM Llda. para
 
explorar servtco de radiodifusao sonora em frequan

cia modulada, no municipio de Santa Luzia D"Oeste,
 
Estado de RondOnia.
 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007
 

N° 299/2007 (Comissao de Clenela e Teenologia.
 
Comunlea9ao e Informatlea)- Aprova 0 ato que re

nova a perrnlssao outorgada a Funda<tii0 Cultural da
 
Serra para explorar servico de radiodifusao sonora
 
em freqOllncia modulada, no municipio de Garibaldi,
 
Estado do Rio Grande do Sui.
 
ULTIMA sessso. 19-10-2007
 

N° 306/2007 (Comissiio de Cienela e Teenologla, Co

munlea9ao e Informatiea)- Aprova 0 ate que autoriza
 
a Associacao Desportiva, culturat e Comunitaria Terra
 
Roxa a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
 
de exclusividade, service de radiodifusao comunltaria
 
no municipio de Terra Roxa, Estado de Sao Paulo.
 
ULTIMA sessso, 19-10-2007
 

N° 30812007 (Comissao de Clenela e Teenologia,
 
Comunlea9ao e Informlitiea)- Aprova 0 ate que au

torlza a Assoclacao Comunitarla de Desenvolvimento
 
Cultural e Artfstico de Goioerll a executar, pelo prazo
 
de dez anos, sem direlto de exclusividade, service de
 
radlodlfusao cornunltarla no municfpio de Goioere,
 
Estado do Parana.
 
ULTIMA ssssao. 19-10-2007
 

N° 310/2007 (Comissiio de Cienela e Teenologia,
 
Comunlea9ao e Informatica) - Aprova 0 ate que re

nova a perrnissao outorgada a Radio Clube de Mallet
 
Llda. para explorar service de radiodltusao sonora em
 
onda media local, no municipio de Mallet, Estado do
 
Parana.
 
ULTIMA ssssao. 19-10-2007
 

N°31312007(Comissiio de Ch3nelae Teenologla, Co

munlea9ao e Informatica) - Aprova 0 ato que autoriza
 
a Associaeao Comunltliria de Comunica<tiio e Cultu

ra Radio Alianlf8 a executar, pelo prazo de dez anos,
 
sem direilo de exclusividade, service de radioditusao
 
comunitliria no municIpio de Sao Goncalo, Estado do
 
Rio de Janeiro.
 
ULTIMA ssssso. 19-10-2007
 

N° 315/2007 (Comissao de Cleneia e Teeriologla, 
Comunlea9ao e Informatica)- Aprova 0 ato que au
torlza a Assoclacao dos Moradores Urbanos de Que
das do Igua9u a executar, pelo prazo de dek anos, 
sem direito de exclusividade, ssrvlcc de radiddifusao 
comunltarla no municfpio de Quedas do Igu~9u, Es
tado do Parana. 
ULTIMA sassso. 19-10-2007 

N° 32712007(Comissao de Cieneia eTeenologia, Co
munlea9ao e Informatiea)- Aprova 0 ate que autoriza 
a Associacao Beneficente Crista de IIhota a e~ecutar, 
pelo prazo de dez anos, sem direilo de exclusi,vidade, 
servlco de radlodltusao comunltliria no municlpio de 
IIhota, Estado de Santa Catarina. [ 
ULTIMA sassso. 19-10-2007 I 
N"328/2007 (Comissao de Cieneia eTeenologia, Co
muniea9iio e Informatiea)- Aprova 0 ato que ~utorga 
permlssao aRadio Ultra FM Ltda. para explorar servico 
de radiodifusao sonora em freqOencia modul~da, no 
municIpio de Quissama, Estado do Rio de Janeiro, 
ULTIMA ssssso. 19-10-2007 I 
N° 330/2007 (Comissao de Cienela e Teenologla, 
Comunlea9ao e Informlitlca)- Aprova 0 ate ~ue au, 
toriza a Assoclacao Comunitarla de Desenvolvimen, 
to Artlstico e cunurat de Capitao LeOnidas Marques 
(ACOCALEMA) a executar, pelo prazo de det anos, 
sem direito de exclusividade, service de radiodifusao 
cornunitaria no municipio de Capitao LeOnid~s Mar
ques, Estado do Parana. 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007 

N° 34912007(Comissao de Cienela e Teenologla, Co
munlea9ao e Informlitiea)- Aprova 0 ate que outorqa 
perrnlssao a Funda<tiio Educacional de Ipatinga para 
executar service de radiodifusao sonora em frequllncia 
rnodulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Ouro Branco, Estado de Minas Gerai$. 
ULTIMA ssssso. 19-10-2007 i 
PROJETO DE LEI I 
N° 684612002 (Marcelo Teixeira) - Regulamenta a
 
protlssao de Cabeleireiro, Barbeiro, Manicuro bPedi

curo. E seus apensados.
 
ULTIMA sassao. 19-10-2007
 

N° 552212005(Andre de Paula)- Disp6e sobre a obri

gatoriedade da lmplementacao de protocolo terabllutico
 
para a preven<tii0da fransmlssao vertical do HIV.
 
DECURSO: 1" SESSAO I
 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007
 
N° 589012005 (Senado Federal - Cesar Borges)
 
- Ailera 0 caput do art. 983 da Lei nO 5.869, d~ 11 de
 
janeiro de 1973 (C6digo de Processo Civil), dil~tando
 

I 
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o prazo para 0 requerimento do inventarlo e da parti

lha. E seus apensados.
 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007
 

N° 604012005 (Lincoln Portela) - Suspende os proce

dimentos de selecao para 0 acesso ao corpo discente
 
das faculdades de Direito, nos casos previstos.
 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007
 

N° 634512005 (Senado Federal- Marco Maciel) - Dis

poe sobre a inscriyao de nomes no Livro des Her6is da
 
Patna,
 
DECURSO: 1" sssszo
 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007
 

N° 634812005 (Senado Federal- Flavio Arns) - Ins

titui 0 dia 6 de junho como 0 Dia Nacional do Teste
 
do Pezinho.
 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007
 

N° 670512006 (Senado Federal - Lucia Vania) - Ins

titui 0 dia 4 de outubro como 0 Dia Nacional do Agente
 
Comunitario de saude.
 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007
 

N° 736212006(5enado Federal- Paulo Paim) - Altera 
o art. 193 da consoucacao das leis do Trabalho - ClT, 
aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de 1° de maio de 
1943, para conceder adicional de periculosidade aos 
carteiros, e da outras providencias, 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007 

N° 742412006 (poder Executivo) - Concede, a !ftulo 
de indenizacao decorrente de responsabilidade civil 
da Uniao, pensao especial a dependente de Roberto 
Vicente da Silva. 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007 

N° 67212007 (Fernando de Fabinho) - A1tera 0 art. 982 
da lei n° 5.869 de 11 de janeiro de 1973, que instilui 
o C6digo de Processo Civil. 
DECURSO: 1" ssssao 
ULTIMA sassso. 19-10-2007 

1.2 COM PARECERES CONTRARIOS 

PROJETO DE lEI 

N° 45712003 (Carlos Nader) - "Estabelece a publi
cacao de custos operaclonals de bancos e da outras 
provldanclas," E seus apensados. 
DECURSO: 1" SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007 

N° 203512003 (Bernardo Arislon) - Altera a rsdacao 
do art. 211, e seu paraqrato unlco, da lei n° 9.472, de 
16 de julho de 1997, que dispoe sobre a orqanizacao 
dos services de telecornurucacao, a criac;;ao e 0 fun
cionamento de um 6rgao regulador, outros aspectos 
institucionais, e oa outras provldencias. 
ULTIMASESSAO: 19-10-2007 

N° 654012006 (Jair Bolsonaro) - Acrescenta 0 inciso
 
XI ao art. 6°, da lei n° 10.826, de 22 de dezembro de
 
2003, que dispoe sobre 0 registro, posse e comercia

lizacao de armas de fogo e rnunlcao, sobre 0 Sistema
 
Nacional de Armas - Sinarm, define crimes e da outras
 
providancias. E seus apensados.
 
DECURSO: 1" SESSAO
 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007
 

N° 96212007(sergio Barradas Carneiro) - Dispoe so

bre a acurnulacao dos premios pagos pelas loterias da
 
Caixa Econornica Federal e da outras provldencias,
 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007
 

N° 110212007 (carlos Santana)- A1tera a lei nO 4.375,
 
de 17 de agosto de 1964, para autorizar 0 service mi

Iilar voluntario a partir dos dezesseis anos de idade e
 
disciplinar a formacao profissional durante 0 periodo
 
de incorporacao.
 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007
 

2. CONTRA PARECERTERMINATIVO DE COMISSAO 
- ART. 54 DO RICO CIC ART. 132, § 2° DO RICO 

(MATERIAS SUJEITAS A DELIBERA<;:AO DO PlENA
RIO EM APRECIA<;:AO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD) 

INTERPOSI<;:Ao DE RECURSO - PEC: art. 202, § 
1° do RICD. 

INTERPOSI<;:AO DE RECURSO - DEMAIS PROPO
SI<;:6ES: art. 58, § 3°, clc 0 art. 132, §2°, do RICD. 

Prazo para apressntacao de recurso: 5 sessoss (art. 
58, § 10 do RICD). 

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE EfOU INJU
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE 

PROJETO DE LEI 

N° 388012004 (Celso Russomanno) - Dlspoa sobre 
a exposicao do C6digo de Delesa do Consumidor nos 
estabelecimentos comarclals e de prsstacao de servi
cos. E seus apensados. 
DECURSO:1"SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007 

2.2 PELA INADEQUA~AOFINANCEIRA EfOU OR
~AMENTARIA 

PROJETO DE LEI 

N° 260312003 (Anselmo) - Concede as microempre

sas e empresas de pequeno porte isenc;;ao da Taxa de
 
services Administrativos - TSA, em favor da Superin

tsndencia da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA
 
DECURSO: 1" sssszo '
 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007
 

N° 629912005 (Celso Russomanno) - Destina recursos
 
ao Fundo Penltenciarlo Nacional - FUN PEN.
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DECURSO: 1" SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007 

N° 57312007 (Jairo Atalde) - Isenla os Municfpios da 
area de atuaeao da SUDENE da exigibilidade dere
cursos de contrapartida na celebracao de convenlos 
com a Uniao. 
DECURSO:1"SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 19-10-2007 

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
 
INTERPOSIQAO DE RECURSO - RCP: art. 35, §§ 1°
 
e 2°, do RICO.
 
INTERPOSIQAO DE RECURSO :- DEMAIS PROPO

SIQOES: art, 137. § 1°, do RICO.
 
PRAlO PARA APRESENTAQAO DE RECURSO: 5
 
ssssoes. 

PROJETO DE LEI 

N° 211912007 (Luiz Carlos Hauly) - Disp6e sobre 
a fiscalizayao e aplicacao dos recursos oriundos da 
arrscadacao das lotenas federais e da outras provi
dencias. 
DECURSO:3" SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 17·10-2007 

N° 212812007 (Antonio Carlos Mendes Thame) - AI
tera a Lei Complemenlar n° 123, de 14 de dezernbro 
de 2006. 
DECURSO:4'SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 16-10-2007 

ARQUIVEM·SE, nos lermos do artigo 133 do RICO, 
as seguinles proposlcoss: 

PROJETOS DE LEI 

N° 39512003 (Paulo Rocha) - Inclui § 3° no art. 102
 
da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Eslalulo da
 
Crtancae do Adolescente.
 

N° 54312003 (Joiio Mendes de Jesus) - Allera a Lei
 
nO 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que "regula 0 §
 
7" do art. 226 da Consliluiyao Federal, que trata do
 
planejamenlo familiar, eslabelece penalidades e da
 
outras providenclas".
 
E seu apensado: PL 169712003 (Geraldo Resende).
 

N° 362512004 (Nilton Capixaba) - Allera disposili 

vos do C6digo de Transilo Brasileiro, Lei n° 9.503, de
 
23 de selembro de 1997, e da Lei n° 9.602, de 21 de
 
janeiro de 1998, eslabelecendo condtcoes mais favo

ravels para a primeira habililayao das pessoas com
 
renda familiar igual ou inferior a um salario mrnimo e
 
da oulras provldencias,
 
E seus apensados: PL 544512005 (Glvaldo Carlm·
 
bao), PL 146912007 (Cristiano Matheus).
 

I 

N° 628112005 (Carlos Alberto Ler6la) - Acrescenta, 
inciso ao art. 105 da Lei nO 9.503, de 23 de se/embro 
de 1997, que inslilui 0 C6digo de transno Brasileiro. 

I 
N° 35012007 (Izalcl) - Allera 0 § 1° do art. 267 da 

Lei n" 9.503, de 23 de selembro de 1997, quelinslilui 
o C6digo de Triins~o Brasileiro, para dispor sobre a 

apllcacao da penalidade de advartancla por rscrilO 
nos casos de comelimenlo de infrayao por e cesso 
de velocidade, nos lermos que especifica. 

ORADORES SORTEADOS PARA 0 GRANDEIEXPE
DlENTE DO MES DE OUTUBRO DE 2007 

Dla 15, 2··felra 

15:00 CRISTIANO MATHEUS (PMDB - AL) 
15:25 LUll CARLOS BUSATO (PTB - RS) 
15:50 AUGUSTO CARVALHO (PPS - OF) 
16:15 SEBASTIAO MADEIRA (PSDB - MA) 
16:40 CHICO D'ANGELO (PT - RJ) 

Dla 16, 3··felra 

15:00 PEDRO WILSON (PT - GO) 
15:25 DANIEL ALMEIDA (PCdoB -	 BA) 

Dla 17, 4··felra 

15:00 REGINALDO LOPES (PT - MG) 
15:25 MARIO NEGROMONTE (PP - BA) 

Dia 18, 5"·felra 

15:00 WANDENKOLK GONQALVES (PSDB  ~) 

15:25 RICARDO IZAR (PTB - SP) 

Dla 19, 6"·felra 

10:00 JOAO PIZZOLATTI (PP - SC) 
10:25 CIRO NOGUEIRA (PP - PI) 
10:50 NEUCIMAR FRAGA (PR - ES) 
11:15 GLADSON CAM ELI (PP - AC) 
11 :40 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA WSDB 
-GO) 

Dia 22, 2"·falra 

15:00 ARNALDO VIANNA (PDT - RJ) 
15:25 CANDIDO VACCAREZZA (PT - SP) 
15:50 IRINY LOPES (PT - ES) 
16:15 HOMERO PEREIRA (PR - MT) 
16:40 DR. PAULO CESAR (PR - RJ) 

Dla 23, 3"·felra I 
15:00 CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC - PEl 
15:25 LEANDRO VILELA (PMDB -	 GO) I 

Dla 24, 4"·felra 

15:00 RITA CAMATA (PMDB - ES) 
15:25 EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)· 
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Dia 25, 5"-feira 

15:00 FRANCISCO TENORIO (PMN - AL) 
15:25 ILDERLEI CORDEIRO (PPS - AC) 

Dia 26, 6"-feira 

10:00 BETINHO ROSADO (DEM - RN) 
10:25 ODiLiO BALBINOTII (PMDB - PRJ 
10:50 COLBERT MARTINS (PMDB - BA) 
11:15 EDUARDO LOPES (PSB - RJ) 
11:40 DR. TALMIR (PV - SP) 

Cia 29, 2"-feira 

15:00 PEDRO CHAVES (PMDB - GO) 
15:25 HUMBERTO SOUTO (PPS - MG) 
15:50 LIRA MAlA (DEM - PAl 
16:15 RODOVALHO (DEM - DF) . 
16:40 RICARDO TRIPOLI (PSDB - SP) 

Dia 30, 3"-feira 

15:00 PINTO ITAMARATY (PSDB - MA) 
15:25 GILMAR MACHADO (PT - MG) 

Dia 31, 4"-feira 

15:00 JOSE CARLOS VIEIRA (DEM - SC) 
15:25 ALFREDO KAEFER (PSDB - PRJ 

ORDEM DO DIA DAS COMISSOES 

1- COMISSOES PERMANENTES 

COMiSsAo DE AGRICULTURA, PEcuARIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIl;:OES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSOES) 

DEClJRSO: 1" ssssso 
ULTIMA SESSAO: 19-10-07 

Projetosde Lei (Art. 119, I e §1°) 

PROJETO DE LEI N° 1.490/07 - do Sr. Eliene Lima
 
- que "disp6e sobre a criacao do Programa Cambio
 
Verde". (Apensado: PL 1864/2007)
 
RELATOR: Deputado lONTA.
 

PROJETO DE LEI N" 2.058/07- do Sr. Beto Faro e
 
outros - que "disp6e sobre a rensqoclacao de dlvidas
 
oriundas de operacoes de credito rural contratadas
 
por mini e pequenos produtores rurais, agricullores
 
lamiliares e Irabalhadores assentados em projelos de
 
relorma aqraria e da outras providenclas",
 
RELATOR: Depulado VALDIR COLATIO.
 
DECURSO:2"SESSAO
 
ULTIMA SESSAO: 18-10-07
 

Substitutivo (Art. 119, II e §1°) 

AS PROPOSI<;OES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RAO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSAO 

PROJETO DE LEI N° 1.546/03 - do Sr. Ricardo Izar
 
- que "institui 0 Fundo Nacional de Apoio as Flores

las Plantadas e da outras provldenclas", (Apensado:
 
PL 3842/2004)
 
RELATOR: Deputado lONTA.
 
DECURSO:3'SESsAo
 
ULTIMA SESSAO: 17-10-07
 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°) 

PROJETO DE LEI N° 2.021/07 - do Sr. Moreira Men

des - que "allera 0 art. 12 da Lei n° 8.629, de 25 de
 
levereiro de 1993, que disp6e sobre a regulamenla

(fao dos dispcsitivos constilucionais relativos a re

lorma aqrarla, previstos no Capftulo III, Titulo VII, da
 
Constituicao Federal, allerado pelo art. 4° da Medida .
 
Provis6ria n° 2.183-56, de 24 de agosto de 2001,
 
que acresce e altera disposilivos do Decrelo-Lei n°
 
3.365, de 21 de junho de 1941, das Leis nOs 4.504,
 
de 30 de novembro de 1964, 8.177, de 1° de marco
 
de 1991, e 8.629, de 25 de levereiro de 1993, e da
 
oulras providencias".
 
RELATOR: Deputado WALDIR NEVES.
 

PROJETO DE LEI N" 2.054/07 - do Sr. Homero Pe

reira - que "institui incenlivo liscal para a agriculiura
 
irrigada".
 
RELATOR: Depulado FERNANDO COELHO FILHO.
 

PROJETO DE LEI N" 2.087/07 - do Sr. Eliene Lima
 
-r- que "acresce inciso ao artigo 44 e oa nova redacao
 
ao art. 44-C, ambos da Lei nO 4.771, de 15 de selem


bro de 1965 e da outras providencias".
 
RELATOR: Deputado lONTA.
 
DECURSO:5" SEssAo
 
ULTIMA SESSAO: 15-10-07
 

Substitutivo (Art. 119, II e §1°) 

AS PROPOSI<;OES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RAO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSAO • 

PROJETO DE LEI N° 1.301/07 - do Sr. Valdir Colatto
 
- que "disp6e sobre 0 uso eaconservacao do solo e
 
da aqua no meio rural".
 
RELATOR: Depulado DAGOBERTO.
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COMISSAO DA AMAZ6NIA. INTEGRAQAO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

AVISOS 

PROPOSIC;:OES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSOES) 

DECURSO:2"SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 18-10·07 

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §1°) 

PROJETO DE LEI N° 2.049/07 - do Sr. Edio Lopes 
- que "dispee sobre a transterencla da Area de Livre 
Comercio no Municipio de Pacaraima para 0 MunicI
pio de Boa Vista, no Estado de Roraima, e da outras 
providenclas", (Apensado: PL 2055/2007) 
RELATORA: Deputada MARIA HELENA. 

PROJETO DE LEI N° 2.088/07 - da Sra. Vanessa 
Grazziotin - que "dispee sobre a indicagao geografica 
protegida para 0 blocosrneuco arnazonlco". 
RELATORA: Deputada PERPETUA ALMEIDA. 

COMISSAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA,
 
COMUNICAQAO E INFORMATICA
 

AVISOS
 

PROPOSIC;:OES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSOES) 

DECURSO: 1" SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 19-10-07 

Substitutlvo (Art. 119,11 e §1°) 

AS PROPOSIC;OES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RAO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSAO 

PROJETO DE LEI N° 1.695/03 - do Sr.Waner Pinheiro 
- que "cria 0 Sistema de Radiodifusao Publica, regula
menta 0 Service de Radiodifusao Publica, e da outras 
providenclas". 
RELATOR: Deputado JOSE ROCHA. 
DECURSO: 2" SESSAO 
ULTIMA sessao. 18-10-07 

Substitutlvo (Art. 119, \I e §1"l 

AS PROPOSIC;OES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RAO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSAO 

PROJETO DE LEI N° 4.677/04 - do Sr. Milton Monti 
- que "dispee sobre autortzacao para as Pollcias Fe
deral, Civil e Militar utilizarem as torres de telefonia 

celular para instalag8.o de sistemas de radio !:omuni
cacao e da outras provldenclas",
 
RELATOR: Deputado JOSE ROCHA.
 

COMISSAO DE CONSTITUIQAO E JUSTIQA E DE
 
CIDADANIA
 

AVISOS
 

PROPOSIC;:OES EM FASE DE RECEBIMEN~O DE 
EMENDAS(5 SESSOES) ; 

DECURSO:l"SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 19-10-07 I 

Proletos de Lei (Art. 119,1 e §1°) I 
A - Da Amilise da Constltuclonalidade e Juridici· 
dade (art. 54, I): I 
PROJETO DE LEI N" 47/07 - do Sr. Lincoln Portela, 
- que ,mlntroduz allnea "d" no art. 1° da Lei n~ 91, de 
28 de agosto de 1935"". (Apensado: PL 652/2007) 
RELATOR: Deputado MAURICIO QUINTELLA I1EsSA. 
DECURSO:5"SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 15-10-07 

Proletos de Lei (Art. 119, I e §1°) 

A - Da Analise da Constltuclonalldade, Jurldlclda
de e M~rito: I 
PROJETO DE LEI N° 2.019/07 - do Sr. Emande'sAmo
rim - que "dispeesobre punigaoao advogado qu~ perde 
prazo processual prejudicando seu rnandante'[, 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. I 
B - Da Analise da Constltuclonalldade e Juridici· 
dade (art. 54, I): I 
PROJETO DE LEI N° 1.428/03 - do Sr. Bene,dito de 
Lira - que "altera a destinacao prevista no artigo 49, 
da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, para ~ com
pensacao financeira devida pela producao de p~tr6leo 
e de gas natural em campos siluados na platkforma 

1continental brasileira". 1
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
 

PROJETO DE LEI N° 6.492106 - da Sra. San ra Ro

sado - que "dispoe sobre a dlspensacao de nledica

mentes contendo antimicrobianos".
 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
 

PROJETO DE LEI N° 7.215/06 - do Poder Executivo
 
- que "cria cargos efetivos, cargos comissionkdos e
 
fungees gratificadas no Ambito do Ministerio d~ Edu

- " Icagao . : 
RELATOR: DeputadoSERGIOBARRADAS CAR~EIRO. 

PROJETO DE LEI N° 7.324/06 - do Senado ~ederal 

- Edison t.obao - (PLS 49/2006) - que "dermina 



Outubro de 2007 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 53957 

"Aeroporto de JacarepagualRJ "Roberto Marinho" 0
 

Aeroporto de Jacarepaqua, localizado na cidade do
 
Rio de Janeiro (RJ)".
 
RELATOR: Deputado E~UARDO CUNHA.
 

PROJETO DE LEI N" 732107 - do Sr. Paulinho da
 
Forca - que "institui 0 Dia Nacional do Auditor-Fiscal
 
do Traoalho",
 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRIN'
 

COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIr;:OES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSOES) 

DECURSO: l' SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 19-10-07 

. Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°) 

PROJETO DE LEI N° 5.848/0S - do Sr. Edson Duarte
 
- que "disp6e sobre a obrigatoriedade de intorrnaeao
 
nas embalagens e r6tulos de produtos que contenham
 
organismos genelicamente modificados em sua com

posicao".
 
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO.
 

PROJETO DE LEI N" 7.375/06 - do Senado Federal
 
- Eduardo Azeredo - (PLS 16/2004) - que "altera
 
a Lei n° 8.918, de 14 de julho de 1994, para tornar
 
obrigat6ria a colocacao de aovertencta nas embala

gens de bebida". (Apensado: PL 3418/2000 (Apensa

dos: PL 3876/2000, PL 3807/2000 (Apensados: PL
 
7043/2002 e PL 7468/2002), PL 13212003, PL 393/2003,
 
PL 1541/2003, PL 1817/2003, PL 2302/2003 (Apen

sado: PL 3679/2004), PL 2406/2003, PL 4624/2004 e
 
PL 5922/2005»)
 
RELATOR: Deputado JULIO DELGADO.
 

PROJETO DE LEI N° 65/07 - da Sra. Perpelua Almei

da - que "disp6e sobre a suspensiio dos services de
 
tratamenlo e de abastecimento d' aqua, bem como,
 
do fomecimento de energia elelrica 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. Flavio Bezer

ra - que "disp6e sobre a cobranca de hospedagem,
 
em hole is, pousadas e assemelhados pelo tempo de
 
efetiva utilizacao pelo consumidor".
 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER.
 

PROJETO DE LEI N' 1.956/07 - do Sr. Paulo Pimen

ta - que "acrescenta 0 art. 6'-A a Lei nO 8.078, de 11
 
de setembro de 1990, para regulamentar os services
 

de alendimenlo presencial ou II dlstanciacterecidos
 
ao consumidor".
 
RELATOR: Deputado LEO ALCANTARA.
 

PROJETO DE LEI N' 1.973/07 - do Sr. Vital do Rego
 
Filho - que "disp6e sobre as lndenizacoes por extravio
 
de bagagens no transporte de passageiros".
 
RELATOR: Deputado LUIZ BASSUMA.
 

PROJETO DE LEI N° 1.979/07 - do Sr. Sandro Matos
 
- que "disp6e sobre 0 nlvel de lnforrnacoes, ao con

sumidor, sobre impressoras colocadas a venda, e da
 
outras providencias".
 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN.
 

PROJETO DE LEI N° 2.037/07 - do Sr. Jilmar Tallo
 
- que "disp6e sobre a criacao da Taxa Anual Efetiva
 
Global- TAEG, destinada a apresentar em uma untca
 
taxa diversas lntormacoes e custos de urn financiamen

to ou parcelamenlo".
 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ.
 
DECURSO: SB SESSAO
 
ULTIMA SESSAO: 15-10-07
 

Substitutivo (Art. 119, II e §1°) 

AS PROPOSf(;OES ABA/XO SOMENTE RECEBE
RAO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSAO 

PROJETO DE LEI N° 137/03 - do Sr. Inocencio Oli

veira - que "disp6e sobre a manutencao no mercado
 
de verculos fabricados no Pars".
 
RELATOR: Deputado JULIO DELGADO.
 

PROJETO DE LEI N° 2.387/03 - do Sr. Coronel Alves
 
- que "altera 0 art. 3° da Lei n' 9.472, de 16 de julho
 
de 1997, que "disp6e sobre a orqamzacac dos servi

cos de telecornunicacoes", e da outras providencias".
 
(Apensados: PL 2404/2003 e PL 866/2007)
 
RELATOR: Deputado NELSON GOEDEN.
 

PROJETO DE LEI N° 5.517/05 - do Sr. Marcelo Gui

mariies Filho - que "altera a Lei n° 7.357, de 02 de
 
setembro de 1985, vedando a lnsercao de data de
 
abertura de conta nos talonarios de cheque expedidos
 
pelas lnstitulcoes bancarias ou financeiras".
 
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANN"
 

PROJETO DE LEI N' 1.042/07 - do Sr. Marcio Franca
 
- que "acrescenta § 4° ao art. 6' da Lei n° 9.870, de 23
 
de novembro de 1999, que "disp6e sobre 0 valor total
 
das anuidades escolares e da outras providencias",
 
para permitir desligamento do atuno, por motivo de
 
inadirnplencia, ao final do semeslre letivo".
 
RELATOR: Deputado JOSE CARLOS ARAUJO.
 



53958 Sexta·feira 12 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Outubro de2007 

COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO
 
ECONOMICO, INDUSTRIA E COMERCIO
 

AVISOS
 

PROPOSICOES EM FASEDE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSOES) 

DECURSO:28SESSAO 

ULTIMA SESSAO: 18-10-07 

Pro/etos de lei (Art. 119, I e §1°) 

PROJETO DE LEI N" 7.033/06 - do Sr.Arolde de Oli

veira - que "acrescenta0 artigo 19-A fI Lei n° 10.098,
 
de 19 de dezembrode 2000, que"estabelece normas
 
gerais e criterlos basicos para a promocaoda acessi

bilidadedaspessoasportadoras de deficiencia ou com
 
mobilidade reduzida, e da oulras provldenclas",
 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI.
 

PROJETO DE LEI N° 1.471/07 - do Sr. Gilmar Ma

chado - que "dispoe sobre a obrigaQiio de noteis e
 
estabelecimenlos similares em olerecer alimentat;:ao
 
adequada para dtabencos",
 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
 

PROJETO DE LEIN°2.034/07 - do Sr. RogerioLisboa
 
-que "altera a Lei n° 9.478, de 06 de agosto de 1997,
 
que "dispoe sobre a polftica energelica nacional, as
 
atividadesrelativas ao monop6liodo petr61eo, instilui0
 

Conselho Nacionalde PolfticaEnergelicae a Agencia
 
Nacionaldo Petr6leoe da outras providencias"".
 
RELATOR: Deputado VICENTINHO ALVES.
 

PROJETO DE LEI N" 2.074/07 - do Sr. William Woo
 
- que"dispoe sobrea obrigaQiio dospostos de gasolina,
 
hipermercados, empresas vendedoras ou distribuidoras
 
de 61eo de cozinha e estabelecimentos similares de
 
manterestruturasdestinadasfI coletade 61eo de cozi

nha usadoe da outras provldencias", (Apensados: PL
 
207512007 (Apensado: PL 2116/2007) e PL 2076/2007
 
(Apensado: PL 2115/2007))
 
RELATOR: Deputado ANT6NI0 ANDRADE.
 

Substitutivo (Art. 119, II e §1") 

AS PROPOSIr;OES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RAo EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMiSsAo 
PROJETO DE LEI N" 4.804/01 - do Sr. Edinho Bez 
- que"dispoe sobre a atividade de empresaemissora 
de cartiio de credito,e da outrasprovidenctas", (Apen

Substitutive (Art. 119, II e §1°) 
- I

AS PROPOSIr;OES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RAo EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMiSsAo I 
PROJETO DE LEI N° 573/95 - do Sr. Julio Redecker 
- que "dispoe sobre 0 certilicado de garantia de qui
lometragem rodada de pneus novos para carros de 
passeio e da outras providencias". 
RELATOR: Deputado OS6RI0 ADRIAN° 
DECURSO:58SESSAO 

ULTIMA SESSAO: 15-10-07 

Substitutive (Art. 119, II e §1") , 
A~ PROPOSIr;OES ABAIXO SOMENTE REF..EBE
RAO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMiSsAo I 
PROJETO DE LEI N" 29/07 - do Sr. Paulo Bornhau
sen - que "dispoe sobre a organizat;:iio e expioraQiio 
das atividades de comunlcacao social eletrOni6a e da 
outras providsnctas". (Apensados: PL 70/20b7, PL 
33212007 e PL 1908/2007) I 
RELATOR: DeputadoWELLINGTON FAGUN9ES. 
PROJETO DE LEI N" 1.038/03 - do Sr. Ricardo Izar 
- que "acrescentainciso VIII e paragralo unlcoiao art. 
473 da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada 
peloDecreto-Lei n° 5.452,de 1° de maiode 1943, para 
dispor sobre lalla justilicada de pais de cnancae por
tadoras de deficiencia IIsica para acornpanhamento 
de terapias e tratamentos medicos". (Apensados: PL 
2452/2003, PL 1265/2003 e PL 3768/2004) 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

COMISSAODE DIREITOS HUMANOS E 
MINORlAS I 

AVISOS I 
PROPOSICOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 

EMEND~S (5 SESSOES) I 
DECURSO:3 8 SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 17-10·07 ' 

Pro/etes de Lei (Art. 119, I e §1°) 

PROJETO DE LEI N" 1.994/07 - da Sra. Vanessa 
Grazziotin - que "insere paragralo no art. 4° Ida Lei 
n° 9.615, de 24 de marco de 1998, para lnstituir, no 
SistemaNacionaldo Desporto, 0 Subsistemado Des' 
porto Indlgena". l 

COMISSAO DE EDUCACAO E CULTUR
 

AVISOS
 
sados: PL 7277/2002 (Apensado: PL 1156/2003), PL 

PROPOSICOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 1784/2003 e PL 4347/2004) 
EMENDAS(5 SESSOES) RELATOR: Deputado LUCIO VALE. 

DECURSO:48SESSAO DECURSO: 18 SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 16-10-07 ULTIMA SESSAO: 19-10-07 

I 
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Substitulivo (Art. 119, II e §1°) 
, 

AS PROPOSIr;:OES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RAo EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMiSsAo 
PROJETO DE LEI N" 2.663/00 - do Senado Federal
 
- Luiz Estevao - (PLS 155/1999) - que "altera 0 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° 3.847/04 - do Sr. Marcelino Fra

ga - que "dispoe sobre os orqaos de representacao
 
estudantil ,direitos de orqanizacao e particjpacao dos
 
estudantes e da outras providencias". (Apensado: PL
 
5697/2005)
 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
 

PROJETO DE LEI N" 256/07 - do Sr. Eduardo Barbo

sa - que "altera a Lei n° 10.098, de 19 de dezembro
 
de 2000, para dispor sobre a adocao de legenda em
 
filmes nacionais e em axibicdes de pecas teatrais".
 
(Apensados: PL 327/2007 e PL 1078/2007)
 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
 

PROJETO DE LEI N" 1.173/07 - do Sr. Sergio Bar

radas Carneiro - que "institui Programa de Avalia9ao
 
Seriada Anual para acesso as lnstituicoes de Ensino
 
Publicae de Nivel Superior, Tscruco ou Tecnol6gico e
 
da outras providencias".
 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRAo.
 
DECURSO: 28 ssssso
 
ULTIMA SESSAO: 18-10-07
 

Substitutivo (Art. 119, II e §1°) 

AS PROPOSIr;:OES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RAo EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMiSsAo 
PROJETO DE LEI N" 691/07 - do Senado Federal 
- Paulo Paim - (PLS 351/2004) - que "altera a Lei n° 
9.998, de 17 de agosto de 2000, que institui 0 Fundo 
de Universalizacao dos Services de Telecomunicacoes 
para determinar a aplicacao de recursos em ecucacao 
e em ciencia e tecnologia". 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 
DECURSO: 58 ssssxo 
ULTIMA SESSAO: 15-10-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1°) 

AS PROPOSIr;:OES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RAo EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMIssAo 

PROJETO DE LEI N" 1.172/03 - da Sra. Professora
 
Raquel Teixeira - que "cispoe sobre as diretrizes da
 
polltica nacional de forma9ao, certificacao e valoriza

9ao do rnaqisterio publico".
 
RELATOR: Deputado PAULO RENATO SOUZA.
 

COMISSAO DE FINANCAS ETRIBUTACAO 

AVISOS 

PROPOSICOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSOES) 

DECURSO: 18 ssssso 
ULTIMA SESSAO: 19-10-07 • 

Projetos ~e Lei (Art. 119, I e §1°) 

A - Da Amllise da Adequa.,iio Financeira e Or.,a

mentaria e do Merito:
 
PROJETO DE LEI N" 3.136/00 - do Sr. Pedro Pedroso
 
sian - que "dispoe sobre a institui9ao do programa do
 
vale-gas e as regras de sua aplicacao".
 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
 

PROJETO DE LEI N" 7.073/06 - do Sr.Antonio Carlos
 
Mendes Thame - que "cria 0 Programa de Infra - es

trutura e Urbanizacao - Prourb, para a implernentacao
 
de acoas voltadas para a infra-estrutura urbana".
 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTAo.
 

PROJETO DE LEI N" 7.290/06 - do Senado Federal
 
- Rodolpho Tourinho - (PLS 268/2003) - que "altera
 
a redacao dos arts. 6° e49 da Lei n° 9.478, de 6 de
 
agosto de 1997, e da outras providsnclas".
 
RELATOR: Deputado VIGNATTI.
 

PROJETO DE LEI N° 488/07 - do Sr. Edinho Bez - que
 
"reduz a 0 (zero) as allquotas da contribuicao para 0
 

PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas
 
decorrentes da venda de carvao coque nacional".
 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA.
 

PROJETO DE LEI N" 1.073/07 - do Sr. Bruno Araujo
 
- que "dispoe sobre a obrigatoriedade de as adminis

tradoras de cartoes de credlto emitirem comprovante
 
negativo da operacao",
 
RELATOR: Deputado JOAO DADO.
 

PROJETO DE LEI N" 1.075/07 - do Sr. Luiz Fernando
 
Faria - que "estabelece limite de tempo de espera para
 
atendimento nas institui90es bancarias".
 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN.
 

PROJETO DE LEI N" 1.260/07 - do Senado Federal

Francisco Dornelles - (PLS 11/2007) - que "altera
 
o Decreto n° 83.304, de 28 de marco de 1979, para 
excluir a possibilidade de recurso especial a Camara 
Superior de Recursos Fiscais, na hip6tese de dscisao 
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de segunda instilncla ter negado provimento a recur
so de oflclo".
 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
 
PROJETO DE LEI N° 1.302107 - do Sr. Felipe Maia _
 
que "acrescenta inciso V e paraqratos 7°e 8° ao artigo
 
9° da Lei n° 6.830 de 22 de setembro de 1980".
 
RELATOR: Deputado JOSE PIMENTEL.
 
B - Da Analise da Adequa.;ao Flnancelra e Or.;a
mentarla (art. 54):
 
PROJETO DE LEI W 932107 - do Sr. Mauro Nazif
 
- que ,mAcrescenta dispositivo II Lei n° 7.986, de 28
 
de dezembro de 1989, para garantir 0 recebimento de
 
gratifica~ao natalina aos beneflciarios de pensao vita
licia por ela institulda.""
 
RELATOR: Deputado SILVIOTORRES.
 

PROJETODE LEI N° 972107 - TRIBUNAL SUPERIOR
 
DOTRABALHO- que "dispoe sobre a cria~ao e trans
formacao de cargos em comissao e fun~oes cornissio
nadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do
 
Trabalhoda 1" Regiao e da outras providencias",
 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA.
 
PROJETO DE LEI W 1.353/07 - TRIBUNAL SUPE
RIOR DO TRABALHO - que "dispde sobre a crlacao
 
de cargos de provimento efetivo e em comissao e fun
~oes comissionadas noTribunal Regional do Trabalho
 
da 17" Regiao, sediado em Vit6ria - ES, e da outras
 
provldenclas",
 
RELATOR: Deputado LUIZ PAULO VELLOZO LU
CAS.
 

Subsmutivo (Art. 119,11 e §1°) 

AS PROPOSIr;;OES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RAO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSAO 

A - Da Analise da Adequat;ijo Financeira e Orya

mentarla e do Merito:
 
PROJETO DE LEI W 1.231/07 - do Sr. Eduardo Go

mes - que "estabelece prazo para 0 refinanciamento
 
de dividas de responsabilidade dos Municfpios".
 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY.
 
DECURSO:S"SESSAO
 
ULTIMA SESSAO: 15-10-07
 

Proletos de Lei (Art. 119, I e §1°) 

A - Da Analise da Adequa.;io Flnancelra e Or.;a

mentaria e do Merlto:
 
PROJETO DE LEI N° 6.114/05 - do Sr. Lincoln Portela
 
- que "cria 0 Fundo de Inveslimentos dos Dep6sitos
 
Compuls6rios de Servidores Publicos Federais e oa
 
outras provldencias"
 
RELATOR: Deputado GIACOBO.
 

PROJETO DE LEI N° 1.247107 - do Sr. Wan~enkolk 
Goncalves- que "isenta os Municfpios da arealde atu-

I 
a~ao da Sudamda eXigibilidada de recursosdelcontra
partida na celebracao de convenlos com a Un1iao".
 
RELATOR: Deputado CARLOS SOUZA. I
 
PROJETODE LEI N° 1.322107 - do Sr.MarcosMontes
 
- que 'torna isentas do Adicional ao Frete park a Re-

novaeaoda Marinha Mercante - AFRMM - qu~ incide
 
sobre 0 transporte de cargas de fertilizantes e ~emais
 
insumos agropecuarios".
 
RELATOR: Deputado FELIX MENDONl;A.
 
PROJETO DE LEI N° 1.964/07 - do Sr. EdsonEzequiel
 
- que "dispoe sobre 0 fornecimento do documento
 
"nada-consta" pelas inslilui~es financeiras". :
 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. I
 
B - Da Analise da Adequa.;iio Financeira e orea
mentarla (art. 54): I
 
PROJETODE LEI N° 5.384/01 - do Sr.Aloizio Merca
dante _ que "dispoe sobre a cobranca de taxas de ins
cri~oes em vestibulares". (Apensados: PL 5548/2001,
 
PL 6809/2002, PL 7273/2002, PL 120S/20b3, PL
 
167712003, PL3602l2004,PL4194/2004, PL4224/2004,
 
PL 4267/2004 e PL 5674/2005)
 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
 
PROJETO DE LEI N°3.254/04 - do Sr.Geraldo~esen-
de _ que "acrescenta inciso ao art. 2° da Lei n° 8.742,
 
de 7 de dezembro de 1993".
 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
 

PROJETO DE LEI W 842107 - do Sr. Lucio Vale- que 
"dispee sobre a Taxade Fiscaliza~ao de Vigililrlcla Sa
nitaria para Autoriza.;ao de Funcionamento elAltera
~ao da Autoriza~ao de Funcionamento de Farmacias 
e Drogarias".
 
RELATOR: Deputado JOAO DADO.
 

COMISSAO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSICClES EM FASE DE RECEBIMEN 0 DE 
EMENDAS (5 SESSClES) 

DECURSO:4" SEssAo 
ULTIMA SESSAO: 16-10-07 

Projetos de lei (Art. 119, I e §1°) 

PROJETODE LEI N° 5.838/05 - do Sr.Antonio Carlos 
Pannunzio - que "acrescenta paragrafo unlcoao art. 69, 
da Lei Federal n° 9.478, de 06 de agosto de 1997".
 
RELATOR: Deputado CHICO D'ANGELO.
 
DECURSO:5" SESSAO
 
ULTIMA SESSAO: 15-10-07
 

I 



Outubro de 2007 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 53961 

Projelos de Lei (Arl.119,1 e §1°) 

PROJETO DE LEI N° 2.078/07 - do Sr. Silvinho Pec

cioli - que "disp6e sobre 0 encerramenfo das atlvlda

des de uma lnstalacao radlatlva e a lirnitacao de sua
 
radia<;;ao residual".
 
RELATOR: Depulado CIRO PEDROSA.
 

COMISSAO DE SEGURANC;:A PIJBLICA E COM

BATE AO CRIME ORGANIZADO
 

AVISOS
 

PROPOSIC;:OES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSOES) 

DECURSO: 1" SESSAO 
ULTIMASESSAO: 19-10-07 

Projelos de Lei (Art. 119,1 e §1°) 

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 insliluiu 0 Fundo Nacional de Seguran<;;a
 
Publica - FNSP".
 
RELATOR: Depulado FERNANDO MELO.
 

PROJETO DE LEI W 2.020/07 - da Sra. Elcione Bar

balho - que "Disp6e sobre normas gerais de sequranca
 
em casas espetaculos e similares".
 
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
 

PROJETO DE LEI W 2.072/07 - do Sr. Raul Henry
 
- que "Disp6e sobre 0 regislro e divulga<;;ao dos indi

ces de vlolencia e criminalidade em todo 0 terril6rio
 
nacional".
 
RELATOR: Depulado NEILTON MULIM.
 

COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMiLIA
 

AVISOS
 

PROPOSIC;:OES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHA
 

(DIA 16-10-2007)
 

Projelos de Lei (Art. 119, I e §1°)
 

PROJETO DE LEI N°6.111102-do Sr. Mendes Thame
 
- que "proibe 0 uso de arnlanto ou asbesto em male

riais de fric<;;ao e outros componentes autornotlvos''.
 
(Apensado: PL 6112/2002)
 
RELATOR: Depulado CHICO D'ANGELO.
 

PROJETO DE LEI N° 22/07 - do Sr. Dr. Rosinha - que
 
"estabelsce 0 C6digo Nacional de Direilos dos usua

rlos das A<;;6es e dos Servlcos de Saude e da oulras
 
providencias'',
 
RELATOR: Depulado GERMANO BONOW.
 

PROJETO DE LEI N° 673/07 - do Sr. Jorge Tadeu Mu

dalen - que "disp6e sobre a obrigaloriedade da ulili

zacao, conservacao, cornercializacao e fornecimento
 
de canudos hermeticamenle lacrados nos locais que
 
especifica, e'ca outras provldencias",
 
RELATOR: Depulado ALCENI GUERRA.
 

PROJETO DE LEI W 2.093/07 - do Sr. Vilal do Rego
 
Filho - que "cria 0 abono dia de vaclnacao, concedido
 
aos empregados ou servidores publicos que lenham
 
filhos ou dependenles menores de 5 anos de idade,
 
exlensivo aos parlicipanles de Campanha Nacional de
 
Vacinacao, nos termos desta lei".
 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO.
 

Subslilulivo (Arl. 119, II e §1°) 

AS PROPOSI90ES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RAo EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISsAo 
PROJETO DE LEI N° 3.256/04 - do Sr. Geraldo Re

sende - que "disp6e sobre a obrigaloriedade do alen

dimenlo tisloterapeunco pelas equipes do Programa
 
de sauds da Familia". (Apensados: PL 4261/2004 e
 
PL 1125/2007)
 
RELATOR: Depulado ALCENI GUERRA.
 

PROPOSIC;:OES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSOES) 

DECURSO: 1" SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 19-10-07 

Subslilutivo (Art. 119, II e §1°) 

AS PROPOSI90ES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RAo EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISsAo . 
PROJETO DE LEI N° 1.154/07 - do Sr. Valdir Colatto 
- que "preve 0 paqarnento de juros de mora para os 
beneficiDS previdenclarios pagos com alraso e esta
belece prazo maximo para 0 Conselho de Recursos 
da Prsvldencia Social proferir decisao final". 
RELATOR: Depulado GERMANO BONOW. 
DECURSO:5"SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 15-10.-07 

Projelos de Lei (Art. 119, I e §1°) 

PROJETO DE LEI N° 7.029/06 - do Poder Execulivo 
- IAV 489/2006) - que "acresce disposilivos ao art. 22 
da Lei n° 6.360, de 23 de selembro de 1976, para dis
por sobre regislro e fracionamenlo de medicamenlos 
para dispensacao, e da outras providencias". 
RELATOR: Depulado ARNALDO FARIA DE sA. 
PROJETO DE LEI W 1.164/07 - do Senado Federal 
- Serys Sihessarenko - IPLS 152/2006) - que "altera 
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o Decreto-Lei n° 986, de 21 de outubro de 1969, para 
incluir, no padrao de identidade e qualidade do alimen
to, a periodicidade de colheita de amostra, ensaio e 
analise, e, nos requisitos de higiene que integram esse 
padrao, os limites residuais toferavelsde anabolizantes 
e outras suostanclas consideradas prejudiciais a sau
de humana, que possam contaminar 0 alimento ou se 
originar em qualquer fase de seu processamento". 
RELATOR: Deputado DR. PINOnl. 

PROJETO DE LEI N° 1.916/07 - do Sr. Ze Geraldo
 
- que "Dispoe sobre 0 parcelamento de debitos pre

vldenciarios cos Municlpios em ate 120 meses"".
 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS.
 

PROJETO DE LEI N° 1.922/07 - do Sr. Cleber Verde
 
-que ""Acrescenta paraqrato ao art. 57 da Lei n° 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 a Lei n° 9.263, de 12
 
de janeiro de 1996, que regula 0 § 7" do art. 226 da
 
Constitui~o Federal,que trata do planejamento familiar,
 
estabelece penalidades e da outras provldencias".
 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA.
 

PROJETO DE LEI N° 1.997/07 - do Sr. Marcelo Melo
 
- que "altera 0 art. 117 da Lei n° 8.213, de 24 de julho
 
de 1991, para incluir as Unidades Lotsricas da Caixa
 
EconOmica Federal entre as entidades autorizadas a
 
receber requerimento dos benetrcios que especifica".
 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT.
 

PROJETO 01: LEI N° 2.003/07 - da Sra. Solange Al

meida - que "dispoa sobre a obrigatoriedade de so

bremesas dieteticas nos cardapios de restaurantes e
 
estabelecimentos similares".
 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO.
 

COMISSAO DE TRABALHO, DE ADMINISTRACAO 
E SERVICO PUBLICO 

AVISOS
 

PROPOSICOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHA
 

(DIA 16-10-2007)
 

Proletos de Lei (Art. 119, I e §1°) 

PROJETO DE LEI N° 2.051/07 - do Sr. Marcio Franca
 
- que "dispoe sobre a remuneracao relativa ao rece

bimento dos tributos federais, estaduais e municipais
 
e tarifaylio de outros services pelas permisslonarlas
 
lotericas e da outras providencias".
 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY.
 

PROPOSICOES EM FASE DE RECEBIMENtO DE 
EMENDAS (5 SESSOES) 

DECURSO: 3" SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 17-10-07 

Proletos de Lei (Art. 119, I e §1°) 

PROJETO DE LEI N° 7.431/06 - do Senado Ffderal
Cristovam Buarque - (PLS 59/2004) - que "autoriza 
o Poder Executivo a instituir 0 Piso Salarial PrpfissiO

. nal dos Educadores Publicos, na forma prevista no 
art. 206, V, e 212 da Constltuicao Federal, e da outras 
providencias", (Apensado: PL 619/2007) I 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
DECURSO:4" SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 16-10-07 

Proletos de Lei (Art. 119,1 e §1°) 

PROJETO DE LEI N° 2.014/07 - do Sr. Dr.Ubiali - que 
"dispoe sobre a crtacao da Escola Tecnica Federal a 
dlstancla de Franca - SP" 
RELATOR: Depu1adoVICENTINHO. 
DECURSO:5"SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 15-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §1") 

PROJETO DE LEI N° 1.939/07 - do Sr. Carlos Bezer
ra - que "altera a Consolidaylio das Leis do Trabalho 
para dispor sobre a execucao no ambito da bustiCfCl 
do Trabalho". I 
RELATOR: Deputado TARcfslO ZIMMERMANN. 

I 
PROJETO DE LEI N° 1.948/07 - do Sr. Eduardo Val
verde - que "altera artigos da Lei n° 8.666, d~ 21 de 
junho de 1993, para dispor sobre a anotacao, lem re
gistro cadastral, de sancoes aplicadas a contrrtados 
pela Adrninlstracao", 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI N" 1.955/07 - da Sra. Solar:1ge Al

meida - que "acrescenta 0 inciso XVIII ao artig6 20 da
 
Lei n° 8.036, de 1990, para permitir a penhora db saldo
 
da conta do FGTS a fim de garantir cumprimdnto de
 
penslio alimenlfcia".
 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO.
 

PROJETO DE LEI N° 1.961/07 -do Sr.Mauricio Rands
 
- que "altera dlsposltlvos'co Decreto-Lei n° 1.876, de
 
15 de jUlhode 1981,aumentando a faixa de isen1yao no
 
pagamento de toros, taxas de ocupacao e laudemios
 
as 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 dispoe sabre 0
 

laudernlo, relativo a im6veis da Unilio". I
 
RELATOR: Deputado JOSE CARLOS VIEIRA.
 

I 
I 
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PROJETO DE LEI N° 2.010/07 - do Sr. Germano Bo

now - que "acrescenta disposilivos aLei nO 10.555, de
 
13 de novembro de 2002, a fim de autorizar condtcoes
 
especiais para 0 credito de valores de que dispiie a Lei
 
Complementar n? 110, de 29 de junho de 2001, nas
 
contas vinculadas de que trata 0 § 3° do art. 14 da Lei
 
nO 8.036, de 11 de maio de 1990".
 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY.
 

PROJETO DE LEI N° 2.011/07 - do Sr. Dr. Ubiali - que
 
"dispiie sobre a criacao da Universidade Aberta pre

sencial de Franca - SP".
 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF.
 

PROJETO DE LEI N° 2.012/07 - do Sr. Dr. Ubiali - que
 
"dispiie sobre a criacao da Universidade Aberta adis

tancla de Franca - SP".
 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
 

PROJETO DE LEI N" 2.013/07 - do Sr. Dr. Ubiall - que
 
"dispiie sobre a criacao da Escola Tecnica Federal pre

sencial de Franca - SP".
 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
 

COMiSsAo DE VIA~Ao E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSI~6ES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSOES) 

DECURSO:48 SESSAO 
ULTIMA sessso. 16-10-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1") 

AS PROPOS/<;OES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RAO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSAO 

PROJETO DE LEI N° 593/07 - do Sr. Eliene Lima 
- que "determina que as faixas para pedestres nas 
vias publicas sejam elevadas em retacao a pista de 
rolamento de nfvel". 
RELATOR: Deputado JOAO LEAO. 
DECURSO:58 SESSAO 
ULTIMA SESSAO: 15-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°) 

PROJETO DE LEI N° 7.300/06 - do Sr.Onyx Lorenzoni 
- que "altera 0 art. 7" da Lei nO 9.537, de 11 de Dezem
bro de 1997, que dispiie sobre a sequranca do trateqo 
aquav'arlo em aguas sob jurisdiyiio nacional", 
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE. 

PROJETO DE LEI N° 1.748/07 - do Sr. Juvenil Alves 
- que "altera dispositive da Lei n° 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui 0 C6digo de Transite 
Brasileiro". 
RELATOR: Deputado JILMAR TATIO. 

PROJETO DE LEI N° 1.769/07 - do Sr. Vital do Rego 
Filho - que "denomina "Rodovia Gov. Pedro Gondim" 
o trecho roooviario da BR-230, entre as cidades de 
Cabedelo e Joao Pessoa, no Estado da Paraiba". 
RELATOR: Deputado JOSE SANTANA DE VASCON
CELLOS. 

PROJETO DE LEI N" 1.800/07 - do Sr. Carlos Bezerra
 
- que 'fixa Iimites rnaximos de amissae de poluentes
 
por vefculos autornotoras de transporte publico de
 
passageiros, e da outras provldencias".
 
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA.
 

PROJETO DE LEI N° 1.806/07 - do Sr. Claudio Ma

grao - que "dispiie sobre equipamenlos de sequranca
 
para vefculos novos".
 
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER.
 

PROJETO DE LEI N° 1.824/07 - do Senado Federal
 
- Magno Malta - (PLS 22/2004) - que "altera a Lei n°
 
5.917, de 10 de seternbro de 1973, queaprova 0 Plano
 
Nacional de Via,ao, para incluir, na Relacao Descritiva
 
das Rodovias do Sistema Rodov;ario Federal, 0 trecho
 
rodoviario compreendido entre as localidades de Pedro
 
Canario (ES) e Nanuque (MG)".
 
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA.
 

PROJETO DE LEI N" 1.832/07 - do Senado Federal
 
- Geraldo Mesquita Junior - (PLS 27/2007) - que "deno

mina "Euclides da Cunha" 0 trecho acreano da rodovia
 
BR-364 e altera a Lei nO 8.733, de 25 de novembro de
 
1993, que "da a denomtnacao de Presidente Juscelino
 
Kubitschek de Oliveira a rodovia BR-364"".
 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI.
 

PROJETO DE LEI N° 1.871/07 - do Sr. Edinho Bez
 
- que "inclui no Anexo da Lei nO 5.917, de 1973, que
 
dispoe sobre 0 Plano Nacional de Viayiio, 0 trecho ro

dovtarto que especifica".
 
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO.
 

PROJETO DE LEI N" 1.894/07 - do Sr. Wellington Fa

gundes- que "altera 0 anexoda Lei nO 5.917, de 10de
 
setembro de 1973, adicionando ao traeado da BR-242
 
o trecho, desde Sorriso, MT-140 (A) - entroncamento
 
BR-163 ate a cidade de Juina, entrocamento MT-319,
 
passando por Ipiranga do Norte, ltanhanqa, Brianor

te, Brasnorte".
 
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 0 entron

camento com a BR-040 e 0 Museu Casa de Caban

gu, no Municfpio de Santos Dumont, Estado de Minas
 
Gerais".
 
RELATORA: Deputada ALINE CORREA.
 

PROJETO DE LEI N" 1.974/07 - do Sr. Fernando Co
ruia - que "altera a Lei nO 9.875, de 25 de novembro de 
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1999, para dispor sobra a denornlnacao suplemenlar
 
"TrechoJose Paschoal Baggio" do trecho que mencio
na da Rodovia BR-282".
 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ.
 

PROJETO DE LEI N° 1.975/07- do Sr.Fernandocoru
ja - que "altera a Lei N" 9.875, de 25 de novembro de
 
1999, para dlspor sobre a denomlnaeao suplementar
 
''Trecho Carlos Joffre 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 0 anexo da Lei n° 5.917, de
 
lOde setembro de 1973, adicionando ao tracado da
 
BR-080 0 trecho, desde Entroncamento BR-158 (Vila
 
RibeiraoBonito) - RibeiraoCascalheira, passando por
 
AI5 Brasil, Canabrava do Norte, Sao Jose do Xingu,
 
ate a cidade de Matupa".
 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
 

PROJETO DE LEI N" 2.039/07 - do Sr. Nelson Trad
 
- que "denomina "Aeroporto de Tras Lagoas Ramez
 
Tebet" 0 Aeroporto de TrasLagoas, no Estado de Mato
 
Grosso do Sui".
 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA.
 

II - COORDENAC;:AO DE COMISSOES
 
PERMANENTES
 

ENCAMINHAMENTO DE MATERIA
 
As COMISSOES
 

EM 11-10-2007: 

Comissao de Agrleultura, Peeuarla, Abasteelmento 
e Desenvolvlmento Rural: 

PROJETO DE LEI N° 2.092/2007 

Comissao de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustenllivel: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 324/2007 
PROJETO DE LEI N° 2.100/2007 

(Encerra-se e sessso ~s 17 nores e 41 
minutos.) 

PARECERES 

PROJETO DE LEI N° 6.541-A, DE 2002 
(Do Sr. Paulo Rocha) 

Aereseenta 0 art. 153-A ao C6digo Pe
nal - Deereto-Lel n° 2:848, de 07 de dezem
bro de 1940; tendo parecer da Comissao de 
Constitui~ao e Justi~a e de Cldadania, pela 
eonstitueionalidade, juridleldade, teenlea 
legislativa e, no merito, pela aprova~ao (re
lator: DEP.MENDONC;:A PRADO). 

Despaeho: AComissao de condtitui~ao 
e Justica e de Reda~o. I 

Apreela~ao: ProposicaoSujeitaiApre
cia~o do Plenario 

Publlea~ao do Pareeer da Comissao de Constltui
~ao e Justi~a e de Cldadania II 

1_ Relat6rlo 

0 objelivo desle Projeto e coibir a divulga~o e 
comerclalizaeao de enderecos e dados pessoais sem 

a devida autorizacao, I 
Argumenta-se com a lacuna legal em rela~ao 

As pratlcas de divulga~ao de informa~5es, q~e aea
bam provocando transtornos e constrangimenlos aos 
cldadaos, com a uliliza~o indevida dos seus homes, 

~ 
endareeos e dados pessoais. 

Vem0 projeto a esta Comissaopara 0 pro uncia
mentoquanta Aconstitucionalidade, juridicidade e tsc
nica legislativa, bem como ao rnerlto da proposicao. 

E0 relat6rio. ! 

1\- Voto do Relator I 
o Projeto de Lei n° 6.541/02 atende OS pressu

postos de constitucionalidade relativesAcompeteneta 
de Uniao (art.22 de C.F.), 0 processolegislativo\(art. 59 
da C.F.) e a legltimidade de iniciativa (art. 61 da C.F.). 

Nao na reparos a lazer quanta Ajuridicid~de e A 
tecnica legislativa. I 

No merito, 0 Projeto merece aprovacao, ppis res
guarda a confidencialidade de lntormacoes pertlnentes 
aos consumidores. I 

Cabe a estes dizerem se autorizam ou nao 0 re
passe dessas lntormacoes. I 

Essa pratica, comum no comercio,de transleran
cia de inlorma~6es sobre clientes, como end~re~os, 
telefones, local de trabalho, aeaba por causal series 
desconlortos, muitas vezes,ate mesmo interfer ndo no 
sossego e na paz dornssnca dos cldadaos . 

A privacidade precisa ser resguardada'i sendo 
laculdade do seu titular flexibiliza-Ia ou nao. 

Assim, votamos pela constitucionalidade, juridi
cidade e boa tecnlca legislativa do Projeto d~ Lei n° 
6.541/02 e, no rnerlto, somos pela sua aprova?ao. 

Salada Comissao, 12de agostode 2003.- Depu
tado Mendon~a Prado. Relator. 

III - Pareeer da Comissao 

A Comissao de Constitui~ao e Justi~ e de Ci
dadania, em reuniao ordinaria realizada hoje,[oPinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, 
tscnlca legislativae, no mente, pela aprovacaodo Pro
jeto de Lei n° 6.541/2002, nos termos do Par~cer do 
Relator, Deputado Mendon~ Prado. I 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 

I 
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Leonardo Picciani - Presidente, Mendes Ribeiro 
Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba - Vice-Presi
dentes, Benedito de Lira, Candido Vaccarezza, Edmar 
Moreira, Edson Aparecido, Felipe Maia, Flavio Dino, 
Geraldo Pudim, Joao Paulo Cunha, Jose Eduardo 
Cardozo, Jose Genolno, Jutahy Junior, Marcelo Ortiz, 
Mauricio Rands, Mendon«a Prado, Moreira Mendes, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo 
Teixeira, Regis de Oliveira, Renato Amary, Sergio Bar
radas Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vital 
do Rego Filho, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Ale
xandre Silveira, Antonio Bulh6es, Arnaldo Faria de Sa, 
Chico Lopes, Eduardo Cunha, Fernando Coruja, Hugo 
Leal, Humberto Souto, Pastor Manoel Ferreira, Ricardo 
Tripoli, Sandro Mabel, Veloso e William Woo. 

Sala da Comissao, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Leonardo Picciani, Presidente 

PROJETO DE LEI N° 3.88o-C, DE 2004 
(Do Sr. Celso Russomanno) 

Dispoe sobre a exposilfao do C6digo de 
Defesa do Consumidor nos estabelecimen
tos comerciais e de prestalf1io de servilfos; 
tendo pareceres: da Comissao de Desenvol· 
vimento Economico, IndiJstria e Comercio, 
pela aprova!fao deste, com substitutivo, e 
pela rejeilfao do de n° 417912004, apensado 
(relator: DEP.EDSON EZEQUIEL); da Comis
sao de Defesa do Consumidor, pela aprova
!fao deste e pela rejei!fao do Substitutivo da 
Comissao de Desimvolvimento Economico, 
IndiJstria e Comercio e do de n° 4179/2004, 
apensado (relator: DEP.JULIO LOPES); e da 
Comissao de Constituilf1io e Justilf8 e de Ci· 
dadania, pela injuridicidade deste e do de n° 
4179/2004, apensado (relator: DEP.ANTONIO 
CARLOS MAGALHAES NETO). 

Despacho: As Comiss6es de Desen
volvimento Econornico, Industria e Cornercio: 
Defesa do Consumidor e Consfituicao e Jus
lilfB e de Cidadania (Art. 54 RICO) 

Aprecialf1io: ProposicaoSujeita aAprecia
cao Conclusive pelas Comiss6es - Art. 24 It 

PUblicalf1io do Parecer da Comissao de Constitui· 
!fao e Justi!fa e de Cidadania 

PARECER VENCEDOR 

I - Relat6rio 

o projeto de lei sob exame visa a instituir a obri
ga«ao de os estabelecimentos.destinados ao cornerclo 
de bens e de prestacao de services manterem expos
tos exemplares do C6digo de Protecao e Defesa do 
Consumidor, para consulta dos consumidores. 

Os Institutos de Delesa do Consumidor dos Es
tacos sao apontados para a tiscalizacao das multas 
previstas para os casos de descumprimento do dis
posta no referido Projeto de Lei. 

Preve quatro faixas de multa pelo descumpri
mento, de acordo com 0 faturamento anual do esta
belecimento,. e rnetodo de correcao anual dos valores 
(pelo Indice Nacional de Pre«os ao Consumidor Am
plo-IPCA). 

Atribui aos "Institutos de Defesa do Consumidor 
dos Estados - PROCON" a responsabilidade pela lis
calizacao, 

Em apenso esta 0 PL n° 4.179, de 2004, do Depu
tado Carlos Nader, que institui obriqacao de 0 estabe
lecimento possuir exemplar do C6digo para consulta 
por solicitacao do consumidor e de placa informando 
sobre a sua existencia para consulta. 

o projeto, em que pese a excelente defesa do 
nobre relator Deputado Paes Landim, em reurnao desta 
Douta Comissao, nao conseguiu passar pelo crivo da 
juridicidade, sendo por isso rejeitado. 

Em virtude disso a Presidencia, a teor do art. 57, 
XII do Regimento Interno, designou-nos para redigir 0 

Parecer vencedor. 
E0 relat6rio. 

II - Voto do Relator 

A principal rnotivacao, que embasa os projetos 
em analise, e, indubitavelmente, a divulga«ao do CO
digo de Delesa do Consumidor - CDC - para toda a 
populacao, 

Ocorre que a proposta seria boa se nao esbar
rasse em 6bices de natureza juridica, uma vez que 
viola os princfpios norteadores de nosso ordenamen
to jurfdico. 

Ao criar onus e despesas aos comerciantes e em
presarios brasileiros para divulgar 0 CDC, as propostas 
nada mais lazem do que transferir encargos que seriam 
obrigatoriamente do poder publico ao particular. 

Eis, assirn, 0 que reza 0 CDC no art. 106: 

"Art. 106. 0 Departamento Nacional de 
Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional 
de Direito Econ6mico (MJ), ou 6rgao federal 
que venha substitul-to, e organismo de coor
denacao da polftica do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor, cabendo-Ihe: 

I - planejar, elaborar, propor, coordenar 
e executar a polltica nacional de protacao ao 
consumidor; 

11- receber,analisar, avaliar e encaminhar 
consullas, denunclas ou sugest6es apresenta
das por entidades representativas ou pessoas 
jurldicas de direito pUblico ou privado; 
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111- prestar aos consumidores onentacao 
permanente sobre seus direitos e garantias; 

IV - informar, conscientizar e motivar 0 
consumidor atravss dos diferentes rnelos de 
comunlcacao; 

V - solicitar 11 polfcia judiciarla a instau
ra9ao de inquerito policial para a aprectacao 
de delito contra os consumidores, nos termos 
da legisla9ao vigente; 

VI - representar ao Ministerio Publico 
competente para fins de ado~o de medidas 
procsssuals no limbito de suas atrlbuieoes: 

VII - levar ao conhecimento dos 6rgaos 
competentes as infra96es de ordem adminis
trativa que viola rem os interesses difusos, co
lelivos, ou individuais dos consumidores; 

VIII- solicitar 0 concurso de 6rgaos e en
tidades da Uniao, Estados, do Distrito Federal 
e Municfpios, bern como auxiliar a flscallzaeao 
de precos, abastecimento, quantidade e segu
ranca de bens e services: 

IX - incentivar, inclusive com recursos 
financeiros e outros programas espsciais, a 
formacao de entidades de defesa do consu
midor pela poputacao e pelos 6rgaos pUblicos 
sstaduals e municipais; 

............................................................."
 
A tarefa de divulga9ao, pUblica~o, ou informa9ao 

sobre 0 oontsudo do CDC e, pois, do Poder Executi
vo e e ele quem deve cumprir 0 mandamento acima e 
nao 0 empresMo, ja por demais assoberbado com 0 
pagamento de incomensuraveis tributos. 

Por outro lado, a Lei de lntroducao ao C6digo 
Civil- Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, 
estabelece que: 

"Art. 3' Ninguem se escusa de cumprir a 
lei, alegando que nao a conhece." 

Oeste modo, e em atendimento ao que esta dou
ta Comissao de Constitulcao e Justtca e de Cidadania 
decidiu, nosso voto e pela injuridicidade dos Projetos 
de Lei nOs 3.880, e 4.179, de 2004. 

Sala da Comissao, 3 de outubro de 2007. - Depu
tado Antonio Carlos Magalhiies Neto, Relator. 

III - Parecer da Comissao 

A Comissao de Constltutcao e Justi9a e de Ci
dadania, em rsuniao ordinaria realizada hoje, opinou, 
contra os votos dos Deputados Paes Landim, Geraldo 
Pudim e Jose Genolno, pela injuridicidade do Projeto de 
Lei n° 3.880-B/2004 e do de n° 4.179/2004. apansado, 
nos termos do Parecer do Deputado Antonio Carlos 
Magalhaes Neto, designado Relator do vencedor. 0 

I 
parecer do Deputado Paes Landim, primitivo fillelator, 
passou a constituir voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
I 

Leonardo Picciani - Presidente. Mendes Ribeiro 
Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba - Vicd-Presi
dentes, Antonio Carlos Magalhaes Neto, Benddilo de 
Lira, Bruno Araujo, Clindido Vaccarezza, Colbdrt Mar
tins, Edson Aparecido, Efraim Filho, Felipe Maia!, Flavio 

I 

Dino, FranciscoTenorio.Geraldo Pudim, Ibsen Pinheiro, 
Indio da Costa, Jose Eduardo Cardozo, Jose benof
no, Jutahy Junior. Marcelo Guimaries Filho, Marcelo 
Ortiz, Marcio Franca, MaurIcio Quintella Lessa,1 Mauro 
Benevides, Mendon<ta Prado, Moreira Mendes, ~elson 
Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes ~andim, 

Paulo Magalhaes, Paulo Teixeira, Regis de qliveira, 
Renato Amary, Roberto Magalhaes, Sandra Rosado, 
Sergio Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir 
Pereira, Vilson Covalti, Vital do Rago Fllho, t-'0lney 
Queiroz, Zenaldo Coutinho, Antonio Bulhoes, tntonio 
Carlos Billi, Carlos Abicalil, Decio Lima, DOljllingos 
Dutra, Edmilson Valentim, Eduardo Cunha, Fernando 
Coruja, George Hilton, Jeronimo Reis, Joao C~mpos, 
Joao Magalhaes, Luiz Couto. Pinto Itamaraty,1ubens 
Otoni, Severiano Alves e William Woo. I 

Sala da Comissao, 3 de outubro de 2007. -IDepu
tado Leonardo Picclanl, Presidente. 

VOTO EM SEPARADO DO DEPWTADO 
PAESLAND/M: 

I - Relat6rio 

o projeto de lei sob exame visa a instituir a obri
ga9ao de os sstabeleclmentos destinados ao comercio 
de bens e de prestacao de services manterem lexpos
tos exemplares do C6digo de Protecao e Delesa do 
Oonsurnldor, para consulta dos consumldores.1 

Preva quatro taixas de multa pelo des9umpri
rnento, de acordo com 0 faturamento anual do esta
belecimento, e mstodo de corracao anual dos *alores 
(pelo Indice Nacional de Pre90s ao Consumidbr Am
plo - IPCA). I 

Atribui aos "Institutos de Defesa do Cons~midor 
dos Estados - PROCON" a responsabilidade pela fis
caliza9ao.. : 

Esta apensado 0 PL n° 4.179, de 2004, do Depu
tado Carlos Nader. I 

o apenso institui obriga9ao de 0 estabeledimento 
ter exemplar do C6digo para consulta por solibita~o 
do consumidor e da eXibi~o de placa dizendo bue ha 
tal exemplar para consulla. I 

Atribui penalidades (advertencla e multa, esta 
calculada em UFIRs) e fixa prazo ao ExecutiJo para 
regulamentar. 
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A Comissao de Desenvolvimento Econ6mico, In
dustria e Cornercio opinou pela aprovacao do principal 
com substitutivo e rejeitou 0 apenso. 

'a Substitutivo inicia pevendo 0 seguinte: 

"Art. 1° Ficam os estabelecimentos de 
grande porte destinados ao ccmerclo de bens 
e/ou prestacao de servicos em geral, ou con
glomerados de centros de consumos urbanos, 
atraves das respsctivas adrninistracoes, obriga
dos a manter em local visfvel, bem sinalizado e 
de facil acesso, sala, quiosque, estande ou es
paco desttnado a assessoria jurfdica ao consu
midor, atem da dlsponlbillzacao de exemplares 
do C6digo de Protscao e Defesa do Consumi
dor, instituldo por rneio da Lei n° 8.078, de 11 
de setembro de 1990, em nurnero compativel 
com 0 volume de usuarios que nestes locais 
efetivem transacoes comerciais." 

Define estabelecimentos de grande porte e diz 
que a assessoria compor-ss-a de pelo menos um ad
vogado. 

Fixa penalidade, metoda de correcao dos va
lores pecunlarios e responsabilidade estadual pela 
fiscalizacao. 

A Comissao de Defesa do Consumidor opinou 
pela aprovacao do principai e pela rejeiyao do apenso 
e do Substitutivo. 

Vem agora a esta Comissao para que se mani
feste sobre constitucionalidade, juridicidade e tecnica 
legislativa, nao tendo side apresentadas emendas. 

11- Voto 

A materia e de competsncta da Uniao (artigo 24, 
lncisos V e VIII), cabe ao Congresso Nacional mani
festar-se e nao ha reserva de iniciativa. 

Examinando 0 texto do projeto principal, entendo 
merecer crltica a rnsncao aos "Institutos" estaduais. a 
texlo grafa a expressao em letras rnaluscutas, como 
que denominando dessa forma todo 6rgao ou entidade 
estadual incumbida de protecao ao consumidor. 

De resto, entendo possivel rever a redacao de todo 
o projeto como suqestao para seu aperfeiyoamento. 

a mesmo sugiro para 0 apenso, que apresenta 
vicio de constitucionalidade ao fixar prazo ao Executivo 
para a reqularnentacao. 

Quanto ao Substitutivo, entendo indevida a previ
sao de uma "assessoria jurfdica" contratada pelo em
preendedor para "aconsetnar" 0 consumidor. 

Nao nos esqueyamos que, em caso de duvida ou 
mesmo conflito, consumidor e fornecedor do bem ou 
service estarao em lados opostos, cada qual buscando 
reconhecimento para suas pr6prias razoes, 

Entra aqui 0 Poder Publico, como garante da li
sura das relayoes de consumo por meio de ediyao de 
normas legais, flscahzacao do cumprimento e decisao 
sobre os dissensos. 

a subsmutivo, portanto, padece de vlcios insa
navels de inconstitucionalidade, pslo que julgo inapro
veitavsl para discussao nesta Casa. 

Nao e papel do emprssarlo oferecer ao consu
midor a assessoria jurldica no que toca aos direitos e 
deveres envolvidos nas relayoes de consumo. 

Tampouco parece-me razoavel submeter 0 consu
midor a "esclarecimentos" que, foryosamente, para dizer 
o minimo, nao terao reconhecida a imparcialidade. 

Pelo exposto, opino no seguinte sentido: 
pela constitucionalidade, juridicidade e boa tecru

ca legislativa, nos termos dos respectivos Substitutivos 
em anexo, dos PLs nOs 3.880/04 e 4.179/04; 

pela inconstitucionalidade do Substitutivo ado
tado na Comissao de Desenvolvimento Econ6mico, 
Industria e Comsrclo. 

Sala da Comissao, 14 de dezembro de 2005. 
- Deputado Paes Landim. 

PROJETO DE LEI N° 3.880, DE 2004 

Dispoe sobre a exposiyiio do C6digo 
de Defesa do Consumidor nos estabele
cimentos comerciais e de prestayiio de 
serviyos. 

SUBSTITUTIVO 

a Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°as estabelecimentos destinados ao comer

cio de bens e de prestacao de services devem manter 
exposto em local visivel e de facil acesso exemplares do 
C6digo de Protecao e Defesa do Consumidor, instltufdo 
pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Paraqrato unico. A exposicao do C6digo de Pro
teyao e Defesa do Consumidor destina-se a consulta 
e esclarecimentos de duvldas dos consumidores sobre 
os seus direitos e deveres. 

Art. 2° A nao observancla do disposto nesta Lei 
implica ao estabelecimento infrator as seguintes san
yoes: 

1- nctiticacao estabelecendo prazo de setenta e 
duas horas para 0 cumprimento da norma; 

II - multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 
no caso de reincidencia, para 0 estabelecimento 
com faturamento anual de ate R$ 100.000,00 (cem 
mil reais); 

111- rnutta no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 
no caso de reinctdencia, para 0 estabelecirnento 
com faturamento anual de R$ 100.001,00 (cem mil 
e um reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 
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IV- multa no valor de R$ 5.000,00(cinco mil re
ais), no caso de reincidencla, para 0 estabelecimento 
com faturamento anual superiora R$ 500.000,00(qui
nhentos mil reais). 

Paragrafo unico, Osvalores instituldosneste arti
go seraoalteradosanua/mentecom base na varlacao 
do Indice Nacional de Preyos ao Consumidor Amplo 
- IPCA -, medido pelo Instituto Brasileirode Geogra
fia e Estatfstica - IBGE, ou outro Indice que venha 
substituf-Io. 

Art. 3° A responsabilidade pela fiscalizayao do 
cumprimentodesta Lei ados 6rgaosou entidadeses
taduais de protecao e defesa do consumidor. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
pubncacao, 

Sala da Comissao, 14 de dezembro de 2005. 
- Deputado Paes Landim. 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
N° 4.179, DE 2004 

o Congresso Nacionaldecreta: 
Art. 1° Os estabelecimentos comerciais manterao 

exemplar do C6digode Defesados Direitosdo Consu
midor, instilufdo pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, disponlvel para consulta. 

§ 1° Para os eleitos desta Lei, considera-se es
tabelecimento comercial aquele que desenvolva ativi
dade de distribuiyao ou cornerclalizacao de produto 
ou prestacaode servicos, 

§ 2° 0 exemplar poderaser solicitado pelo cliente 
ao funclonarto encarregadodo atendimenlo. 

Art. 2° Eo obrigat6ria, nos estabelecimentos a que 
se refere0 § 10, aafixayao de placa junto ao caixa, em 
localvisrvel e de facilleitura, com os seguintesdizeres: 
"Este estabelecimentopossui exemplardo C6digode 
Proteyaoe Defesado Consumidor, Lei n°8.078,de 11 
de setembro de 1990, disponrvelpara consulta.". 

Art. 3° 0 descumprimentodo disposto nesta Lei 
sujeila 0 estabelecimento infrator as seguintes pena
Iidades: 

I - notlficacao de aovertsncla para sanar a ir
regularidade no prazo de quinze dias, na primeira 
infrayao; 

II - multa de R$ 532,05 (qumhernos e trinta de 
dois reaise cinco centavos) se, decorrido0 prazopre
visto no inciso I, persistir a irregularidade; 

111- a multa prevista no inciso II cobrada em do
bro em caso de reincidencia. 

Paragrafo unlco,Paraos efeitosdo disposto nes
te artigo, considera-se reincidencia 0 cometimentoda 
mesma infrayao a cada perfodo de trinta dias ap6s a 
apucacao da rnultaprevisla no inciso II. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publlcacao, 

Sala da Comissao, 14 de dezembro de 2005. 
- Deputado Paes Landlm. I 

PROJETO DE LEI N° 6.299-B, DE 2005 
(Do Sr.Celso Russomanno) I 
Destina recursos ao Fundo Penltencia· 

rio Nacional- FUNPEN; tendo pareeeres da 
Comissao de Seguranya Publica e Cbmbate 
ao Crime Organizado pela aprovayao; (rela· 
tor: DEP. JOSIAS QUINTAL); e da Colnissao 
de Flnanyas eTrlbutayao pela Inconlpatibi. 
IIdade e inadequaylio flnancelra e o~amen. 
tarla (relator: DEP. JULIO CESAR). I 

Despacho: As Cornlssoes de: Seguran
ya Publica e Combate ao Crime Orga'nizado; 
FinancaseTributayao (Art.54 RICD);~ Cons
tituiyiio e Justicae de Cidadania(Maritoe Art. 
54, RICD) I 

Apreciayiio: Proposiyiio Sujeita a .(\precia
yaoConclusiva peras Comissoes - Art.124, " 

PUblicayiio do Parecer da Comissao de Flnanyas 
e Trlbutayao I 

I - Relat6rio I 
oprojeto emexame, de autoliado Deputado Celso 

Russomanno, tenciona darnova destina9ao aosrecursos 
de que trata 0 artigo 91 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 
de dezembro de 1940- C6digo Penal, transfenndo-os 
ao Fundo Penitenciario Nacional- FUNPEN. I 

Dispoe0 referido projetoque os recursos, confis
cadosouprovenientes da alienacao dos benspsrdidos 
emfavor da UniaoFederal, excluindo-se os desblinados 
ao Fundo Nacional Anti-Drogas- FUNAD, sera, exciu
sivamente vollados a suprir dotaeoes do FUNPEN. 

Submetida inicialmente a Comissao de Seguranya 
Publica e Combate ao CrimeOrqanizado, a materiafoi

I
aprovada nos termosdo Parecer do Relator, Deputado 
Josias Quinta!. I 

NaComissao de Finanyas eTributayiio, nenhuma 
emenda foi apresentada. 

Eo 0 relat6rio. 

II - Voto do Relator 

Nos termos do art. 54, II, do Regimento Interne 
da Camara dos Deputados, cabe a esta Co issao 
exclusivamente 0 exame dos "aspectos financeiros 
e orcamentanos pUblicos de quaisquer proposiyCies 
que importem aumento ou diminuiyao da re~eita ou 
da despesa publica, quanto a sua compatibilidade ou 
adequacaocom 0 plano plurianual, a lei de difetrizes 
orcamentarlas e 0 orcarnento anua!." I 

A materia tratada no projeto de lei em exame, 
na medida que torna obrigat6ria a transterencia de 
recursos a determinado item de despesa procura 

\ 
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submeter receitas da uruao, antes destinadas a um 
conjunto de dotacoes orcamentarias, ao seu pr6prio 
financiamento, ou seja, procura, em detrimento do 
poder dlscrtctonarlo do Estado, pre-estabelecer a 
atocacao de recursos. 

Demais, supre salientar que0 projeto de leiemana
lise, aopropora criacao dereceitas oudedespesas enao 
indicartermo final de vigencia, conflita com 0 disposto 
das Leis de Diretrizes Orcamentarias - LDO para2007 
e para 2008 (Leis n° 11.439/06 e n° 11.514/07), artigos 
101 e 98, respectivamente. Assirn rezam asLDOs: 

"§ 2° Os projetos de lei aprovados ou 
medidas provis6rias editadas no exercfcio de 
2007, que concedam renuncia de receitas da 
Uniao ouvinculam receitas e despesas, orqaos 
ou fundos, deverao conter termofinalde vigen
cia de no maximo cinco anos." (grifo nosso) 

Entendemos, que a norma,ao estabelecerprazo 
final para a validade da vinculacao de receitas e des
pesas, perpassaa necessidade, em nomedo equilibrio 
das contas publicas, de nao se buscar esse caminho, 
eis que sao escassos os recursos e crescentes as 
despesas de carater obrigat6rio. 

Nesseparticular, e imperioso quese tenhaconsci
encianaoapenas do beneffcio sob a 6ticado recebedor 
dos novos recursos (no caso0 FUNPEN), mas tamoern 
da repercussao que a aussncia dessesrecursos pode
riam acarretar sobre aquelas despesas quenormalmente 
ja sao financiadas pela fonte 139- Alienao;:ao de Bens 
Apreendidos, objeto do presente Projetode Lei. 

Imp6e-se a analise dasdespesas financiadas com 
a fonte 139, pelo menos, nos exercfcios financeiros 
vigente e de 2006, considerando-se a natureza eco
nomlca das mesmas, seu montante e 0 seu carater, 
ou seja, se sao obrigat6rias ou nao, 

Dessa forma, conforme dados levantados pelo 
SIAFf,sao mostrados, em anexo,a dlscrlminacaodas 
aceesocorridas nos anos de 2006 e 2007,organizada 
por natureza de despesa (Grupo de Naturezade Des
pesa - GND) e por 6rgao/unidade orcarnentaria, das 
despesas financiadas pela a referida fonte. 

Pela a analise desses quadros, ve-se que par
cela significativa das despesas financiadas pela fonte 
139 sao destinadas ao pagamento das despesas de 
pessoal e encargos socials (GND 1), consignadas na 
folha de pagamento da Receita Federal do Brasil. 

Assim, vale acrescentarquea rsalocacao torcosa 
desses recursos, na medidaque retira recursos tradicio
nalmente voltados ao financiamento dedespesa obriga
t6ria,que e 0 casodas despesasde pessoal, concorre 
para 0 desequilibriodas contas publicas do Estado. 

Pelo 0 exposto, somos pela incompatibilidade e 
inadequacao financeira e orcarnsntaria do Projeto de 
Lei n." 6.299-A/2005. 

Sala da Comissao, 18 de setembro de 2007. 
- Deputado Julio Cesar, Relator 

III - Parecer da Comissao 

A Comissao de Financas eTributacao, em rsunlao 
ordinaria realizada hoje, concluiu, unanimementepeia 
incompatibilidade e inadequacao financeira e orcarnen
tarla do Projeto de Lei n° 6.299-A/05, nos termos do 
parecer do relator, Deputado JUlio Cesar. 

Estiverampresentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Cunhae Antonio Palocci, Vice-Presiden

tes;Aelton Freitas, ArnaldoMadeira, Fernando Coruja, 
Filipe Pereira, Guilherme Campos, Joao Dado, Joao 
Magalhaes, JosePimentel, JulioCesar, LucianaGenro, 
Luiz Carlos Hauly, Luiz Carreira, Luiz Fernando Faria, 
Manoel Junior, Marcelo Almeida, Max Rosenmann, 
Rocha Loures, Silvio Costa, Silvio Torres, Vignatti, Bi
lac Pinto, Bruno Araujo, Carlito Merss, Carlos Wiliian, 
Colbert Martins, Joao Bittar e Zonta. 

Sala daComissao, 3 de outubrode 2007.- Depu
tado Eduardo Cunha, Presidenteem exercicio. 

PROPOSTA DE FISCALlZAf;:AO E CONTROLE
 
N°95-A, DE 2005
 

(Do Sr. Cesar Bandeira)
 

Propoe seja realizada atraves da Con
troladoria-Geral da Uniao- CGU, fiscalizayao 
na aplicao;:iio dos recursos do Sistema Uni
co de Saude- SUSno Municipio de Vitorino 
Freire, Eslado do Maranhiio; tendo parecer 
da Comissao de Fiscalizao;:ao Financeira e 
Controle, pelo encerramento e arquivamento 
desla (relator: Deputado Anibal Gomes). 

Publicao;:ao do Parecerda Comissao de Fiscalizao;:iio 
Financeira e Controle 

Senhor Presidente:
 
Requeiro nos termos regimentais, ap6s ouvido
 

o Plenario desta Comissao, seja realizada atraves da 
Controladoria Geral da Uniiio, tiscalizacao naaplicacao 
dos recursos do SUS, no Municipio de Vitorino Freire, 
no Estado do Maranhao, pelos motivos que seguem: 

1- Ha evidencias de fraude no riumero de pacien
tes atendidos.A populacao do referidomunicipio ede 
aproximadamente trinta mil habitantes, destoando do 
nurnero de pacientes supostamente atendidos. 

2 - Os tunclonarios da saude, medicos e enfer
meiros, recebemsalarios frequentementecom atraso 
de no minimo tres meses e, com valores inferioresaos 
estabelecidos em Lei. 

3 - Sao fortes os indfcios de fraudes no aten
dimento e na aplicacao dos recursos do SUS, sendo 
estes, desviados de sua finalidade constitucional. 

Justificac;ao 

o pedido se faz necessario, tendo em vista de
nuncias feitas por diversos setores da sociedade a 
este parlamentar. 
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Como represenlante daquele municipio desde 0 
exercfcio de mandates de depulado estadual e hoje, 
no exerclcio do quarto mandate de depulado lederal, 
nao posso, de maneira nenhuma, ficar omisso dianle 
de um,a snua,.ao dessa gravidade. 

E de conhecimenlo da pcpulacao daquele muni
clpio, 0 enriquecimenlo illcito do preleilo e seus lami-
Iiares, com a aqulslcao de lazendas e gados, velculos, 
apartamenlos em SL, registrados em nomes de ter
ceiros. Esse lalo enot6rio e lala-se que grande parte 
dos recursos do SUS e Fundel, sao desviados para 
linanciar lais aquislcoes. 

Salada Comissao, de agostode 2005. - Depufado 
cesar Bandeira. 

RELAT6RIO PREVIO 

I _ Soliclta~ao da PFC 

Vern a esta Comissao proposta de fiscaliza,.1io 
e controls, com vista a investigar, por meio da Con
troladoria-Geral da Uniao, a regularidade da apllca
,.ao dos recursos do Sistema Unico de Saude - SUS 
no Municipio de Vitorino Freire (MA). Tal proposlcao, 
idenlificada como PFC n095,de 2005, esta prevista no 
art. 100, caput, do Regimento lnterno da Camara dos 
Depulados, aprovado pela Resolu,.aon°17/89, e deve 
observar as disposicoes dos arts. 60 e 61. 

Segundoa peca inaugural,os motivos da medida 
sao os seguintes: 

a) alrasos freqOentes no pagamentodos 
agentes de saude e em valores inferiores aos 
fixado em lei; 

b) evid/lncias de fraude no nurnero de 
pacienles alendidos; 

c) indlcios de desvio de finalidade na 

aplica,.ao dos recursos do SUS. 
Ii - Competlincia dests Comissao 

o art. 32, inciso XI, allneas b, do Regimento In
terno da Camara dos Deputados, e 0 seu paragrafo 
unico amparam a competsncla desta Comissao sobre 
o assunto suschado, 

III - Oportunldade e Convenl/lncla 
o Sislema Unico de Sauds corresponde a a,.6es 

e services de saude inlegrados em uma rede regio
nalizada e hierarquizada. Seus recursos devem ser 

aplicados de modo a reduzir 0 risco de doencas e de 
outros agravos, bern como permitir 0 acesso univer
sal e igualitario as a,.6es e services para a prornocao, 
protecao e racuperacao da sauds. 

Desse modo, eurn importante mecanismo para 
possibilitar ao Eslado 0 cumprimenlo do art. 196 da 
Constitui,.ao Federal, que estabelece que a "saude e 
direito de lodos e dever do Eslado". Portanto,e impor

lante que os recursos que Ihe sao deslinados sejam 
corretamenleaplicados, a fimde que sejamalcan,.ados 

os objelivos. Nao edemais dizer que os recursos sao 
limilados e a demanda por services, inesgola~el. 

No caso especflico do Municipio de Vitorino Frei
re, cuja populacaonao chega a 30.000habltantss, sao . ' lranslendos, anualmenle, cerca de R$3.000.pOO,OO 
milhOes de reais para os programas do SUS'. No en
tanto, as denunciasencaminhadas ao autor desta PFC 
revelam irregularidades na utllizacao dos recursos em 
beneflcio de urn grupo de pessoas. I 

Diante disso, e considerando que a saude eurn 
deverdo Estado,assegurado em nossa Carta ~olllica, 
nao restarnduvldas sobre a conveni/lncia e oporturu
dade desla proposta de liscaliza,.ao e controle, 
IV _ Alcance Juridico, Admlnlstrativo, pJlftlco, 
Economico, Social e O~amentlirlo I 

Sob 0 1ingulo jurldico, cabe verificar a ocojrsncia 
de inlra,.6es a disposilivos legais e, se for 0 caso, as 
implica,.6es decorrentes. I 

Relativamente ao aspectoadminislrativo, importa 
verificaras causas dos indicios de irregularidad~s com 
vistas a adocao de medidas corretivas adequadas. 

Com refer/lncia aos demais enfoques, ~ao se 
vislumbram aspeclos especfficos que possarn ser 
tralados na presenle a,.ao fiscalizal6ria, excelO pelos 
efeilos gerais invariavelmenle benefices que alingem 
a sociedade como urn todo e que podem sutgir de 
uma aeao de fiscaliza,.ao efeluada sob os auspfcios 
do Poder Legislalivo da qual resulte em correi;ao de 
evenluais desvios e irregularidades. I 
V - Plano de EXecu~o e Metodologia de Ava!la~o 

,
Em que pese a inicial indicar a realiza,.ao desla 

PFC por meio da Conlroladoria-Geral da Uniiio, ela J 
tera melhor efetividade se execulada peloTrib nal de 
contas da Uniao. Nao edemais dizer que a Cdntrola-
doria-Geral da Uniao e6rgao de assessorarnsnto da 
Presid/lncia da Republica, como eslatui 0 art.117 da 
Lei n° 10.683/03, verbis: 

Art. 17.AControladoria-Geral da Uniiio cdmpete 
assistirdirela e imedialamenteao PresidentedalRepu
blica no desempenho de suas alribui¢es, quanto aos 
assuntos e providenciasque, no ambito do Poder Exe
cutivo, sejam atinenles a defesa do patrimOnio ~ublico, 
ao controls interno, a audiloria publica, as ativldades 
de ouvidoria-gerale ao incrementoda Iranspar/l~cia da 
geslao no ambito da Administra,.ao Publica Federal. 

(1)lnfonna~o.s colhidas do Datasus, am 1411012005:comp1lAsslst.
Hospllalar aAtancao Msles A¢as Est,ategleas TOTAL Afnbulato
rial (MAC) 1998715.745,73 - 300.821,300 -1.016.567,03-1999 
-1.587.050,38 - 552.840,67 - 2.139.891,05 - 2000-1.670.594,00 
- 622.388,61 - 2.292.982,61 - 2001 -1.824,284,00 -739.738,40 
- 823,75 - 2.564.846,15 - 2002 -1.823.777,57 868.7~5,09-
74.744,00 - 2.767.296,66 - 2003 - 1.886.508,43 -1.02~,026,34 
- 2.913.534,77 - 2004 - 1.906.144,88 - 1.49.183,96 - 1..934,34
- 3.057.263,18 - 2005 -1.062.212,33 - 811.649,44 - 2.504,34
1.876.366,11 _Tolal-12.476.3176,32 - 5.072.423,81 - 8ci.oo6,43 
18.628.747.56 I 

I 
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Todavia, de acordo com 0 art. 74, IV, da Cons
tituiQao Federal, esse orgao deve "apoiar 0 controls 
externo no exercfcio de sua funQao institucional." Po
rem, de acordo com 0 manual do sistema de controle 
interno do Poder Executivo Federal, aprovado pela 
lnstrucao Normativa n° 1/2001 , da Secretaria Federal 
de Controle Interno,"0 apoio ao controleexterno, sem 
prejulzo do dlsposto em legislaQao especifica, consis
te no fornecimento de lntorrnacoes e dos resultados 
das acoes do Sistema de Controle lnterno do Poder 
ExecutivoFederal." 

Poroutro lado, a Carta Politica estabeleceque 0 

Tribunal de ContasdaUniaoe 0 orgaoque deveauxiliar 
o Congresso Nacional no exercfcio do controle externo. 
Tanto e assim que 0 art. 71, IV eVil, dispoem: 

Art. 71.0 controleexterno, a cargo do Congresso 
Nacional, sera exercido com 0 auxilio do Tribunal de 
Contas da Uniao, ao qual compete: 

(... ) 
IV - realizarpor Iniciativa propria, da Ca

mara dos Deputados, do Senado Federal, de 
comissao tecnica ou de mquento, lnspecoes 
e auditorias de natureza contabll, financeira, .' 
orcarnentarla, operacional e patrimonial, nas 
unidadesadministrativas dos Poderes Legisla
tivo, Executivo e Judiciario, e demaisentidades 
referidas no inciso II; 

(...) 
VII - prestarmtormacoss solicitadas pelo 

Congresso Nacional, porqualquerde suasCa
sas, ouparqualquer das respectivas comiss6es, 
sobre a tiscalizacaocontabil, financeira, on;a
mentarla,operacional e patrimonial e sobre re
sultadosde auditorias e mspecoes realizadas. 

Nesse sentido, deve-se solicltar ao Tribunal de 
Contas da untao que adote os procedimentos que 
entender pertinente para se manifestar acerca da re
gularidade da aplicacao dos recursos federais repas
sados ao Municipio de Vitorino Freire e destinados 
ao SUS. Na solicitacao, deve-se indicar a Corte de 
Contas a necessidade de esclarecimentos sobre os 
seguintes aspectos: 

a) a regularidade da aplicacaodos recur
sos,confrontando, se posslvel, a discrirninacao 
formal da despesa com 0 objeto realizado; 

b) osatrasos nopagamento dosagentes de 
• saude e, se for 0 caso, as respectivas causas. 
E importante que as lntorrnacoes oterecidas, 

sempre que possivsl, estejam acompanhadaspor do
cumentos que suportem as aflrrnacoes sobre a ma
teria, ou pelo menos, tacarn reterencia ao local onde 
podem ser obtidas. 

Assim, a execu~o dapresente PFC dar-se-a median
tearealizayao defiscalizayao peloTCU, cujo resullado deve 
ser remetido a estaComissao, ficando talc6piadisponfvel 
paraos interessados na Secretaria da Comissao. 

VI-Voto 

Emfacedo exposto, esta relatora votapelaexecu
Qao destaPFC, naformadescrita no Plano de Exscucao 
e na Metodologia de AvaliaQao acima apresentados. 

Sala da Comissao, Brasilia, 19 de outubro de 
2005.- Deputada Elaine Costa, Relatora. 

Aviso n° 7.094 - GPfTCU 

Brasilia, 18 de novembro de 2005 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Oeputado Federal Alexandre Cardoso 
Presidenteda Comissaode Fiscalizacao Financeirae 
Controle da Camara dos Oeputados 
Brasilia - OF 

Senhor Presidente, 
Ao curnprimenta-lo cordialmente, registro 0 re

cebimento do OHcio n° 274/2005/CFFC-P, de 9-11
2005, mediante 0 qual Vossa Excelencia encaminha 
copia ca Propostan°95/2005, de autoria do Oeputado 
Cesar Bandelra, propondo "seja realizada atraves 
da Controladoria-Geral da Uniao - CGU, fiscaliza
Qao na apllcacao dos recursos do Sistema unlco de 
Saude - SUS no Municipio de Vitarino Freire, Estado 
do Maranhao", e do Halatorio previo, da Oeputada 
Elaine Costa, que concluiu pela execucao mediante 
a realizacao de fiscalizaQao pelo Tribunal de Contas 
da Uniao. 

A proposito, informo a Vossa Excelencia que 0 
mencionado expediente - autuadonesteTribunal sob 0 
numero TC 20.107/2005-5 -toi remetido ao Relator, Se
nhor Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

Atenciosamente, Adylson Motta, Presidente. 

Processo nOTC 20.107/2005-5 

lnteressado: Deputado Federal Alexandre Cardoso 
Presidenteda Comissaode Fiscalizacao Financeirae 
Controle da Camara dos Oeputados 

Assunto: Encaminha copia da Proposta n°95/2005 e 
do Relatorio prsvlo da Oeputada Elaine Costa. 

Despacho 

Encaminhem-se os autos ao Senhor Ministro- . 
Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Relator da 
LUJ n°10 (Bienio 2005/2006). 

Gabinete da Presidencia, 18 de novembro de 
2005. - Adylson Motta, Presidente. 

Aviso n°87-SGS-TCU-Plenario 

Brasilia - DF, 8 de feverelro de 2006 

A Sua Excelenc'a, 0 Senhor 
Oeputado Federal Alexandre Cardoso 
Presidenteda Comissao de Fiscalizacao Financeirae 
Controle da Camara dos Deputados 
Praca dosTres Poderes, Camarados Deputados, Ane
xo II, Pavimento Superior, Ala A, Sala 161 
Brasilia - OF 
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Senhor Presidente, Extraordinaria de Caratsr Reservado de 8-J-2006 
Encaminho a Vossa ExcelElncia, para conhecimen I ' 

bern como do relat6rio e do voto que fundamentaram 
to, em atencao aProposta de FiscalizaQao e Controle 

aquela deliberaQao. In° 95/2005 dessa Comissao, remetida a este Tribunal
 
pelo Offcio n° 274, de 9-11-2005, c6pia do Ac6rdao Por oportuno, esclareco que as lntorrnacoas con


proferido nos autos do processo n° TC 20.107/2005 tidas no referido processo sao de natureza sidilosa.
 
5, examinado pelo Plenarlo desta Corte na sesssc
 Atenciosamente, Adylson Motta, Presid~nte. 

Ac6RDAo NO 1546/2007 - TCU • PLENARIO 

1. Processo TC-O 12.88612006-0 
2. Grupo I - Classe de assunto V - Relat6rio de auditoria. 
3. Interessada: Comissao de Fiscaliza<;lio Financeira e Controle da Climara dos Depulados. 
4. UnidBde: Prefeitura Municipal de Vilorino FreirelMA. 
5. Relator: Auditor Augusto Sberman Cavalcanli.. 
6. Representante do MinislErio Publico: nlio atuou, 
7. UnidBde tecnica: Secex/MA. 
8. Advogado conslitufdo nos autos: nllo atuou, 

9. Ac6rdlio: 
VISTOS, relalados e disculidos estes autos de relat6rio de auditoria realizada na gesllio de recursos 

do Sistema Unico de Saude (SUS) repassados ! Prefeitura Municipal de Vitorino Freire/MA no ..,jo de 
2005 enos seis primeiros meses de 2006. I 

ACORDAM os MinislrOs do Tribunal de Contas da Unilio, reunidos em sessao do Plenlirio, em: 
9.1. com futero no arlo 47 da Lei 8.443/1992 e no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal, 

converter estes autos em tomada de contas especial; I 
9.2. nos termos do inciso II do art. 12 da Lei 8.443192, determinar a cila<;lio dos responsliveis 

adiante mencionados para que, DO prazo de quinze dias, 8 contar da ciEncia. apresentem alegaljt6~ de 
defesa e/cu recolJuun ! conla especffica do Fundo Nacional de Satide a. quantias especificadas a seg.,ir, 
atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, ca!eulados a partir das Clatas 
indicadas ate 8 data do efetivo recolhimento, na forma da legisla.;:io em vigor: I 

9.2.1. Origem do dl!bito: pagamento por services nllo executados de reforma do Hospital Rui 
Bandeira e do Posto de Sadde do Povoado de Serra Bonita, contratados junto A firma Construtora Cliagas 
e Rodrigues Uda., CNPI 07.156.903/0001-05, confonne detalbado a seguir: 

9.2.1.1. Reforma do HO'Dital Rui Bandeira: 
DEBITO 

DATADAOCO CIA I VALOR 
1/3/2005 I RS 33.562.00 

9.2.1.2. Refonna do Posto de Saude d~~;;~Ode Serra Bonita: 

DATADA·OCORirnNCIA VALOR
j 1/6/2005 RS 18.150,05 

9.2.1.3. Responsliveis solidlirio.: Sr. JosE Ribamar Rodrigues, Prefeito municipal, e firma 
Construtora Chagas e Rodrigues Uda.; I 

9.2.2. Origem do dEbito: pagamento por ServillOS nAo execulados de reforma do Hospila) Rui 
Bandeira e dos Postos de Saude dos Povoados de Pau Vermelho, Camucar, Serra do JerOnimo, Ilagoa 
Grande, Pedra do Salgado (ou Pedra Salgada) e Serra Bonita, contratados junto! firma S. B. dos ADjos 
Silva, CNPI 07.292.77110001-49, conforme detalhado a seguir: 

9.2.2.1. Refonna do Hosnital Rui Bandeira: 
DEBITO 

DATADAOCO CIA VALOR 
10/10/2005 RS 23.770 ()() 
12/1212005 RS 32.873.50 

9.2.2.2. Reforma dos Pastos de Sa1ide dos Povoados de Pau Vermelho, Camucar, Serra do 
Jeronimo, Lagoa Grande Pedra do Salgado (ou Pedra Salpada). e Serra Bonita: 

DEBITO 
DATA DA OCORRBNCIA VALOR 

3019/2005 
10/10/2005 
12/9/2005 

21/10/2005 

RS 13.598,50 
RS 13.850 ()() 
RS 15.313 ()() 
RS 19.739 ()() 
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DEBITO 
DATA DA OCORRENCIA VALOR 

1/1212005 R$ 18.129.00 
2/9/2005 R$12.226 20 

31/10/2005 R$3.70980 
9.2.2.3. Responsaveis solidarios: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefeito municipal, e finna S. B. dos 

Anjos Silva;' 
9.2.3. Origem do debito: pagamento por services nao executados de reforma do Centro de Sadde 

ta os iunto a Irma Bomiardimense Ltd CNPJ 04.323.509/0001.26:Isac Varao, contra dos i fi Construtora omiar a. 
DEBITO 

DATA DA OCORRENCIA I VALOR 
In/2005 I R$ 21.500 00 

9.2.3.1. Responsaveis solidarios: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefeito municipal, e firma 
Constrotoro Bomjordinense Ltda.; 

9.2.4. Origem do debito: pagamento por servicos nao executados de reforma dos Postos de Sande 
dos Povoados de Pedra do Salgado (ou Pedra Salgada) e Lagoinha, contratados junto A firma Construtora 
Matos Ltda., CNPJ 07.215.290/0001-30, conforme detalhado a seguir: 

rma 0 Posto de Sande do Povoado de Pedra o Salzado; 
DtiBITO 

DATA DA OCORRENCIA I VALOR 
30/9/2005 I R$18.309oo 

9.2.4.1. Refo d d I 

9.2.4.2. Refc 0 Posto de Sud d PovoaddLa0 e litOinhnna d a e 0 a: 
DEBITO 

DATA DA OCORRENCIA I VALOR 
3/5/2005 . I R$ 19.82427 

9.2.4.3. Responsaveis solidarios: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefeito municipal, e a firma 
Construtora Matos Ltda.; 

9.2.5. Origem do debito: pagamentos em favor da firma N. Dias (CNPJ 05.519.308/0001-61), que, 
por nao exercitar e nao ter exercitado suas atividades e por nao existir fislcamente, deve ser considerada 
sem capacidade operacional de ter fomecido os bens e/ou services pelos quais a prefeitura pagou, fato 
esse que evidencia desvio de recursos publicos e tentativa de comprova..ao de despesas por meio de 
documentos falsos: 

N. DIAS 
NOTA FISCAL DATA VALOR (R$) NOTA DE EMPENHO 

487 10/0S/2OO5 22.120 00 202 
488 1O/0S/2005 25.360 00 203 
490 10/0S/2005 3.0S0 00 204 
494 18/0S/2005 11.85000 207 
493 lS/0S/2005 31.04000 208 

TOTAL 93.45000 ..
9.2.5.1. Responsaveis solidarios: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefeito municipal, e firma N. Dias; 
9.2.6. Origem do debito: pagamentos em favor da firma R. 1. Costa (CNPI07.541.380/ooo1-10), 

que, por nao exercitar e nao ter exercitado suas atividades e por nao existir fisicarnente, deve ser 
considerada sem capacidade operacioaal de ter fomecido os bens e/ou services pelos quais a prefeitura 
pagou, fato esse que evidencia desvio de recursos publicos e tentative de cornprovacao de despesas por 
meio de documentos falsos: . ' 

R. I. COSTA 
NOTA FISCAL DATA VALOR (R$) NOTA DE EMPENHO 

87 .06/10/2005 6.781 10 234 
86 06/10/2005 14.76760 235 
84 06/10/2005 9.95020 236 
83 06/10/2005 10.50200 237 
85 06/10/2005 21.74640 238 
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R. I. COSTA 
96 01/12/2005 16.839.00 268 
95 01/12/2005 19.400 00 269 
97 01/12/2005 8.83700 270 

, 94 01/12/2005 15.84900 271 
....._. TIlTAL 124.672.30 .

9.2.6.1. Responsaveis solidarios: Sr. Jose Ribamar Rodngues, Prefeito municipal, e firma R. I. 
Costa; I 

9.2.7. Origem do debito: pagarnentos ern favor da firma E. de J. V. Rodrigues Comercio (GNPJ 
07.389.509/0001-17), que, por nio exercitar e nio ter exercitado suas atividades e par nao e~istir 
fisicamente, deve ser considerada sem capacidade operacional de ter fomecido os bens e/ou se~i~s 
pelos quais a prefeitura pagou, fato esse que, aliado l falsidade dos dados das notas flscais, incluindo os 
referentes ls respectivas Autoriza~s de Impressao de Documentos Fiscais (AIDFs) e l suposta grM;co 
responsavel pela impressio dessas notas, evidencia desvio de recursos publicos e tentaliv': de 
comprova ';lio de despesas per meio de documentos falses: 

E. DE J. V. RODRIGUES COM£RCIO 

NOTA FISCAL DATA 
VALOR 

(R.$) 
NOTA DE EMPENHO 

101 e 102 02/06/2005 16.22400 135 
104 105 e 106 06/06/2005 59.08625 146 

118 e 119 04/07/2005 33.225 00 156 
109 110 e 111 20/06/2005 21.01300 159 

115 e 116 01/07/2005 21.57214 162 
122 123 e 124 11/07/2005 33.225 00 177 

TOTAL 184.345.39 . . 
9.2.7.1. Responsaveis solidarios: Sr. Jose Ribamar Rodngues, Prefeito municipal, e firma E. de J . 

V. Rodrigues Comtrcio; I 
9.2.8. Origem do dtbito: pagarnentos em favor da finna F. C. e Silva Filho Comtrclo e 

Representa¢es (CNPJ 02539.644/0001-88), que, por nio exercitar e nio ter exercitado suas atividades e 
por nio existir fisicamente, deve ser considerada sem capacidade operacional de ter fomecido os bens 

. -_. ------ - _.. . I 
e/ou services pelos quais a prefeitura pagou, fato esse que evidencia desvio de recursos pUblicos e 
tentative de comerovacao de desnesas DOr meio de documentos falsos: 

F. C. E SILVA FILHO COMERCIO E REPRESENTAC6ES
 
NOTA FISCAL 1 DATA 1 VALOR (R.$) 1 NOTA DE EMPENHO
 _..- 1824 .. 101/09/2005 I 10.360001 220 ..

9.2.8.1. Responsaveis solidarios: Sr. Jose Ribamar Rodngues, Prefeito municipal, e firma F. . e 
Silva Filho Comercio e Representa¢es; . 

9.2.9. Origem do debito: pagamentos em favor da firma R. A. S. Marques Comercio - ME (ONPJ 
07.323.33510001-90), que, por nio exercitar e nio ter exercitado suas atividades e por nao distir 
flsicamente, deve ser considerada sem capacidade operacional de ter fornecido as bens e/ou senk~ 
pelos quais a prefeitura pagou, fate esse que, aliado l falsidade dos dados das Notas Fiscais, incluindo os 
referentes as respectivas Autoriza¢es de Impressio de Oocumentos Fiscais (AIDFs) e l suposta ~fica 
responsivel pela impressio dessas notas, evidencia desvio de recursos publicos e tentativJ de 
comprovacio e espesas per meio e ocumentos 80S: 

R. A. S. MARQUES COM£RCIO • ME 
d d . d d fal 

NOTA FISCAL DATA VALOR 
(R.$) 

NOTA DE EMPENHO 

3031 e32 31/01/2006 42.72134 28 
33 31/01/2006 22.53600 29 
29 31/01/2006 13.43340 30 

34 e37 03/04/2006 65.14800 66 
4 5 e 6 01/06/2005 27.25000 134 
13 e 14 01/07/2005 25.64567 171 
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1 TOTAL J 196.734,41 I . 
9.2.9.1. Responsaveis solidarios: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefeito municipal, e firmaR. A. S. 

Marques Comercio • ME; 
9.2.10. Origem do debito: pagamentos em favor da finna E. Pimenta Dias Cornercio e 

Representacao (CNPJ 07.429.976/0001-23), que, por nao exercitar e Diio ter exercitado suas atividades e 
por niio existirfisicamente, -deveser considerede-sem-eapaeidade- operacional de. ter fomecido as bens 
e/ou services pelos quais a prefeitura pagou, fato esse que evidencia desvio de recursos publico~e 
tentaliva de comnmvacao de despesas DOr meio de documentos fal50S; 

E. PIMENTA DIAS COMERCIO E REPRESENTACAO 
NOTA FISCAL DATA VALOR(R$) NOTA DE EMPENHO 

27 10/0812005 2.57110 196 
26 10108/2005 11.35300 197 
24 10/08/2005 16.37010 198 
22 10/08/2005 11.013 00 199 
23 10/0812005 21.90360 200 
21 10/08/2005 11.242,00 201 
35 01109/2005 27.376,50 218 
36 01109/2005 15.39000 219 

TOTAL· 117.21930 . . ..

~ 

9.2.10.1. Responsaveis solidarios: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefeito municipal, e firma E. 
Pimel1la Dias Comercio e Representacao; 

9.2.11. Origem do debito: pagamentos em favor da firma M. do M. P. G. da Silva Comercio (CNPJ 
06.122.657/0001-08), que, por nao exercitar e niio ter exercltado suas atividades e par niio existir 
fisicamente, deve ser considerada scm capacidade operacional de ter fomecido as bens e/ou services 
pelos quais a prefeitura pagou, fato esse que evidencia desvio de recursos publicos e tentativa de 

d .comprova~ao de espesas por meio de documentos falsos: 
M. DO M. P. G. DA SJLVA COMERCIO - ME 

_ .. - ., ... '.VALORNOTA FISCAL DATA NOTA DE EMPENHO (R$) 
- '.. .. ··103 e 104 07/0412005 1564.00000 

57e 58 19.81431 2110/02/2005 
67 e 69 2215/02/2005 10.23795 
52e53 19.593,6509/02/2005 

.. 
23 

71 e 73 17/02/2005 33.290,10 24 
75 e 76 2825/02/2005 8.89382 

78 01/03/2005 16.30570 32 
82e 83 28.44981 3301/03/2005 
91 e 92 21.664 2608/0312005 51 

90 5216/03/2005 7.76600 
9697 e98 43.1823404/04/2005 79 
99 e 100 38.42848 8004/04/2005 

109 HOe 111 48.807,1502/05/2005 103 
112 12.31166 10403/05/2005 

114e 115 04/05/2005 13.184,90 110 
133 35.789,00 706/0112006 

TOTAL 421.71913 ..9.2.11.1. Responsaveis solidarios: Sr. Jose Ribarnar Rodngues, Prefeito municipal, e firma M. do 
M. P. G. da SilvaComercio; 

9.2.12. Origem do debito: pagamentos em favor da firma A. L. Montelo - ME (ou A. L. Montelo 
Comercio), CNPJ 35.201.70610001-04, que, por nao exercitar e niio ter exercitado suas atividades e por 
nao existir fIsicamente, deve ser considerada scm capacidade operacional de ter fomecido as bens e/ou 
services pelos quaisa prefeilura pagou, fato esse que evidencia desvio de recursos puhllcos e tentativa de 
comprovacao dedespesas par meio de documentos falsos: 
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-

A. L. MONTELO - ME (ou A. L. MONTELO COMERCIQ) 
NOTA DATA VALOR NOTA DE EMPENHO 

FISCAL (R$) 
260 06/01/2005 10.000 00 1 

. - 261· 06/01/2005 - . 5,000,00 .~ .. - . 2 
264 07/01/2005 9.35000 3 

TOTAL 24.350,00 ..
9.2.12.1. Responsaveis solidWios: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefeito municipal, e firma /I.. L. 

Montelo - ME (ou A. L. Montelo Comercio); I 
9.3. determinar, com base no art. 12, inciso m, da Lei 8.443/1992 c/c 0 art. 202, inciso lit. do 

Regimento Inlemo do TCU, a realiza~o. nos autos da tomada de conlas especial. de audiencia: 
9.3.1. do Sr. Jos6 Ribamar Rodrigues, Prefeilo municipal de Vitorino Freire/MA, pelas seguintes 

~~~ , 
a) simula~o de procedimentos licitatorios, com infringencia dos princlpios da legalidade, da 

isonomia, da impessoalidade, da moralidade, da competitividade e da probidade administrativa; I 
b) celebra<;ao de contrato com 0 Laborat6rio Biodilab mediante inexigibilidade de licita~o com 

base no art. 25, inciso II, c/c 0 art. 13, inciso m, da Lei 8.666/93. sem que houvesse quaisquer 
considerac;6es acerca da singularidade dos services ou da not6ria especializa~o da contratada; I 

c) contratacao direta da presta~o de services de diversos profissionais de salide sem atendiiento 
das formalidades legais; 

d) fracionamento de despesas para fugir Amodalidade de licita~o exigfvel, com infra<;iio ao art. 23. 
§ S°. da Lei 8.666/93. conforme constatado nos diversos convites para a aquisi<;iio de medicam~ntos 
realizados no ano de 2005 enos seis primeiros meses de 2006, bern assirn na dispensa de licita~olpara 
aquisi<;iio de medicamentos realizada em 15/12/2005, no valor de R$ 3.000,00; 

9.3.2. dos Srs, Antoni Santos da Costa, Josiel Lemos Sales e Evandro Sousa Barbosa. presidente e 
membros da Comissiio Permanente de Licita<;iio, respectivamente, pelas seguintes irregularidades: I 

a) simula<;iio de procedimentos licitat6rios, com infringencia dos princlpios da legalidade, da 
isonomia, da impessoalidade, da moralidade, da competitividade e da probidade administrativa; I 

b) fracionamento de despesas para fugir Amodalidade de Iicita~o exigfvel, com infra<;;iio ao a~. 23, 
§ S°, da Lei 8.666/93. conforme constatado nos diversos convites para a aquisi<;iio de medicamentos 
realizados no ano de 2005 e .nos seis primeiros meses de 2006, bern assirn na dispensa de Iicita<;iio Ipara 
aquisi<;iio de medicamentos realizada em 15/12/2005, no valor de R$ 3.000,00; 

9.4. determinar ASecexIMA que realize aMIise conclusiva acerca dos precos unitarios conlratados 
relatives As ocorrencias listadas no subitem 9.3 deste Ac6rdiio, por meio de compara<;iio co.b os 
efetivamerlte praticados no Mercado As respectivas epocas, com vistas Aapura<;iio de eventuais prej~[zos 
causados ao erario, . I 

9.5. determinar 0 envio de c6pia do presente acordao, acompanhado de c6pia do relat6rio e voto que 
o fundarnentam, AProcuradoria da Republica no Estado do Maranhao e ao Ministtrio PUblico do E$tado 
do Maranhao; I 

9.6. comunicar ASecretaria Estadual de Fazenda do Maranhao (Sefaz-MA), encaminhando c6pia 
deste ac6rdao, nos termos do Acordo de Coopera<;iio T6cnica, para fins da competente fiscaIiza~o, a 
existencia das empresas fantasmas detectadas nesta fiscaliza<;iio. informando Binda as evidencias de ~otas 
~s~~~~ I 

9.7. dar ciencia desta delibera<;iio APresidencia da Comissao de FiscaIiza~o Financeira e Controle 
da Camara dos Deputados. . I 

10. Ata nO 3312007 - Plenario 
II. Data da Sessiio: 8/812007 - Ordinaria 
12. COdigoeletrlmico para 10caIiza<;iio na pagina do TCU na Internet: AC-1546-33/07-P 
13. Especifica<;iio do qu6rum: 
13.1. Ministros presentes: Walton AIencar Rodrigues (Presidente), Marcos Vinicios Vila<;a, Valmir 
Campelo, GuilhermePalmeira, Ubiratan Aguiar, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz e Raimundo Carrefro. 
13.2. Auditor convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 
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13.3. Auditor presente: Marcos Bemqueret Costa. 

Assinou 0 original Assinou 0 original 
WALTON ALENCAR RODRIGUES AUGUSTO SHERMAN CAYALCANTI 

Presidente Relator 
Fui presente:
 

AssiDOU 0 original
 
LUCAS ROCHA FURTADO
 

Procurador-GeraI
 

GRUPO 1- CLASSE V - PI.nario 
TC~12.881i/2001i"() 

Natureza: Reletorfo de auditoria 
Uoidade: Prefeitura Municipal de Vitorino Freire1l'd.A 
Interessada: ComissAo de Fiscaliza~iio Ptnanceira e ControIe da Omara r 
dos Deputados 
RespoDs'veis: 
'; jose Ribamar Rodrigues, PreCeito (CPFOI5.205.7I3·72)
 
- Leda Maria Silva d. Sousa, secretaria de Sande (CPF 408.141.573-00)
 
. Antoni Santos da Costa, presidente da CPL (CPF 216.259.723-34)
 
- Josiel Lemos Sales, membro da CPL (CPF 250.084.203-72) e
 
- Evandro Sousa Barbosa, membro da CPL (CPF 707.071.383-53)
 
Advogado constitufdo nos autos: nao atuou
 

Sumalrio: AUDITORlA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE YITORINO
 
FREIRE/MA PARA VERIFlCAl;AO DA REGUIARIDADE DA
 
APUCA<;:AO DE RECURSOS DO SUS NO ANO DE 2005 ENOS SEIS
 
PRIMEIROS MESES DE 2006. IDENTIFICAl;AO DE DIYERSAS
 
IRREGULARIDADES COM DANO AO ERAAIO. CONVERSAO DO
 

·PROCESSO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E CITAl;AO DOS
 
RESPONSAVEIS. AUDI~NCIAS. REMESSA DE c6PIA DOS AUTOS
 
AO MINlSTERIO POBUCO DA UNIAO E AO MINISTERIO POBUCO
 
DO ESTADO DO MARANHAO. CI~NClA A COMISSAO DE
 
FlSCALJZA<;AO FlNANCElRA E CONTROLE DA CAMARA DOS
 
DEPUTADOS. .
 

RELATORIO 

'prata-se-de-relatorfo-de ·auditoria·elaborado em-cumprtmente a-determinacgo deste Tribunal 
de Contas censtante- do--A06rdlio· -1-23A2006-PJen~rio.-decolTente de-.Solicita~-do Congresso Nacional 
encaminhada a esta Casa pelo emincnte Deputado Alexandre Cardoso, Presidente da Comissao de 
Fiscalizac;.ao Financeira e Controle da CAmara dos Deputados, tendo por escopo verificar a regularidade 
da apJicaQAo dos recursos do Sistema Umco de SaiJde - SUS efetuada peJo Municipio de Vitorino 
FceireIMA a J;!artir de 1°/112005. 
2. - .0-;nivuso deciespesas- do .. SUS fiScaiiZ"ado·· nesta oportunidade atingiu a cifca de 
RS 5.097.724,44 (cinco milh6es, noventa e sete mil, setecentos de vinte e quatro reais e quarenta e queue 
centavos), sendo R$ 3.146.468,41 (tres milhoes, cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito 
reais e quarenta e urn centavos) relativos ao excrcscic f'manceiro completo de 2005 e R$ 1.951.256,03 
(um mllhao, novecentos e cinqUenta e um mil, duzentos e ctnquenta e seis rears e tres centavos) aos seis 
primeiros meses do exercfcio financeiro de 2006. 
3. A equipe designada conclui pela extstencte de diversas irregularidades na aplicac;8o das 
verbas federais sob exame e prop6e a conversso dos presentes autos em tomada de contas especial, com a 
citac;io solidtiria dos responssveis pelos debitos apurados e des respectivas empresas beneficiadas, bern 
assim a realiza~o de audi!nda com rela9io a ocoerenctes que nao deram origem a debtto. Sugere, atnda, 
algumas determinacoes corretivas, enderecadas ao Municipio de Vitorino FreirelMA. 
4. Transcrevo, a seguir, com os necesstirios ajustes de forma, lrechos da instru~o em comento, a 
qua] contou com a anuencia dos dirigentes da unidade tecnica: 

"1 lNTRODuc;:Ao 
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I· . 
1.3 Paralevar a efeito a exccu9io dos trabalhos, deftniram-se as seguintes ques16es de audjtoria: 
I.	 as despesas realizadas podem ser camprovadas formalmente e de fat01 
II.	 as despesas realizadas slio campaUvels com as finalidades do Fundo? 
1lI.a reniunera~o pelos servi'iOS prestados pelos proftssionais de saude ~ compallvel com 0 Mercado? 
IV. 0 pagamento dos servicos de saude ~ feito pontualmente?	 I 
1.4 A metodologia de lrabalho aplicada pela equipe de auditoria envolveu: exame documental aas 

presta¢es de contas men~~~P!1'S_entadasjunto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhao ou localizaaas 
na sede da prefeitura; vistoria in loco das obras e servleos realizados; visitas aos forneeedores mencionados has 
referidas presta¢es; circuJariza~ode informa¢es; e exame de con troles de estoque. A equipe tamb~m se valeu 
de infonna¢es obtidas em sistemas (os da base Serpro, como Siaft, CNPJ e CPF, bern como a base de dadoolda 
Receita Esradual do Maranhao), a1~m do que buscou em sites publicos dados sobre transferencia de recursos. 

_.	 I 
1.8 0 presente relatorio eontem, a bern da concisiio, somente os aspectos destacados como irregulares 

em cada processo de execu\;lio de despesa. I 
2 ACHADOS DE AUDITORIA 
QUESTAo I- AS DESPBSAS REALlZADAS PODEM SER COMPROVADAS FORMALMENirE 

EDEFAT07	 ~ 
U	 PAGAMENTOS POR SERVIC;:OS NAo REALlZADOS: 
2.1.1 Sllua~o encontrada: verifieou-se que foram juntados aos precesses de presta¢Cs de contas do 

SUS os documentos relativos a v4rios pagamentos de despesas que efetivamente nunea foram realizadas (n tas 
ftscais, notas de empenho, notas de liquida~o e ordens de pagamento, recibos, entre outros). Por meio Ido 
confronto entre infonna¢es constantes das presta¢es de contas da prefeitura e a silua~ real veriftcacla nos 
Jocais onde deveriam ter side executados as services, puderem-se constatar as seguintes reformas ~'Q 
realizadas: I 

2.1.1.1 ReforPID do Hospital Rul Bandelra: Este hospital constitui-se na principal referencial de 
saude do municIpio, fazendo atendimento eraergencial, dentre outros. 0 predio ~ a1ugado pela prefeilu,!, e 
encontrava-se anteriortaente fechado e sem acabamento. Ao visitar as instala¢es do hospital, pode-se verificar 
que 0 mesmo encontra-se funcionlU1do apenas em parte das dependencies, j6 que passa por processo de refo'!"a. 
As entrevistas com os profissionais de saude que ali trabalham, confirmaram que aquela reforma presenci~da 
pela equipe de auditoria, era a I1nicapela qual passou, desde que a prefeitura assumiu sua gestio. Apesar diliso, 
consta na pres18~ de contas da prefeitura, que 0 referido estabelecimento de saude teria, na gestao atual, side 
refonnado dUBS vezes anteriormente, em mar~ de 2005 e em agosto do mesmo ano, I 

2:1:1.1.1·i'ara-a--realiza~da--primeira dessas duas reformas conslderadas- ftctlcias, a prefeitura 
--···contratou--a-1trma	 Constralora Cbagu e Rodrigues Ltda., CNPJ -07.156.903/0001-05, ap6s declor6-la 

vencedora da Carta-convite 3512005. Tal firma emitiu a Nota Fiscal 9, de 1/3/2005, no valor de RS 33.562)00, 
relativa 80S supostos servi9'S de reforma realizados no hospital, os quais foram pagos pela prefeitura neSS8 

mesma data, mediante utili~o de recursos do 'Cain Geral', segundo consta na Ordem de Pagamento I! de 
1/3/2005. I 

2.1.1.1.2 Convern assinaJar ainda urn elernento a mais que aponta para a falta de credibiJidade da Nota 
Fiscal acima e das informa<;<ies nela constantes: a firma em questlo, cuja sede deveria estar locaJizadal no 
Municipio de Born lardimlMA, nao foi, pela Equipe de Auditoria, encontrada no seu endereeo declarado, selido, 
assim, fisicamente inexistente. I 

2.1.1.1.3 Quanto 1 segunda dessas duas reformas fictlcias, a contratada foi a firma S. B. do. AJijos 
Sliva, CNPJ 07.292771/0001-49 (nome fantasia: Silveiro Constru<;<ies, conforme escrito-na proposta da rmoa, 
fls. 1095/1101 do Anexo I, ou Severo Constru~es, consoante registrado no Sistema CNPl, fls. 83, Anexci I). 
Tendo sido declarada vencedora da Carta-convite 6912005, a referida empresa emiliu a Nola Fiscal 31,1 de 
21812005, no valor de RS 56.643,50, relativa aos supostos services de reforma, os quais foram pagos de maneira 

oofragmenlada, isto ~, por meio de v4rias ordens de pagamento (Ordens de Paganiento n 1 a 10). 
Inexplicavelmente, tal fragmeDta~o choga ao ponto de haver, em favor cia S. B. dos Anjos Silva, a emissi,! de 
vArios pagamenlos em urn mesmo dia (e nao de urn s6), nao obslanle esles se referissem ao meslnO objeto 
contratual: a reforma do Hospital Rui Bandeira. I 

2.1.1.2 Reforma do Cent... de Saude Isac Varllo: contrariando os registros documentais 
apresentados pela prefeirura, que mencionam a realiza~ de reforma na referida unidade pela filma 
Consll'11lora BomJardlDenle Ltda., CNPJ 04.323.50910001-26, nlo se veriftcou a realiza~o de Ial servi~ de 
engenharia naquela Unidade durante a atual geswo. Na visita realizada pels equipe de auditorial ficou evid~nte 
que nenhuma reforma foi implemenrada. Tal fato fo; confirmado pelos funcion4rios daquele cerltm, 
conoborando a ni.e rea1iZ8~o de quaisqucr Servi'iOs de reforma naquele local. Apesar disso. essa construtbra. 
oontratada para a realiza~o do reforma (ap6s sor declarad. vencedora da Carta-convite 49/20(5), emiliu a Nota 
Fiscal 588, de In/11J05, no valor de RS 21.500,00, documento esse em que se afirma a execu~ dos servi~s 

I 
I 
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contratados. Na mesma data, 0 citado valor foi pago pela prefehura, mediante a Ordem de Pagamento 1, de 
11712005

7 
que diz terem side usados recursos do chamado "Caixa Gera!', ou seja, dinheiro em especie, para a 

realiza~o desse desembolso. 
·2.1.1.2.1 Conoborando a afirma~o de que os serviens nao foram executados, merece registro 0 fato 

de que a ConstrutoTB Bomjardinense Ltda., cuja sede deveria se encontrar no Munidpio de Born Jardim/MA, 
nao fol, pela Equipe de Auditoria, localizada no seu endereco declarado, Na verdade, quando dos trabalhos de 
campo. chegou 80 conhecimento dessa equipe que aquela que consta como uma das proprietaries da empress, a 
Sr- Selice Pereira Oliveira, ~ apenas uma especie de Claranja'. tendo ela passado uma proccracao com pienos 
poderes de administra~o para 0 Sr. AJcioniido Sales Rios Matos. Este ullimo, alias, 6 um dos s6cios da 
Construtora Matos Ltda., flJ1DS que. na atual gestae, tambem foi contratada pela prefeitura para a realiza~o de 
services de reforma predial, conforme se vera mais adiante, 

2.1.1.3 Reformas dos Postes de Saiide dos Povoados de Pau Verrnelho, Camucer, Serra do Jeronimo, 
Lagoa Grande, Pedra do Salgado (ou Pedra Salgada), e Serra Bonita: conflitando COm os regisrros documeetais 
apresentados pela prefeitura, os quais mencionam a realiZ8~o, durante a atuaJ gestae, de reformas nos referidos 
pastas, verificou-se in loco que nao foram executados tais servicos de engenharia. Ainda assirn, S prefeitura 
pagou por eles, 

2.1.1.3.1 No caso, trata-se da contratacao da firma S. B. dos Anjos Silva, declarada vencedora do 
Convite 61/2005, cujo objeto previa a reforma das seis mencionadas unidades de saude. Nenhuma delas, porem, 
foi reformada. Apesar disso, a aludids empresa emitiu Notas Fiscais como se os services tivessem sido iniciados 
e conc1ufdos, conforme relat;io a seguir: 

a) NF 35, de 4/8/2005, no valor de R$ 13.598,50, relativa ao posto do povoado de Serra do Jer6nimo; 
b) NF 36, de 4/812005, no valor de RS 13.850,00, relativa ao posto do povoado de Camucar; 
c) NF 37, de 4/8/2005, no valor de RS 15.313,00, relative ao posto do povoado de Lagoa Grande; 
d) NF 38, de 4/8/2005, no valor de RS 19.739,00, relativa ao posto do povoado de Pau Vermelho; 
e) NF 39, de 4/8/2005, no valor de R$ 18.129,00, relativa ao posto do povoado de Serra Bonita; 
f) NF 40, de 4/8/2005, no valor de RS 15.936,00, relativa ao posto do povoado de Pedra do Salgado 

(ou Pedra Salgada). 
2.1.1.3.2 Os valores dessas notas foram inteiramente pagos pels prefeitura, segundo as ordens de 

pagamentes (relaeionsdas mais adiante, no campo 'evidSnciBS') emitidas em favor da eontratada. Tais ordens 
dio coma de que os pagamentos se processaram ora mediante emissiio de cheques, ora per meio do chamado 
'Caixa Geral". Aqui tambem se observa a realiza~o de pagamentos fragmentados, mais especificamente no que 
se refere i'I NF 40, para a qual foram emitidas seis ordens de pagamento. 

2.1.1.3.3 Outro fato importante ~ que, em rela,.,ao ao Posto de Pedra do Salgado, existe mais uma 
reforma registrada na documentacao da prefeiture.• cuja execueao ficou a cargo de outra empresa, a CORstrutora 
Matos Ltda., CNPJ 07.215.290/0001-30, declarada vencedora da Carta-ccnvite 43/2005. Nee se executou essa 
reforms. confonne verifica¢o in loco. Nao obstante esse fato, a Construtora Matos Ltda. recebeu da prefeitura, 
pelos services contratados, 0 valor de RS 18.309,00. Segundo consta em Boletins de Pagamentos fomecidos 
pela pr6pria prefeitura.ro repasse desse valor para a contratada se deu por meio da Ordem de Pagamento 1, de 
301912005. tendo sido usados recursos do 'Caixa Geral'. Convem mencionar que a nao-reatizacao dos services ~ 

reforcada pelo fato de a Equipe de Auditoria nio ter encontrado tal empresa no seu endereco dec1arado (pelo 
endereco, sua sede deveria ser no Municipio de OIho d'Agua das CunhasIMA), sendo ele fisicamente 
inexistente. 

2.1.1.3.4 Tambem em rela~o ao posto. do povoado de Serra Bonita existe mais de urna reforms 
registrada na pres~o de contas da prefeitura, A1~m daquela que deveria ter sido feita pela firma S. B. dos 
Anjos Silva, mencionada anteriormente, a prefeitura tambem pagou por urna outra reforma desse posto, euja 
execuc;ao ficou a cargo da Construtora Cbagas e Rodrigues Ltdsa. Conforme constatado in loco pels Equipc 
de Auditoria, nio houve refonna, 0 que nao impediu que a referida empress, como se livesse realizado os 
servi~s, emitisse a Nota Fiscal 29, de 1/612005, no valor de RS 18.150,05, 0 qual foi pago pela prefeitura 
mediante recursos do 'Caixa Geral', segundo consta na Ordem de Pagamento I, de 1/612005. Confinnando que 
os servi~s nao {oram executados, tem·se que a Construtora Chagas e Rodrigues Ltds. niio foi encontrada pela 
Equipe de Auditoria em seu ender~ declarado, sendo fisica.mente inexistente, conforme jii dito em item 
anterior deste Relat6Jio. 

2.1.1.4 Reforma do Posta de SaUde do Povoado Lagoiaba: tal posto nio foi efetivamente 
reformado, conforme pode esta equipe evidenciar pessoalmente no local. Apesar disso, a empresa contratada. 
Construtora Matos Ltdaa (a qual fora declarada vencedoTa da Carta-convite 45/2005, cujo objeto era a 
realizacy80 da reforma em questio), recebeu da prefeitura, pelos servi~ contratados, 0 valor de R$ 19.824,27. 
Segundo consta em BoJetins de Pagamento fornecidos pela pr6pria prefeitura. 0 repasse desse valor para a 
contratada se deu POT meio da Ordem de Pagamento I, de 3/5/2005, tendo sido usados recursos do 'Caixa 
Gera)'. 
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2.1.1.5 Corroboraodo a assertiva de que todas as reformas jli mencionadas anteriormenle nle 
Relatorio nlio foram realizadas, verifica-se que nao M registro delas no Institute Nadonal de 5eguridade Sotial 
(lNSS) e no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Maranhio (Crea-M~), 
confonne se depreende dos documentos de fls. 23/24 e 27/50, vol. principal. AUm disso, cabe consignar ou0>s 
dais fatos que refor~m a irregularidade ora relateda: primeira, no SumArio de Iavestirnentcs (fls. 1610/1617, 
Anexo I) e em outros demonstratives financeiros apresenlados pela prefeitura (fls. 1583/1658, Anexo I) lamliem 

._ ..nao.existe qualquer men,.ao .-~-..ronnllS;· segundo,"verificou.se··a· inexislencia deboletins de medi,.ao ·~ue 
atestassem a efetiva execu,.ao desses servi~s de engenharia. I 

2.1.1.6 Ainda sobre as services nao executildos, cabe registrar que alguns des postos de sa~de 

anterionnente meneionados sequer receberam nova pinlura, continuando com suas fachadas nos padrOes 
impostos pela Administra,.ao anterior (pinlura externa da edifica,.ao com uma faixa inferior larga uul ~ a 
restante em cor amarela, podendo lor ainda, ao meio, uma fain pequena horizontal na cor vermelha, a1tmldo 
slogan 'Juntos ReaJizaremos' em a/gumas), como ea caso dos Postos de Saude dos Povoados de Pau Verrneiho, 
Serra Bonila e lagoa Grande (esse ultimo posto, bastante deteriorado, ainda recebeu uma pintura branca, que, 

.por estar i.~mpleta, ainda permite observar a pintura anterior).	 I 
2.1.4 Responslivel., a responsabilidade recai sabre a Sr. Jost Rlbamar Rodrigues, Prefeito municipal, 

que empenhou, liquidou eIou pagou per servi~s nlio realizados, elaborou presla¢es de comas com infonna~es 
falsas, bern como descuidou-se do dever de, na condi¢o de autoridnde mAxima da prefeilura, zelar pela bcJa e 
regular adminislIa¢o dos recursos p6blicos. I 

2.1.4.1 A responsabilidade lambtm deve SCI atribulda As firmas ccntratadas, que deveriam ter 
realizado os services e nlio a fjzeram: ConstrolOra Chagas e Rodrigues Uda., S. B. dos Anjos Silva, Construtora 
Bomjardinense Uda. e Construlora Matos Uda.. I 

2.1.5 CODdu.lio, as irregularidades perpetradas siD graves e indicam desvio de recursos do SIJS, 
devendo, pcrtanto, serem objeto de Tornada de Contas Especial com vistas A devolu¢o das quanr'ss 
indevidamente retiradas dos cofres publicos. 

2.1.6 Proposta de eDcamlDbameDto, converter as autos em Tomada de Contas Especial e ordell8J a 
cila,.ao dos respondveis, coneedendo-Ihes prazo para apresentarem de a1ega¢es de defesas e/ou reeolhereM A 
conta do Fundo Nacional de Sallde/OesliD Plena de Sis lema Municipal, as valores indicados no demonstrative 
abaixo, alualizados monetariamente e aaescidos de juros de mora, caJeulados a partir das datas especifieallas 
·ati!-a-do-ef.ti -reeolhimente, .Duorma.da.leglsla¢o em vig~ ..~ . 

2.1.6.1 Origem do dtbito: pagamento por services nlio realizados, quais sejam, as de refonna do 
O1ra' contratada iunlo'A Construlora'Chal!llS e Rodril!Ues Ll Hospital Rui Band . 
.. 

. dB.~ 

- . - - -._.- DEBITO· .._. 
DATA DA OCORRENCIA I VALOR
 

11312005 RS 33.562 00
 

2.1.6.2 Origem do dtbilo: pagamento por	 servi~s nlio realizados, quais sejam, as de reforma do 

DATA DA OCO 
10/1012005
121121:2005

TOTAL

. a.S B d s.Ani 0 -", _. 
DEBITO 

lENCIA 

Hospital RuiBa d n eU'8 contratad':lOS-IunteJ Uirm . mos Silva: . .. 

VALOR 
RS 23.77000 
RS32.87350 
RS 56.643.50 

2.1.6.3 Origem do dtbilo: pagamento por services nlio reaJizadas, quais sejam, as de refonna do 
Centro de Sadde Is ar tr tad' om,ar mcnse ac V Iio con a os lunto ACo ns trotora B . d' Uda.:	 I 

DEBITO
 
DATADAOCORRl!.NCIA I VALOR
 

1f112OO5 RS 21.500 00
 
2.1.6.4 Ongem do dtb.lo. pagamento pOl SeIVl~S nlio rea/.zadas, quais sejam, os de reforma ~os 

PoSlos de Sa6de dos povoados de Pau Vennelho, Camucar, Serra do JerOnimo, Lagoa Grande, PodIa do Salgado 
(au Pedra Salgad a). e Serra Bonita contralados iunto Uirma S. B. dos Anios Silva: 

DEI ITO 
DATADAOCORRENCIA VALOR 

301912005 RS 13.598 50 
10/1012005 RS13.SS0oo 
12/912005 RS 15.313 00 

21/1012005 RS19.739oo 
l/12J2005 RS 18.129 00 
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DEBITO 
DATA DA OCORRENCIA VALOR 

2I9f2oo5 RSI2.226 20 
3111012005 R$ 3.709 80 

TOTAL R$96.565,50 

2.1.6.5 Origem do debito: pagamento porservices nao realizados, quais sejarn, os dereforma doPOSIO 
oad0 e a 0 SId contrata osnmto onstroIora atosUdil.:-de Saude'doPov d Pedr d aisa 0 dos i aC M 

DEBITO 
DATADAOCORR£NCIA I VALOR· 

3019f2oo5 I R$IB.309oo 

2.1.6.6 Origem dodebito: pagamento porservices naorealizados, quais sejam, os de reforma do Posto 
de Saude do Povoa 0 d d S e erra B' . Ii Construtora Ch Rodrigues Ltda.:omta contratados 1unto	 agas e 

DEBITO 
DATA DA OCORR£NCIA I VALOR 

1/6f200S , I R$18.15005 

2.1.6.7 Origem do debito: pagamento por services nao realizados, quais sejam, os de reforma 
eoovoaoe	 nstru or do Posta de Saud d'P d d IJ(om na, contrata os junto Ii Co a Matos Uda.: La . h dos i t 

. 
DEBITO 

DATA DAOCORRENCIA I VALOR 
3/5f2005 I R$19.82427 

2.1.7 Benefieio estimado: devolucao dos recursos indevidarnente sacados, no valor hist6rico de 
, R$ 264.554,32. 

2.2 INCLUSAO, NAS PRESTA«;OES DE CONTAS, DE DOCUMENTOS 
COMPROBAT6RIOS DE DESPESAS FALSOS: 

2.2.1 Sjtua~o eneontrada: observou-se a inclusiio, na documentacao examinada, de despesas 
efetuadas com base ern documentos fiscais falsos, assim considerados aqiieles enquadrados em uma ou mais das 
seguintes condi¢es: confeecionados sem a devida autoriza~o fiscal; nao revestidos das formalidades legais ou 
utllizados com intuito comprovado de fraude;-emitidos porempresa fictfcia ou que nao exercite suas atividades, 

2.2.1.1 Passando a detalhar a irregularidade ora comentada, comecamos por indicar quais as firmas 
que, eiiibora' constem como foriiecedi>ras de servieos; mercadorias, produtos e outros bens em favor da 
Prefeitura de Vitorino Freire, nao foram, pels equipe de auditoria, encontradas nos seus enderecos declarados 
(isso quando 0 endereeo efetivarilente existe), podendo, portanto, ser tratadas como fisicamente inexistentes 
(empresas ficticias ou 'fantasmas'). Sao empresas que n!o funcionam e nio funcionaram nos locals indicados 
como sendo desuas sedes. Eisa rela~o deJas: 

a) N. Dias (N. Dias ou N D Comercio e Representa¢es), CNPJ 05.519.308/0001-61; 
.-bi -If. I.Costa (ComerciaJR.); Costa), CNPJ 07.541.380/0001·10; 
c) E. deJ.V.Rodrigues Comercio (Comercial Rodrigues), CNPJ 07.389.50910001-17; 
d) F. C. e Silva'Filho Comercio e Representaeoes (Cunha Representaedes Comerciais), CNPJ 

02.539.64410001-88;	 . 
e) R. A. S.Marques Comercio - ME, CNPJ 07.323.335/0001-90; 
f) E. Pimenta DiasComercio e Representa~o, CNPJ 07.429.976/0001-23; 
g) M. doM. P. G. da Silva Comercio - ME, CNPJ 06.122.657/0001-08; 
h) A.L. Montelo - ME(ouA. L. Montelo Comercio), CNPJ 35.201.706/000141. 
2.2.1.2 Alias, antes mesmo de se proceder Ii proeura dessas lirrnas, j~ pairavam duvidas sobre seseria 

passive! exislirem empresas que se dedicassem a tantos e tilo diversificados ramos deatividades, como ~ 0 caso 
de algumas de/as, asquais es180 relacionadas a seguir: 
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CNAEs (Cla&alflca9lo NBelonal de A~Yldad... Eeon6mleBa)EMPRESA E CNPJ 
I 

4542000 • INSA~CAO E MANUTENCAO OE SISTEMAS CENTRAlS OE AR CONOICIONAOO. DE 9ENTII_At;I\O 
E REFRIGERA I 
5118700 • REPRESENTANTES COMERClAIS E AGENTES 00 COMERCIO ESPECIAUlAOO EM PROOUTOS I 
NAo ESF"ECIACADOS ANTERIORMENT'E 

R I COSTA (COMfRCIAL 3391000 - MANUTENt;Ao E Rep~~DE APARELHOS E UTENSIUQS PARA USOS MeDlCO. 
RICOSTA) HOSPITAlARES. ODONTOlOGICOS E DE lABORATORIO I 
CNPJ: 07.S41.38QJOOO1·10 

5249316 . COM~RCIO VAREJI$TA DE PRODUTOS SANEANTES· DOMISSANITAR1OS. I 
0'40002 • COMERCIO VAREJISTA DE MAoUINAS. EOUIPAMENTOS E .....TERIAIS DE INFORMATICA 

S248902 - COM~RCIO VAREJISTA DE ARllaos DE PAPELARIA I 

6244208 • COM91CIO VAAEJISTA DE MATERIAlS DE CONSTRUQAO EM OERAL 

Eo DE J. V. RODRlaUE.9 6249399 - COM£RcKl VAREJISTA DE OUTFIOS PROD\JTOS NlO ESPEaFlCADOS AN"TEFUOAMENTE 
COMEROO (COMERCIAL 

0229999 • COM~CIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS AUMENT!CIOS NAG ESPECIFlCADOS RODRlGUU) 
ANTERIORMENTE ICNPJ: 07.389.509JD(101·17 

624SOO:Z - COM~RCIO VAREJISTA DE tMaUINAS, eOUlPAMENTO$ E MATERWS DE INFORMATICA I 

624-4208 -COM~RCIO VAREJIBTA DE MATERIAlS DE CONSTRuQAO EM GERAL I 
5........ COME_RCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS AUMENTICIOS NAG ESPECIFlCADOS 
ANTEAIORMENTE IR. A. 8. MARQUES
 

COMERClQ - ME
 5244205· COM~RCIOVAAEJI5TA OE MATERIAlS EL.~ArCOS PARACONSTRLH;AO ICNPJ: 07.323.335JOOO1·gQ 
5245001 • COM~AC10 VAREJISTA OE MAaUINAS E EQU'PAMENTOS PARA. ESCRITORro 

$248902 • COM~RCIO VAAEJr$TA DE ARTIClOS DE PAPELAAIA 

0'39099 • COMtRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTDS AllMENTIc,OS I 
'145403· COMtRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E .....TER....,S MEDICOoClRURGICO- HOSPITAIARES 

M. DO M. P. G. DA SILvA 
. COM~RaO~E 5147001 . COMERCIO ATACADISTA DE ARTIQ08 DE ESCRrrORIO E DE PAPElAfUA ICNPJ: 08.122.867~1.Q8 

6147002 - COMt::RCIO ATACADISTA DE UVR08, JOANAIS E OUTAAS PUBlICAQOe:S 

5149701 . COMERC10 ATACADI$TA DE PRODUTOS DE ,"UQIENE, lIMPEZA E CONSERVAf;AO DOMICILIAR 

624180' - "g"ERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACtUTlCOS ALOPATICOS (FARMAclAS E 
DROGARIAS 

4541101 -INSTALAc;:AO E MANUTENc;Ao EL£mICA EM EDIFlCAt<OeS \
A. L MONTElO - ME 4DU 

4521701 • EDIFICAOOES (RE9JDENCIAIS. INDUSTRIAlS, COMERCIAIS E DE SERV1VOS) A. LMONTElO 
coMtRaO) 

6213201 - MINIMERCAOOSCNPJ: 35.201.706/DOO1.()4 I 

5241805 - COMERCIO VAREJlSTA DE ARTlQOS M~DICOS E ORTOPlWrcos I 

6248902 • COMERCIO VAREJISTA DE ARTlGlOS DE PAPElARLA I .Fonte: dados cadastrais das empresas, obtidos nas bases de dados das Receitas Esladu81 e Federal ~vel 

odianle a locaIiza~o desses dados nos autos). I 
2.2.1.3 Ainda quanto ls empresas fisicamente inexistentcs, cabe consignar que todas elas, embora 

sejam contribuintes estaduais, estlo com suas Decl~&ls de Infonna~s Econ6mico-Fiscais - DIEFs relal;vas 
ao ano de 2005 ou aos seis primeiros meses de 2006 sem qualquer registrO de entrado e salda de mercedorias, 
produtos, bens ou services e de apura~o e recolhlmento de impostos. Esse fato ref~ as evidencias de !ot81 
falta de operacionolidade dessas fumas, indicando que nlio exercitam e nAo exereitaram de fato ouas ativid~des 
ou que simplesmente slo empresas 'fantasmas' . I 

2.2.1.4 No tocante especificamente ls firmas E. de J. V. Rodrigues Comercio e R. A. S. Marques 
Comtrcio - ME, consigne-se ainda que hi outros elementos capazes de demoD'trsr a falsidade e inidoneilialle 
das NolBS Fiscais por elas apresentadas (ver elenco dessos Notas Fiscais mais adionte). Para tais nOlaSlnio 
existem quaisquer aulorizat;6es de emisslio, sendo falsos os dados relatives b AIDFs (Autoriza~o de ImpressAo 
de Documentos Fiscais) e I gr6fica responsave] pela impresslio. I 

2.2.1.5 No COSO da E. de J. V. Rodrigues Comercio, suas notas fiscais, lodes de numera~o maior do 
que cern, possuem no rodap6 a indica~o da AIDF 1555001963, que teria sido emitido em 5/512005 e que ~eria 
referente ao intervalo de notas fiscais de nos 101 a ISO, e a indica\;Ao da empresa responssvet pela impressAo e 
seu respective CNl'J (Grifica Industrial Ltda., CNPJ 04.231.71110001'{)7). Entretanto, esses dados, segdndo 
pesquisas nas bases de c1ados da Receil8 EstaduaJ do Maranhao e da Rec:eita Federal, nlio correspond~m I 
verdade: a rcferido IlTlIla nao tern AIDF especffica para notas de numera¢o maior do que cem (fls. ~I, 
Anexo I); a AIDF 1555001983 pertence a uma outra empresa (Oliveira & Moreira Uda., CNPJ 
11.282.9931OQ(l4.{)9), niio fora emitida em 515/21lO5, e sim em 27nl2OO5, e se refere a um Dutro intervalb de 
notas (NFs nos 5001 a 5500), consoonte consta Is f1s. 8021804, Anexo I; B grMica que estii vincuJad~ AIDF 
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15550019836 uma outra, qual seja, a firma W. V. Asevedo - ME, CNPJ07.223.904/OOO1·25 (fls. 8021805, 
Anexo I); 0 CNPJ 04.23I.77IIOOOHI7, que seria da Grafica Industrial Uda.,! Inexistente, sendo que aquele que 
mais se aproxima desse ndmero (0 CNP) 04.231.771/0001-40) pertence a uma outra firma, denominada Vio~o 

Transportes & Turismo Dardany Ltda. - ME (fls. 807/815, Anexo I). 
2.2.1.6 Quanto Afinna R. A. S. Marques Cornercio - ME, suas notas possuem no rcdape a indica~«o 

da AJDF 0555001352, que leri. sido emilida em 17/5/2005 e que seria referente ao intervalo de notas fiscois de 
---nos	 1 a 50; e a indica~o da einpresa responsavel pela impressiio e seu respectivo CNP} (Grafica Industrial 

Ltda., CNP) 04.23I.77I1000HI7). Contudo, tambern esses dados, segiindo pesquisas nas bases de dados da 
Receita Estadual do Maranhiio e da Receita Federal, siio inverldicos: a aludf da firma nlio tern AIDF alguma 
emitida em seu nome (fls. 189/191, Anexo I); a AJDF 0555001352 pertenee a uma ouua empresa (Mario P. 
Nunes - ME, CNP) 01.232.13010001-12), nlio fora ernitida em 17/512fJ05, e sim ern 10/2/2005, e se refere a urn 
outre inlervalo de notas (NFs nos 501 a 1000), consoanle consta $ Ils. 191/193, Anexo I; a grafica que esta 
vlncuteda iI AJDF 0555001352 ! uma outra, qual scja, a finna A Ribeiro da Silva Filho - MI!, 
CNP} 03.525.993/OOOHI3 (fls. 191/194, Anexo I); 0 CNP} 04.231.77110001-07, que seria da Grafica Industrial 
Ltda., 6 Inexistertte, sende que aquele que ma;s so aproxima desse ndmerc (0 CNP) 04.231.77110001-40) 
pertence a uma outra finna, denominada Vial'io Transportes & Turismo Dardany Ltd.. - ME (fls. 1961204, 
Anexo I). 

2.2.4 Respons6vels: a responsabilidade recai sobre 0 Sr. Jose Ribamar ROdrigues, Prefeito municipal, 
que empenhou,liquidou ClOD pagou por services nao realizados, elaborou prestaeoes de contas com informa¢es 
falsas, bem como descuidou-se do dever de. na condi~o de autoridade maxima da prefeitura, zelar pela boa e 
regular administra~o dos recursos pUblicos. 

2.2.4.1 A responsabilidade tambem deve ser atribufda $ finnas contratadas, que deveriam ter entregue 
as seTVi~s1produtos/mercadoriasobjetos da conrratacao e nao 0 fizeram, per serem fisicamente inexistentes e 
niio terem operacionalidade. 

2.2.5 Conc:luslo: tevando-se em ccnta a inexistCncia fisica e a falta de operacionalidade das firmas 
ciladas, concJufmos pela impossibilidade de terem sido realizados os fomecimentos de produtos, services, 
materials e mercadorias a que se referem as notas fiscais e dcmElis documentos de despesas emitidos e, 
consequentemente, pela existencia de dano 80 Ertino correspondente aos valcres dos pagamentos efetuados com 
base em tais notas fiscais e documentos de despesas, AMm disso, a inser~o. na prestacao de comas, de notas 

.-·.·--fiscais..emitidas scm autoriza~o e contendo informa¢es faIsas (como no caso das notas relativas A.s firmas E. de 
J, V. Rodrigues Comercto e R. A. S. Marques Comerclo - ME) tamb!m refOTl'am a assertive de que nao houve a 

-- comprovacao da boa e regular aplicar;ao de recursos pablicos, corrobcrando a existencia de debito a ser 
'atribufdo aos responsaveis, 

2.2.6 Proposta de eneaminbamento: converter os autos em Tomada de Comas Especial e ordenar a 
citacao dos responsaveis, concedendo-Ihes prazo para apresentarem de alegacoes de defesas e/ou recolherem .. 
conta do Fundo Nacional de Saudcl PAB - Farm4cia Baslce, os valores indicados no demonstrativo abaixo, 
atuaJizados monetariamenre e eereseidos de juros de mora, calculados 8 partir das dates especificadas att a do 
efetivo reco lhimento na forma da Ieaistecao em vteor: 

N. DIAS 
NOTA FISCAL N° DATA VALOR (RS) NOTA DE EMPENHO N' 

487 10/0812005 22.12000 202 
488 10/08/2005 25.36000 203 
490 1010812005 3.08000 204 
494 18108/2005 11.85000 207 
493 18/08/2005 31.040 00 208 

TOTAL 93.45000
 

R.I.COSTA
 
NOTA FISCAL N° DATA VALOR (RS) NOTA DE EMPENHO N° 

87 06110/2005 6.781 10 234 
14.76760B6 06/10/2005 235 

84 06/10/2005 9.95020 236 
83 06/10/2005 10.50200 237 
85 06/10/2005 21.74640 238 
96 01112/2005 16.83900 268 
95 0111212005 19.40000 269 
97 01112/2005 8.83700 270 
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R.I. COSTA 
94 

TOTAL 

NOTA FISCAL N° 

101 e 102
 
104 105 a 106
 

118a119
 
109 110 a 111
 

115a116
 
122 123 a 124
 

TOTAL 

NOTA FISCAL N° 

30 31 a 32 
33 
29 

34a37 
45 a6 
13 a 14 
TOTAL 

NOTA FISCAL N° 

27 
26 
24 
22 
23 
21 
35 
36 

TOTAL 

I 01/1 212005 15.84900 I 271 
I 124.67230 

E. DE J. V. RODRIGUES COM£RCIO 
VALOR (R$)DATA 

02/06/2005 
0610612005 
04107/2005 
2010612005 
0110712005 
11107/2005 

16.22400 
59.08625 
33.22500 
21.01300 
21.57214 
33.22500 

184.34539 

220 

R. A. S. MARQUES COM£RCIO - ME 

F. C. E SILVA FILHO COM~RCIOE REPRESENTACOES 

NOTA FISCAL N° DATA VALOR (R$) 

1824 01109/2005 10.36000 

I 

NOTA DE EMPENHO N° 

135 
146 
156 
159 
162 
177 

NOTA DE EMPENHO N° 

NOTA DE EMPENHO N° 

E. PIMENTA DIAS COM~RCIO E REPRESENTACAo 
NOTA DE EMPENHO N° 

I 
NOTA FISCAL N° I 

103 a 104 , 
57 e 58 I 
67e69 I 
52a 53 I 

15 
21 
22 
23 
24 
28 
32 
33 
51 
52 
79 
80 

DATA 

31101/2006 
31101/2006 
3110112006 
03104/2006 
01106/2005 
01/07/2005 

DATA 

10/08/2005 
1010812005 
10108/2005 
1010812005 
10/08/2005 
10108/2005 
01109/2005 
01109/2005 

M. DO M. P. G. DA SILVA COM£RCIO • ME 
NOTA DE EMPENHO N" VALOR (R$)DATA 

07/0412005 
1010212005 
1510212005 
09/0212005 
17/0212005 
2510212005 
01103/2005 
01/0312005 
08/0312005 
16/0312005 
0410419005 
0410412005 

VALOR (R$) 

42.72134 
22.53600 
13.43340 
65.14800 
27.25000 
25.64567 

196.73441 

VALOR (R$) 

2.571 10 
11.35300 
16.37010 
11.01300 
21.90360 
11.24200 
27.37650 
15.390 00 

117.21930 

28 
29 
30 
66 
134 
171 

196 
197 
198 
199 
200 
201 
218 
219 

64.00000 
19.81431 
10.23795 
19.59365 
33.29010 
8.89382 

16.30570 
28.44981 
21.66426 
7.76600 

43.18234 
38.42848 

71 e 73
 
75e 76
 

78
 
82e 83
 
91 e 92
 

90
 
96 97a98
 
99 a 100
 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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M. DO M. P. G. DA SILVA COMERCIO - ME 

NOTA OE EMPENHO ND DATA VALOR (R$) NOTA FISCAL ND 

109 110e 111 
112 

103 
104 
110 

.... 7 -- 

tOTAL 

0210512005 48.80715 
03/0512005 12.31166 
04105/2005 13.18490 114e115 
06101/2006 -35.78900 133 -

421.71913 

A. L. MONTELO - ME (ou A. L. MONTELO COMERCIOI 

NOTA FISCAL N" bATA VALOR (R$) NOTA DE EMPENHO N" 

260 06/0112005 10.00000 1 
261 
264 

TOTAL 

06/01/2005 5.00000 2 
0710112005 9.35000 3 

24.35000 

, . 2.2.7·Beneficlo estimado: devolu~o - dos recursos indevidamente sacados, no valor hist6rico de 
RS 1.172.850,53. 

2.3 SIMULACAO DE PROCEDIMENTOS LICITAT6RJos: 
2.3.1 Situa~o encontrada: foram detectadas irregularidades nas Jjcita~s realizadas nos exercfcios de 

2005 e 2006 que levam A conclcsao de que apenas foram formalizados as procedimentos licilal6rios~ 

infringindo, desterte, 0 art. 37, inciso XXI, da CF/SB, bern como as princfpios infracenstitucionais insculpidos 
no an. 30 da Lei 8.666/1993. Os documentos apresentados foram confeccionados apenas para legitimar 0 gasto, 
com 0 dnico intento de aparentar 0 cumprimento do dever constltucicnal de licitar. Em sfntese, fOTam os 
seguinles os indldos que apontam para a existencia de simula~o de procedimentos licitatcrios: 

2.3.1.1 Carta-eonvlte 7912006 (fls. 131411350, Anexo I) 

Data do eonvite: 25/0512006 
Objeto: aquisi~io de medlc:ameDtos e material bospitalar destinado51 para manuten~o 
dos programasdesa6de __... .. .. 
Data da abertura do! envelopes: OU06/20(){j 
Firma veecedorar Dlstribuidora Janifarma - Valor: R$ 79.862,40 
Demai. Iicitaut..: 6dma Dlstribuldora e S.L. Combcio e Representa~o Ltda. 

Quanto ao edital: 
a) nao foi examinado pela assessoria juifdica; 
b) nao houve previsiio de exigencia de documentos de regularidade fiscal; 

... c) -1180 -hcuve-termo de referencia de precos, de forme. que nao havia embasamento tecnico para a 
defini~o da adequada modalidade de licit.a~o; 

Aqujsi~Olpublieidade dos convites: 
a) nao houve identifica~o do recebedor em nome dos licitantes; 
b) 0 recebimento dos convites nio foi datado; 
c) somente acudiram ao certame tres inreressecos, namero mfnimo necessario para vaIidar 0 certeme; 
d) publicidade restrita a somente tres convidados 
sessao de Abenura dos envelopes: 
a) a ata da sessao nao identificou as supostos representantes das firmas; 
b) dos Ires convidados, os tres compareceram e apresentaram propostas validas; 
c) as propostas tinham. seus precos totais 1% e 2% mais cams (6tima e SL Comercio, 

respectivamente) que a de menor preco, sendo que a firma vcncedora cotou 0 menor preco em todos os 47 Itens, 
numa clara menfWSo de que foram preparados em conluio; • 

d) ala menciooa a habi1ita~o de todos os Iicitantes, mas nio junta os documentos de habilitac;iio. 
Contratos: 
Niio h6 evidencie de publica~o dos extratos dos contratos. 
OutrasobseTVa¢es 
As sessoes de abertura dos envelopes, 0 relat6rio da CPL, termo conjunto de renuncia do direito de 

recorrer (todos os licltantes em todas as licita¢es sempre renunciam ao direito de reeorrer), a adjudicayao do 
objeto, a homologa~o da licita~o, 0 parecer jurfdico (nio assinado), TOnOS aconteceram no mesmo dia: 
02106/2006. 
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2.3.1.2 Carta-convile 64/2006 (fls. 1276/1313, Anexo I) 

Data do coavlte: 05/0411006 
ObJeto: aqalsl~o de medicamentos e material hospllalar destlnndos para manuten~lo dOl programu de 
saude 
Data da abertora dos eovelopes: 1310411006 
Firma veocedora: Distrlbuldora JaolCarma- Valor: RS 79.490,92 
Demaia llcitaotes: Dlpromedb e Hlofar Diago6stlca Comerdo e Represen~6e5 Ltda. 

~~~ed~ , I 
a) nlio foi euminado pela assessoria jurfdica; 'I 

b) nlio hnuve previslo de exiganeia de documentos de regularidade fiscal;
 
c) nlio houve termc de referancia de ~s, de forma que nlio havia embasamenlo l",nico Jll'I'a a
 

defini¢o da adequada modalidade de Iieila¢o; 
Aqulsl~o/pobllcldadedos eoovltes: 
a) nlio houve identifica¢o do recebedor em nome dos licil8nles; 
b) 0 recebimento dos convites nlio foi dalado; 
c) somenle acudiram ao cerlame Iras interessados, n6mero mlnimo de interessados para validar 0 

certame; 
d) publicidade restrita a somenle Ira. convidados 
sesslo do Abertora dos euve!opes: 
a) a ala da sessllo nAo identificou os supostos representames das firmss; 
b) dos Irasconvidados, os tras compareceram e apresentaram propostas v4lidas; 
c) as propostas linham seus precos totals 2% e 3,5% mais caros (Dipromedh e Biofar, 

respectivamente) que a de menor preeo, sendo que a firma vencedora COIOU 0 menor pr~ em todos os 84 ilens, 
numa clara men~o de que foram preparados em conluio; 

d) al8 meneiona a habi1il8~o de lodos os licitantes, mas nlio junta os documenlos de habilita¢Q. 
Coutratos: 
Nlio h4 evid8ncla de publi~o dos extratos dos contratos. 
.Outl'llS obser:va~6eI: .__"" " ' 
_As ,~ess6es de abertura dos envelopes, 0 reJal6rio da CPL, lermo conjunlo de renuneia do direilO de 

recorrer (todos os Iicitanles em lodas as Iieita¢es sempre renunciam ao direilo de recorrer), a adjudica~ do 
, -objelo, a.homolo~o..daJicils~o,..o. parecer jurfdico..(nio_JlSSioado),.TODOS aconteceram no mesmo dia: 
-43/D4/2006.~ 

2.3.1.3 Carta-convite 167/2005 (f1s. 1210/1275, Anexo 1) 

Data do convlte: 13/1212005 
ObJoto: aquisi~o de medlcamootos e material bospltalar destiondos para manoten~o dos programu de 

'saude 
Data da abertnra dos euvelopes: 2111212005 ' 
Finna vencedora: Dlpromedb - DIsL De Med. e Prod. Med. Hospltalares Valor: RS 79.029,03 
Demais llcitantes: Biofar Dlagn6sdca e Velox - Medlcameatos 0 materials ml!dico-bospitalares 

Quauto ao edlta!:
 
a) niDfoi exsminado pela assessoriajurfdica;
 
b) niio houve previsiio de exig8ncia de documentos de reguJaridade fiscal;
 
c) niD heuve lerma de referencla de preeos, de forma que nlio havia embasamento t«:oico para a
 

defini~o da adequadamodalidade de Iiel~o; I
 
Aquisi~o/pabUcidade des convltes:
 
a) nAo houve identili~ do recebedor em nome dos Iicitantes;
 I 
b) 0 recebimento dos convitcs nlo foi datado; 
c) somente acudiram ao certame Ires ioteressados, nl1mero mlnimo de interessados para validar 0 

certame; 
d) publicidade reslri18 a somente Iras convidados 
sess.llo do A berton dOl envelopes: 
a) a ata da sesslio nlio ideotificou os supostos representantes das firmas; 
b) dos rras oonvidados, os tras compareceram e apresentaram propostas vAiidas: 
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c) as proposras tinham seus precos lola is 3% e 4% mais cares (Biofar e Velox, rcspectivamenle) que a 
de menor precc, sendo que 8 firma vencedora cotou 0 menor preco em todos os III hens. numa clara menc;aode 
que foram preparados em conluio; 

d) ala menciona a habilila~o de todos os licitantes, mas somente junla os documentos de habililB~O 

da firma vencedora. 
Contratos: 
Nio hA evidencia de pUbliC8~O dos extratos des contratos,
 
Outras observa~lieo:
 

As sessoes de abertura dos envelopes. 0 relat6rio da CPr.. termo conjunto de renuncia do direito de
 
recorrer (todos os licitantes em todas 8S licita¢e8 sempre renunciam 80 direito de recorrer), 8 adjudicaf;80 do 
objeto, a homologa~o da Iicila~o, 0 parecer jur/dice (nio assinado), TODOS aconteceram no mesmo dia: 
21/12/2005. 

2.3.1.4 Carta-convlte 50/2005 (lis. 1052/1082. Anexo I) 

Data do convite: 29/0312005 
ObJeto: aquioi~lo de medleameatos e material bospltalar destinados para manuteD~o do Hospital Rul 
Bandelra 
Data da abertura dos eavelopes: 11/0412005 
Firma veocedora: Distribuldora Janifarma Valor: R$ 78.968,40 
Demaio licitanteo: 6tima Distribuldora e S.L. Comireio e Representa~o Ltda. 

Quanto ao edital: 
a) nio foi examinado pels assessoria jurfdica; 
b) nio houve previsiio de exigencla de documentos de regularidade fiscal; 
c) nio houve termo de referencia de precos, de forma que nao havia embasamento tecnico para a 

defini~o dBadequada modalidade de lici~o; 

Aqulsi~o/publlcldade dOl eonvites: 
a) n.lio houve identi:fjca~o do recebedor em nome dos Iicitantes; 
b) 0 recebimento dos convites nio foi datado; 
c) somente acudiram ao certame u& interessados, numero mfnimo necessano para validar 0 certame; 
d) publicidade restrita a sornente Ires convidados 
sessio de Abertura dos eavelopes:
 
a) a ata da sessao nio identificou oe supostos representantes das firmas;
 
b) dos tres convidados, os Ires compareceram e apresentararn propostas validas;
 
c) as propostas tinbam seus precos totals 1,1% e 2,2% mais caros (6tima e SL Comercio,
 

respectivamente) que a de menor preco, sendo que a f"JTm8 venccdora cotou 0 menor preco em todos os 52 itens, 
numa clara men~o de que foram preparados em conluio; 

d) ala menciona a habilita,,",o de todas os Iicitantes, mas nao junta os documentos de habilital;io. 
Cootratoo: 
Niio hA evidencia de publjca~o dos extratos dos contratos. 
Ootrao observa~es: 

As sessoes de abertura dos envelopes, 0 reJat6rio da CPL, termo conjunto de renuncla do direito de 
recorrer (todos as licitantes em todas as licita~s sempre renunciam ao direito de recorrer), a adjudicac;io do 
objeto, a homoJoga~o da licila~o, 0 parecer jur/dico (nao assinado), TODOS acontecerarn no mesmo dia: 
11/0412005. 

2.3.15 Carta-convite 088/2005 (f1s. 1179/1209, Anexo I)
 
Data do comte: 1510712005
 
Objeto: aquisi~fto de medicamentos destiDados para mannten\'lio dos programal de saude
 
Data da abertora dOB envelopes: 2510712005
 
Firma veocedora: E. Pimenta Dlas Comemo e Representa~lies Valor: RS 74.452,80
 
Demais IIcllaoteo: N. Dias e R.I. Costa
 

Quaoto ao edltal:
 
a) nao foi exsminado pels assessoria juTldica;
 
b) niiohouve previsao de exigencia de documentos de regu1aridade fiscal;
 
c) nao houve termo de refer!nda de preccs, de forma que nso havia embasamento t&;nico para a 

defini~o da adequada modalidade de Iicita~o; 

d) niio informa adequadamente 0 tipo de licila~o e 0 criterio de ju1gamento (menor preco global ou 
por item). 

• 
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Aqulsl~o/publicldadedos eonviteo: 
a) nlio houYeidenlifica~o do recebcdor em nome dos llcitames; 
b) 0 recebimenlo dos convites nlio foi datado; 
c) somente acudiram 80 certame tr& Interessados, numcro mInima de interessados para validar 0 

certame; 
d) publicidade reslrita a somente ~s convidados 

·--.enlo"ll~-~ettu!."Oll!~:mwd'!!p_ea:. 
a) a ata da sessAo nAo idenlificou os supostos representantes das firm..; 
b) dos tres convidados, os Ires compareceram e apresentaram propostas vtlidas; 
c) as propostas tinham seus pr~ tows 2,01 % e 4,02% rnais caros (R.I. CoSIB e N.~as, 

respeelivamente) que a de menor preeo, numa clara men~o de que foram preparados em conluio; I 
d) ata meneiona a habililB~ de todos os Iicitanles, mas nio junta os documenlos de habilit~o 

(egrave-se a situ~, haja vista que os Iris lieitantes silo finnas 'fantasm..'). 
Contrat08: 
NAo hi evideneia de publica~o dos extratos dos contratos, 
Out..... obse"",~eo: 

As sessoes de abcrtora dos envelopes, 0 relat6rio da CPr., termo conj unlo de renencta do direit~ de 
reeorrer (todos os Iicilantes em tndas as licilB¢es sempre renunciam ao direito de recorrer), a adjudiC8~~ do 
objeto, a homologa~o da licilB~o, 0 parecer jurfdico (nlio assinado), TODOS aconleceram no mesmo ai8: 
25/07/2IJ06. 

2.3.1.6 Carta-<:onYile35/2005 (f1s. 910/946, Anexo 1) 

Data do eonYlte: 8IZ12005 
ObJelo: aerY~a de rero'noa do Hospital Manlclpal Ral Bandel.... 
Data da abertura dos eavelopes: 161212005 
Flnoa veacedora: Constratora Cbagas e Rodrigues Ltda. Valor: RS 33.56%,00 
Demaio Iicitaates: Constratara Mato. Ltda. e Coastratora BomJardlnenae Ltda. 

Qnanto ao edltal: 
8) nlio fai examlnado pela assessoria jurldica; 
b) nAo houve previsAo de exig!neia de documentos de regularidade fiscal; 
c) nio foi elaborado projeto b4sico ou qualquer documento contendo estimativas de p~ e de 

quantitative-de servicos, de fo""" que nlio bavia-embesamento t6enieo para a defini~o da adequada modalidade 
de Iieila~; 

Aqulsl~oIpublieldade doa conYlIes: 
a) nio houve idelitifica\;llo do recebedor em nome dos Iieitantes; 
b) 0 recebimento dos eonvites nlio foi datado; 
c) somente acudinam ao certame Ires interessades, nnmero minimo necesslirio para validar 0 certame; 

. oessAo de Abertnra dos envelopes: l 
a) a ala da sesslio nio identificou os suposlos representantes das firm..; 
b) dos tres convidados, os Ires compareceram e apresentaram propostas tidBS como v41idas , 0 ue 

ocorreu nBo 56nessamas em todasas Uclta95es examinadas; I 
c) as Iris propostas cantern erros onogrMicos iguais ('Demolicao', nos itens 1.1 e 1.2, 'Portio', no 

item 4.3. e "tabic40'tno item 4.4); I 
d) alB meneiona a habilila~o de todos os licitanles, mas nio junta os documentos de habilita~o 

(sgrave-se a situal'lio. haja Yista que os rreslieitantes sAo firmas 'fantasm..'); I 
e) nlio tendo havido a elabora~o, pela prefeitura, de projeto bisieo ou de qualquer documento 

con tendo a estimativa de prC9'!s e a defini~o do objeto Iieitado, toma-se inexpliCilvel 0 falo de as Iicilalttes 
terem conseguido apresentar propostas con tendo igual especifica~, dellilhamento e qU8nlifica~o dos servi~s 
necessMas Ii reliliza~ da ob.a (como as firmas poderiam saber desses dados se a prefeitura sequeti os 
divulgou7). 

Conrratos: 
Nilohi eYid!ncia de publiC8~O dos eXlratos dos contralos. 
OntraB observ8~: 

A sessio de abertora das envelopes, 0 relal6rio da cpr., termo conjunto de ren6ncia do direlto de 
recorrer (lodDS os licilBnles em tod.. as Iicila¢es sempre renuneiam ao direito de recorrer). a adjudiC8~~ do 
objeto, a homologa~lio da IicilB~O, 0 parecer jurfdico, todos esse.~ alos eslllo registrados no procedirn~nto 
lieitat6rio como tendo oeorrido inexplicavelnlente em urn urlico dia (16I2l2OO5). 

2.3.1.7 Carta-<:omle 43/2005 (fls. 947/981, Anexo 1) 
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Data do convlte: 18f2f2005 
Objeto: servteos de reforma do Posto de Saude do Povoado Pedro do Salgado. 
Dota do oberturo dos envelopes: 28(2(2005 
Firmo venoedora: Construlora Matos Ltdo. Valor: RS 18.309,00 
Demals Jieitantes: Cons'ru'ora Chagas e Rodrigues Ltdo. e Construtora BomjardinenSe Ltdo. 

Quonto 00 editsl: 
8) nio foi examinado pela asscssoria juri'dica; 
b) nio houve previsao de exig!ncia de documentos de regularidade fiscal; 
c) nie foi eJaborado projeto bl1sico au qualquer documcnto coatendo esdmanvas de precos e de 

quantitativa de services, de fonna que nio havia embasamento tecnico para a defini~o da adequada modaJidade 
delicita~; 

Aqui.i~oIpublioidode dos oODvltes: 
a) naohouve identifi~odo recebedor em nome dos licitantes; 
b) 0 recebimento dos convites nao foi datado; 
c) somente acudiram ao certame tr& interessados, namero minima necessaria para validar 0 certame; 
sessio de Abertura do. envelopes: 
8) 8 ata dasessao nao identificou os supostos representantes das firmas; 
b) dos Iris convidados, os tres compareceram e apresentaram propostas tidas como validas, 0 que 

ocorreu nao56 nessa masem todas as Ucitac;ees examinadas; 
c) as Ires propostas oontem erros ortograficos iguais ('DemoliOllo', nos itens 1.1 a 1.2, e 'Portae', no 

item 4.3); 
d) ata menciona a habilita~ de todos os Iicitantes, mas nao junta os documentos de habilita~o 

(agrave-se a situayfto, haja vista que as tres licitantes sao firmas 'fantasmas"); 
e) nao tendo bavido a elabora~o. pela prefeitura, de projeto basico ou de quaJquer documento 

contendo a estimativa de precos e a deEini910 do' objeto Iichado, toma-se inexplicavel 0 fato de as Ilcitantes 
terem conseguido apresentar proposlas contendo igual especificacao, detalhamento e quantificac;ao dos services 
necessarios l realizac;ao da obra (como as firmas poderiam saber desses dados se a prefeitura soquar os 
divulgou?). 

_ContratoS: .- ~ 

Nao h' evidencia de pubJica~o dos extratos dos comratos. 
Outras llbsenrsyGes: . 
A sessso de abertura dos envelopes. 0 relat6rio da cpr., termo conjunto de renuncia do direito de 

recorrer (todos os licitantes em todas as Iici18¢es sempre renunciam ao direito de recorrer), a adjudica~o do 
objeto, a homologac;lio da licital;io. 0 parecer jurfdico, todos asses atos estao registrados no procedimento 
licitat6rio como tendo ocorrido inexpJicavelmente em urn Ilnico dia (28/2/2005). 

2.3.1.8 cana-convite 4512005 (fls. 982/1014, Anexo n 
Data do convlte: 713f2005 ...' ,
 
Objeto: servi~os de reforma do Posto de Soiide do Povoodo LogoiDba.
 
Data do abelian do.envelopes: 71312005
 
Firma veneedora; Con.troton Matos Lids. Valor: R$ 19.824,27
 
Demais lIo"aDtes: Construtora Chogas e Rodrigues Ltd... e CODsCruton BomjordiDense LCdo.
 

Quanto ao edital: 
8) nAo Ioi examinado pela assessoria jwidica; 
b) Rio houve previsiio de exigencia de documentos de regularidade fiscal; 
c) nao foi elaborado projeto basico ou qualquer documento contendo estimativas de precos e de 

quantitativo de services de forma que nio havia embasamento tecnico para a definic;lio da adequada modalidade 
de 1icita~o; 

Aqulsj~loIpubJjoldade d08 ronvltes:
 
a) nao houve identifica~lio do reeebedor em nome dos licitantes;
 
b) 0 recebimento dos convites nao foi da18do; ,
 
c) sorncntc acudiram ao certame tres inteTessados. numero minimo necess4rio para validaT 0 certamcj 
sessAo de Abertura dos envelopes: 
a) B atadasessio nso identificou as supostos representantes das firmas; 
b) des Ires convidados, os Ires compareceram e apresenl8Iam propostas lidas como v6lidas, 0 que 

ocorreu nao s6 nessa mas em todas as licita~es exerninadas; 
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c) as Ires propostas contem erros ortograficos iguais ('Oemolieio', nos itens 1.1 e 11, e 'POrtiJ no 

item 4.3);d) ata menciona a habilita~o de lodos os Iicltantes, mas nao junta os documenlos de h"biliL~o 
(agrave-se a situavAo, haja V!sla que os Ires lieitantes slo ~nnas 'fantas~as'); . I 

e) nAo tendo havido a elabor~o, pela prefeitura, de projeto MSICO ou de qualquer documento 
contendo a estimativa de pr~s e a defini9io do objeto Iicitado, torna-se inexplic4vel 0 Iato de as lieil~nles 
terem conseguido apresentar propostas contendo igual especifica9io, detalhamenlo e quantifica9io dos se~i~. 
necessilrios A realiza~o da obra (como as firmas podetiam saber desses dados se a prefeitura sequh os 
divulgou7). 

Coatntos:
 
NAo h6evidencia de pUblica~o dos extratos dos eontratos,
 
Outnts observa~es:
 

A sessiio de abertura dos envelopes, 0 relat6rio da CPL, tenno conjunto de ren6ncia do direito de 
recorrer (lodos os licitanles em todas as licita¢es sempre renunciam ao direito de recorrer), a adjudica~o do 
objeto, a homologa~ da licita9io, 0 parecer jurldico, todos esses atos estao registrados no procedinknto 
lieital6tio como lendo ocortido inexplicavelrnenle em um6nico dia (713f2iJOS). I 

2.3.1.8 Carta-convite 49(2i)OS (fls. lOIS/lOS 1, Anexo I) 

Data do eoavlte: 291312005 
ObJeto: servl~os de reforma do Ceatro de Sallde Isae VarAa. 
Data da abertura dos envelopes: 6/4/2005 
Firma veneedora: Coastruton BomJardlaease Ltda. Valor: RS 21.500,00 
Demals lI.itaates: Coastruton Cbages e Rodrigues Ltda. e Coastrotora Matos Ltda. 

Quaato ao edlta1:
 
a) nAo foi examinado pela assessotia jurldica;
 
b) nio houve previsAo de exigeneia de documentos de reguJaridade fiscal;
 
c) nAo foi eJaborado projeto Msico ou qualquer documenlo conlendo estimalivas de pre~s ,e de 

quantitative de servicos, de fonna que naohavia embasamento ltcnico para a defini~o da adequada modalidado 
de licita~o; 

Aqaisl~o/pablicldade dos convltes: 
a) nOO houve ideatifica~o do recebedor em aome dos Iicitantes; 
b) 0 recebimento dos convitesnao foi datado; 
c) somente acudiram ao certame b!s interessados, mimero mlnimo necessilrio para validar 0 certame; 
sessiio de Abertara des eavelopes: I 
a) a ata da sessiio nAo identificou os sUPOS10S representantes das firmas; 
b) dos b!s convidados, os Ires compareeeram e apresentaram prepostas tidas como vAlidas, 0 que 

ocorreu nlios6 nessa mas em todas as licila~es examinadas; l 
. c) as Ires propos1as cont!m erros Ortognif'ICOS iguais ('Demolicio', nos itens 1.1 e 1.2, e 'POrtAe , no 
nem 4.3); 

ld) ala menciona a habilita~ de todos OS licitantes, mas nAo junta os documentos de habili~o 

(agrave-se a situa~, haja vista que os tres Iicitantes 5110 finnas 'fantasmas'); I 
. e) nlio tendo havido a elabora~o, pela prefeitura, de projeto basico ou de qualquer documenlo 

conlendo a estimativa de pr~s e a defini~o do objeto licitado, terna-se inexp1ic4vel 0 fato de as lieithnles 
lerem conseguido apresentar propostas contendo igual especifi~o, detalhamento e quantifica~o dos serii~ 
necessaries A realiza~o da obra (como as firmas poderiam saber desses dados se a prefeilura sequ~ os 
divulgou?). I 

Contratos: 
Nao M evidencia de publiC8~o dos extratos dos contratos. 'I 

Outras observa~es: 

A sessiio de abertura des envelopes, 0 relal6rio da CPL, tenno conjunlo de renolnda do direilo de 
recorrer (todcs os licitantes em todas as Iicita~ sempre renunciam ao direito de recorrer), a adjudicaltii'o do 
objeto, a homologa~o da licita9io, 0 parecer jurldico, lodos esses atos eslBO registrados no procedi 'onlo 
Iicital6rio como tendo ocortido inexplicavelmente em um 6nico dia (6/4/200S). 

2.3.1.10 Carta-<:onvile 61/2OOS (fls. 1083/1140, Anexo I) 
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Data do convite: 20/412005 
Objeto: servi~os de reforms d05 Postos de Saade des Povoados de Pau Vermelho, Camuear, Serra do 
Jer6nlmo, Lagos Grande, Pedn do Salgado (ou Pedn Salgada), e Serra Bonito. 
Data da abcrtura dos envelopes: 2/512005 
Firma veneedora: S. B. dos Anjos Silva Valor: R$ 96.565,so 
Demai. lidtantell: J. C. Barros Filho - Mil e Constrotora Nob...,. Ltda. 

Qu.nto ao edllBl:
 
8) naa foi examinado pela assessoria jurldica;
 
b) nao houve previsao de exigencia de documentos de reguloridade fiscal;
 
c) nio foi eleborado projcto basico au qualquer documento contendo estimatlvas de precos e de
 

quantitativa de servicos, de forma que nAo havia embasamento t~cnico para a defini~ao da adequada modalidade 
de licitacsao; 

AqDisl~Ao/pu"Jjcidade do! CODviles:
 
a) Daohouve identifica~o do recebedor em nome dos Iicilantes;
 
b) 0 reeebimenlo dos convites nBO foi datado;
 
c) somente acudiram 80 certame tres interessados, namero minima necessario paravalidar 0 cename;
 
sessAo de Abertura dos envelopes:
 
a) a ata da sessao nio identificou as supostos represeruantes das firmas;
 
b) dos tr& ccnvidados, as trgs compareceram e apresentaram propostas tidas como vilidas. 0 que
 

ocorreu nio s6 nessa mas em todas as licita\iOesexaminadas; 
c) ata menciona a babiliC8~ao de codasos licirantes, mas nie junta todos OS documentos de habilitatjtfio 

(essa silua~o ~ ainda agravada pelo faro de 0 Sr.loao Crisosromo Barros Filbo ter declarado que sua firma. a J. 
C. Barros Filho, niio participou de quaJquer Iicita~o promovida pela Prefeitura de Vilorino FreirelMA, 
conforme consta ~s fls, 65/67, vol. principal); 

d) nao tendo havido a elabor.~o, pela prefeitura, de projeto bbico ou de qualquer documento 
contendo a estimativa de precos e a defini~o do objeto licitado, torna-se mexpllcavel 0 fato de as Iicitantes 
terern conscguido apresentar propostas contcndo igual especifiCB~o, detalhamento e quantifica"ao dos servlcos 
necessaries l rea1izac;iio da obra, de modo que as firmas nAo poderiam saber desses dados se a prefeitura sequer 
as divulgou; . . 

ConlralDS: 
.. Niio M evidencia de publica~o dos extratos dos contralOS. 

Outras obse.....~: - . 
a) a sessao de abenura dos envelopes, 0 relal6rio da CPL. terma conjunto de rennncia do direito de 

recorrer (lodes as licitantes em todas as Iicita¢es sempre renunciam ao direito de reeorrer), a adjudiC8~o do 
objeto, a homologat;tBo da licita~o, a pareeer jurfdico, todos esses atos estio registrados no procedimento 
licitatorio como tendoocorridoinexplicavelmente em urn iinico dia (215/2005); 

bra diferen~ de valores entre a proposta veneedora (d. S. B. dos Anjos Silva) e as demais segue 
sempre uma mesma propori;!o, comparando-se item a item: a segunda colocada, firma J. C. Barros Filho - ME, 
tern sua proposta com as ilens coeedos em valores dois por cento (2%) superiores ~queles oferecidos pela 
vencedora, em reJa~o 80S mesmo itens; entre a proposta vencedora e aqueJa classificada em ultimo Iegar (8 da 
Construtora Nobres Ltda.), a diferenea e tambem scmprea mesma, no iocante acompara-;ao dos valores cotados 
item por item: quatro por ceatc (4%). E de impressionar a fato de que a vencedora cotou sempre OS menores 
precos em todos os itens, enquanto B ultima colocada, no outro extremo. cotou sempre os maiores. Tais 
coincidencias sao fone indIcia de montagem dessas propostas com a finalidade de simular a existencia de 
licita~. 

c) Ressalte-5O que 0 Convile 6912005, de 20/412005 (pr6ximo comenlado), possui identico objeto, ou 
seja, a reforma dos mesmos postos de saude. 

2.3.1.11 Carta-<:onvile 6912005 (fls. 1143/1178, Anexo I) 

Data do cODvite: 10/6/2005 
Objeto: servl<;os de· reforma dos Post.. de Sallde dos Povoados de Pau Vennelho, Camucar, Serra do 
Jeronimo, Logoa Grande, Pedra do Salgado (ou Pedra Salgada), e Serra Bonita. 
Data da abertura dos eovelopes: 20/612005 
Firma voncedOra: S. B. dos Anjos Silva Valor: R$ 56.643,50 
Demais Uci18oles: J. C. Barros Filho - ME e Plenus Conatru¢es Com~reio e Servi~os Ltda. 

Quanta ao odltaI: 
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8) nlio foi examinado pel~ assessoria jurIdica; 
b) nAohouve previsjc de exigeneia de documentos de regularidade fiscal; 
e) nAo foi eJaborado projelo bMico ou qualquer documento contendo estimativas de precos e d,e 

quantitativo de servi..,., de forma que nAo havia embasamemo ltenico para a defini~o da adequada modalidade 
de Iieita.ao; 

Aqulol~o/publleldadedol eoavltes: 
=:Brnio houv"i~eI!lffi~o rec;ebedoremnome'llas licita"tes; 

b) 0 reeebimento dos convites nio foi datado; 
c) somente acudinu:n ao cert8me tt@Sinteressades, n(imero mfnimoneeess4rio para validat 0 certame; 
seo.lo de Abertura dOl envelopes: I 
a) a ata da sessAo nAD identificou os supostos representantes das firm ..; 
b) dos tres convidados, os tres oompareeeram e apresentmam propostas tidas como vAlidas, 0 que 

ocorreu nAo 56 nessamas em todas as lici~ examinadas; .. J 

c) ata menciona a habili~o de lodos os licitanles, mas nio junla todos os documentqs de habilita~o 

(essa silua.ao e ainda agravada pelo fato de 0 Sr.lolio Qis6stomo Banos Filho ter declarado que sua firma, ~J. 
C. Barros Filho, nAo participou de qualquer licita\;lo promovida pela PrefeitUl8 de Vitorino FreirelMl\, 
conforme consta As f1s. 65/67, vol. principal); I 

d) nio tendo havido a elabora.ao, pela prefeitura, de projelo b4sico ou de qualquer documento 
contendo a estlmativa de pr~. e a defini~ do objeto lieitado, toma-se inexplic6vel 0 fatO de as licitanles 
terem conseguido apresentar propostaa contendo igual especifiea\;lo, det.lharnenlo e qu.ntifiea~ dos serviclos 
necessaries ~ realiza.ao d. obra, de modo que as firmas nio poderiam saber desses dados se • prefeilUra seq"er 
os dlvulgou; 

Contralos:
 
Nao hi evidenci. de publiea.ao dos ""tralos dos contratos,
 
Oot.... obsena~6es:
 

A sessio de abertura dos envelopes, 0 rel.t6rio da CPL, tenno conjunto de ren6ncia do direito de 
recorrer (todos os llcitantes em todas as Iieita¢es sempre renuneiam ao direilo de recorrer), a adjudiea~ do 
objeto, • homologa~ da Iicita¢o. 0 pareeer jurfdico. todos esses atos estio registrados no procedimento 
Iicitat6rio como tendoocorrido inexpUeavelmente em um unico dia (20/6/2005). I 

Ressalte-se que 0 Convite 61J2OOS, de 20/4/2005 (citodo anteriormente), possui identico objeto, ou 
seja, a reform. dos mesmos pastas desaude. 

'2.3.4'Respon;1l1veia:-Sr;70se R1bamar- Rodrigues, Prefeito municipal, responsAve! pela design• .ao dos 
membro....!. Comissao Permanente de Llcita.ao, pel. adjudiea\;lo e homologa.ao dos processos Iicital6rios e 
pela orden •.ao d. despesa; e os membros da Comissio Permanente de Llcita~o, Srs. Antoni Santos da olsta, 
Josiel Lemos Sales e Evandro Sousa Barbosa, reaponsAveis por cad. urn dos Convites nos quais Be observ.iam 
as irregularidodes acima descritaa. I 

2.3.5 Conclnolo: as licita¢es anteriormente relacionadas nAD passaram de aios simulados, pratic8dos 
com 0 inlUito-de'eriar a-falsa-aparenciade cumprimento-do dever de licilar. A situa~ relatade deixa evidente 
tombem que foram infringldos 0 art. 37. inci80 XXI. da CF/8!l e os principios estabelecldos no art, 3° dal,Lei 
8.66611993. I 

2.3.6 ProPOlta de encamlnbamento: ouvir em .udiencia os responsilveis, nos 'utos do TCE n. ~ual 

estes 'UIOS devem aer convertidos, bern como comuniear aos Ministmos P6blicos da UniAo e do Esl.db do 
M'T8nhlo • pasSlvelocorrenci. dos crimes tipificados no art. 90 da Lei 8.666193. I 

2.3.7 Beneficlo estlmado: eventual .penB~ dos responsiveis pel .. irregul.ridades, por melo de 
apliea.ao de mulla. 

1.4 UTILlZAc;:,lO DA MODALIDADE INDEVIDA DE LlClTAC;:J.O: 
1.4.1 Sltua~o encontrada: 
24.1.1 Com 0 objetivo de .dquirir medicamentos, foram realizados. nos anos de 200S e 2006, 

diversos Convites cujos valores. quaodo somados, u1trapassam 0 limite para .... modalidade JicJta16ria. 
exigindo ••d~ de Dutra mais complexa (Tomada de Pre~o ou Concon6ncia), • tear do art. 23, inciso it, 'a' 
da Lei 8.666/1993. Noulras pal.vras, houve fuga A modolid.de lieital6ria devido, promovendo-se diversos 
conviles quando 0 certo .eria proceder-se A aquisi~o de medicamentos por meio de Tornada de PrCl;O~ (no 
exerelcio de 2006) e Concorrencia (no exerclcio de 2005). A segair, evidenciando esse situa\;lo, apresentknos 
quadro demonstrativocom • rela.ao de Conviles realizados para fins de aquisi.ao de medicamenlos: 

Convlte Data Obleto V.lor(R$) 
4 11/112005 aauisic:io de medicamentos 67.51683 
5 171112005 aquisicio de medicamentos 76.365 86 
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/. 

11/2/2005 

2/2/2005 

18/2/2005 

22/4/2005 

18/212005 
41312005 

22/4/2005 

10/6/2005 
2Snl2OOS 

24 005 
11/4/2005 

2 8 005 

Data 

18 

32 

28/1/2005 

9/21200531 

2S/5/200S 

29/3/2006 
30/3/200656 

12/4/2006 
13/412006 

10/4/2006 

31/5/2006 
64 

25/11/2005 
21/11/2005125 

21/1212005 

26/1212005170 

15/12/2005 

9 

57 
88 

51 

67 
60 

12 
50 

58 

53 
51 

36 

78 

63 
61 

37 
39 

nsa 

102 

135 

167 
Dis 

Convite 

TOTAL '...c·•.• 1.377.390 0 
2.4.4 Responsaveis: os membros da Comlssgo-Pcrmanente de Licita~o.T-:que 'deveriam ter definido'~,~~i. 

adequadamente 8 modalidade ]icitat6ria para 8 8quisi~o-demediCamentos. .....:,.. ~ ~~" 
2.4.5 CO~c1U5iio: a fuga da modalidad~>~evid~e",~ic~t8:~O parece s~r l,decorrente de ums a:~~. 

deliberada no sentido de descumprir 0 dever constitucionalvde licitar e/ou' da ,falii!:deTPlanej'!'"....to da 
Administra~o, que nao projeta OU prey! adequadament~uas necessidedes," incorrendo na 8d~o de 
modalidade incorreta. '. ~~'lI;.;r.;,... . 'h i!.'lnjli~ 

2.4.6 Proposta de encaminbamento: determinar .Ai Prefeitura Municipal de Vitorino Freire que adole 
urn planejamentc adequado de suas necessidades, estabelecendodofavante as modaJidades....devidasdeIiCit8~0, 
ampliandc, sempre que possfvel, 0 carater competitivo-·dcisceri.8-mes~' .. ' " "v..i;'&·~r1!~_ij~~ 

2.4.7 Beneficio esdmado: ado~o adequada'de'modalidades Jicitat6riaspor partei:Ia prefeitura, com a 
claboracao de um planejamento adequado de necessid8des·:~:?,. . .... '~',?~:?~"~'~'~~!111~~ 

ATEND~~'::::~~'::ADi~~~~~r,:p~STA~AO SEM.,~~ Y;,S:'~~CO~ 
2.5.1 Situa~Ao eDcontrada: foi identificadaa'contrata~o direta de services de exames Iaboretoriais 

para a Secretaria Municipal de Sande, no valor totalde R$ 32.000,00, mediante inexigibilidwede' IiCita~o. com 
base no art. 25, inciso II, C/C art. 13, inciso IJ;I:,i"amb~~,~·:~i",,8..6~6/~~,~~;',gi~f~:-;~;-~i"~~iiEaf1S. 
1661,Ancxol). .,~... ,. ~; ".",,~'li,' ... .• 

2.5.1.1 Nessa (XJntrata~o n50 houve quaisquer considera¢es acerca ·da'·singularidade. dos servi~s"'ou 
da not6ria especiaJiza~o da contratada, LabOrat6rio'Biodilab. AJiAst oS· S,eJVi~s~ ronttatBdos /foram" exames'·'·; 
laboratoriais de ro~na •.~~~ns a todos os la~rai6ri~de--ari.dli.~es·· c1fni~: 'd.~_ form.~Ci'jirima~fciCiern~ao:~e" 
afigura razoavel a ,"ex'!pbllidad~ Ievantada, '*,"~t""": ,.• '''''''~',,,,;I..,,,: ,< .' • . '" . 

2.5.1.2 Dutra sltuac;ao Irregular de contratacao direta ~ 8 perunente aos contratos CIVlS de presta~o de 
servicos dos profissionais de sauce. Embora estes tenhiini"cunho eminentememe trabalhista, Dac hfj rela~o legal 
de emprego, vez que nio foram precedidos de 'Concurso·publiCo. exigencia constitucional para con~rC\t8~o. Por 
outre lado, 0 contr8.to de presta9io de services,'. de '. natureza civil, deve ser necesaarfarnente precedido de 
]jCh8~O ou ser formalizado por meio de processo de dispensa/inexigencia de licitac;ao. prcvidencias .essas nBO 
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adotadas pela areal adminislra~o do municipio. Eis a rela~o dos profissionais d. saud. 
contra18dos de forma direta (fls. 1662/1724, Anexo I): 

If' CONTRATADO PROFISSAo EXERClclO VALOR 
MENSAL 

PRAZO 
(MESES) VALOR TOTAL 

1 IRAOIR GON"ALVES CARV~LH~__ 
AUX. CONSULT. 

OENTARIO 2008 R'" 378 99 4 R'" 1.S15 56 

2 MARICELIA UMA VIEIRA 
. AUX:CONSULT. 

OENTARIO 2006 R.!. 378 99 4 R.!. 1.515 S6 

3 SHIRLEY MACHADO OA SILVA 
AUX. CONSULT. 

OENTARIO 2006 R'" 37a 99 4 R!O 1.5'556 

4 
MARIA GaRETH TEIXEIRA OOS 
SANTOS 

MARIA DE FATIMA M. NASCIMENTO 
MAGDAUA DA SILVA PEREIRA 

AUlt ENFERMAGEM 2008 RSS7a sa 12 R.!. 4.547 88 

• AU><. ENFERMAGEM 2006 RS 37899 '2 AS 4.547 as 
..~ ••547 88 
R!t 4.188 89 
R!t 4.547 B8 
.... 3.03182 

.... 3.03'82 
R!O 8.651 IlO 

De. 28B55 40 

CI!t 28.855 40 
A!t 28.955 co 
..,. '2.084 76 
R$12.084 75 
R!t 28.855 40 

RIt 37.199 92 
.... 37.'88 82 
AS 37.198 92 
R!O 37.198 92 
R$37.198 92 
AS 21.899 37 
.... 37.198 92 
AS 37.19892 
AS 37.198 82 
R!t37.19882 

..,. 37.198 92 

ASB2.02S S6 

R0B2.029 S6 

ROB2.02S 56 

6 AU><. ENFERMAGEM 2D06 R~S7899 12 

7 MARIA IRACIENE O. DE AZEVEDO AUlt ENFERMAGEM 2D06 RSS78 99 11 

8 MARIA RAIMUNOA DE JESUS AU><. ENFERMAGEM 2D06 "'" 378 99 12 

8 ROSILENE ALMEIDA MOURA AU><. ENFERMAGEM 2D06 R$31899 8 

10 ROSIMAR SILVA DE JESUS AUlt ENFERMAGEM 2D06 RS37889 8 
11 CARLENA GOES REIS OENTtsTA 2006 -"'2.41285 4 
12 CLAUDIO MAGNO OA COSTA DENTtSTA 2D06 -M2.41295 12 
13 JOIIo ALVES OOS SANTOS DENTISTA 2006 R$ 2.41285 12 
14 MARIA OAGRA"""""OIAS SANTOS DENTISTA 2D06 Rt:: 2.412 05 12 
15 RICARDO MONTEIRO CARVALHO DENTISTA 2006 Fii: 2.41285 5 

'8 ROB~RIO VIEIRA DA SILVA 
VALOIR SOBREIRO ALVES 

DENTISTA 
DENTISTA 

2008 Oil' 2.412 95 5 
17 2D06 AS 2.412 85 12 

'8 ANA VIRGINIA COSTA ARAUJO 
CLAUDILENE TRINOADE MENDES 

ENFERMEIRA 
ENFERMElRA 

2D06 IX. 3.099 91 12 

'8 2006 Ii<3.098 81 12 
20 CLEIA VARAo MARlNHO ENFERMElRA 2D06 RS 3.098 81 12 
21 KARINA LOPES MACEOO ENFERMEIRA 2006 AS 3.09891 12 
22 KAnA MARIA CURVINA RODRIGUES ENFERMEIRA 200B AS3:089 91 '2 
23 LUNA OUNDA FERREIRA OE SOUSA ENFERMEIRA 2006 AS3.08991 7 
24 OUVIA FEITOSA SILVA NUSSRALA ENFERMEIRA 2D06 "" 3.099 91 12 
25 SllViNA MARIA LOBATO CUNHA ENFERMEIRA 2006 ~3.09881 12 
26 VlVIANNE SILVEIRA LEMOS ENFERMEIRA 2D06 ··...3.08981 12 
27 FABIO RIBEIRO SILVA ENFERMEIRO - 2D06 De. 3.09991 '2 

2B 
FRANCISCXl"OIEllOA-o'E 
<3ARVALHO - . - -

.... 
ENFERMEIFlO· ., 2D06 "" 3.098 9' '2 

29 AF ALI UTHANT UMA OACOSTA M~DICO 2006 AS 5.'6898 12 

30 
ANTONIO JOSEDESOUSA 
NORONHA M~OICO 2008 AS 5.'8888 12 

31 EURL BEZERRA DANTAS DE RAWD MI'oOICO 2D06 RO 5.188 99 12 

32 FRANCISCO NORONHA O~ MELO 2006 AS5. ,aAIl8 12 RSB2.02S S6 
33 GILVAN UMA AREALEAo M~D1CO 2006 AS 5.168 88 12 ,g~ 62.026 66 

iRS31.013 28 

AS 25.944 40 
Ai 18.947 B5 

R$62.02S 56 
R$62.02S56 
RS31.013~8 

"'31.013 ~8 

34 JOSE CARLOS FlElS M~DlCO 2D06 De. 5.188 B8 6 
3S JOSE HENRraUE N. EVANGEUSTA M~DlCO 2008 tHIl 5.169 88 5 

36 JOS~ MARIO CUTRIM E LAUANOE MI'oDICO 2D06 ~3.7B957 5 

.37 
LUtZ FERNANDO NORONHA DE 
MELO M~OICO 2006 AS 5.'8868 12 

38 t.lACLEINE MENOES OA SILVA M~DlCO 2D06 AS 5.16899 12 
39 PEDFlO PEREIRA AMORIM JUNIOR M~DICO 2D06 "" 6.168 88 6 

40 
$ANDREU MARA FERREIRA 
AMANTEA M~OICO 20DB R~ 5.168 98 6 

41 TANCLEDO UMA ARAUJO M~OICO 2006 R$ 5.18888 12 R$62.02S58 
RS 1.210.30B 17TOTAL 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

T 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

2:5.4 Respous4veis: Sr. Jos6 Ribamar Rodrigues. Prefeito municipal, responsevel pela conuaJltio 
irregular dos proftssionais e pela apro~o e ratifjCB~ da inexigibilidade de Iici18~o procedida por mei6 da 
'Dispensa de Licitayllo 10412005'. 

2.5.5 Conclaolo: fica evidenle que B5 contral8,oes mencionadas infringiram 8 lei, a comecar pela 
inexigSncia indevida de Iici18~o (Dispensa de LiciI8¢O 10412005). A16m do mais, as conuala¢esl d. 
profissionais foram irreguIares, quer se considere que 8 rela9ies contramais estabelecidas possufam eunho 
uabalhista (mo se realizou concurso publioo pam a realiZ8~o das contrala~s), quer se entenda que lai' 
contratos poS5u{am natureza civil (niio se realizou procedimento licitat6rio, bem como nBo seJiitlJl!itou 
processo de dispensalinexigibilidade de Jicilll~o). 

I 
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2.5.6 Proposta de enc.amlnhamerito: ouvir em audiencia 0 rcsponsavel, nos autos da Teh nil qUai 
estes autos devcm ser convcrtidos, e comunicar 80 Minisl~rio Publico Estadual II posstvel burla de concuTSO 
pl1blico como condi<;iio necessaria para II contratac;8o de servldores. 

2.5.7 Beneficio estimado: eventual apena.ao do responsavet pela transgressso legal, por meio de 
aplica~o de multa. , 

2.6 AusfNCIA DE CONTROLE EFETIVO DE ESTOQUES DE MEDICAMENTOS: 
2.6.1 Situa~io eDcontrada: a equipe de auditoria, em visits aos Jocais de armazenemento dos 

medicamentos adquiridos pela Seeretaria Municipal de Sande (Hospital Rui Bandeira e Centro de SaUde Isac 
Varia), constatou que os controJes de estoque sao precanos. Efetivamente, naD h6 uma sistematica 
[nstitucionalizada para 0 controle, 0 qual, em rch~~o 8 alguns medicamentos (nBo rodos), ~ feno manualmente. 
nio havendo ficha individualizada par medicamento. Existem as notas de suprimento de material que 
formaJizsm a safda de alguns materials, no emanro estes nao esUio organizadas. Nao h4 compuladores 
disponibilizados para 0 servleo. . 

2.6.1.1 Nao sepode dizer que Ial constata.ao seja urna realidade da arual administra~o do Municfpio 
de Vitorino FreirelMA, nem que seja 'privilegio' daquele municipio, jA que esta ausencia de controle e 
coniqucira no interior do Maranhao. ( ...) 

2.6.1.2 Dessa forma, este ambientc tern favorecido a falta de planejamento das aquisi¢es de 
medicamentos que sao adcjuiridos a todo tempo, por precos variados, ficando prejudicados os aspectos 
gerenciais relacionados aos controles de aquisic;8o por preco mtnimo, de consumo, de entradas c safdas de •mercedorias, defini<;fio de poUticas de estoques minimos, dentre outras, 

2.6.4 Responsaveis: a responsabilidade pelo desconlroJe do estoque de medicamentos somente pode 
ser atribulda a Secretaria de Sadde, que nio possui um pol!tica paraeste setor, 

2.6.5 Conclusiio: a ansencle de controle efetivo de estoques prejudica 0 gerenciamento da aquisi~o e 
consumo de medicamentos, favorecendo 0 desperdfcio. 

2.6.6 Proposta de eDcsmiDhameDto: determinar l Prefeitura Municipal de Vitorino FreirelMA que 
adote providencias no sentido de implemenrar um controle informetizsdo efetivo dos estoqees de medicamentos 
e de sua distribui~o. 

2.6.7 Beneficlo esdmado: rnelhoria do eontrole de medicamentos, permirindo urn melhor 
planejamento das aquisi¢es.
 

2.7, DIFERENCA DE PRE~,OSD': AQUISI~AODE MEDICAMENTOS:
 
2.7.1 Situa~o eDcontrada: constataram-se diferencas de precos na aquisi~o de medicamentos, 80 

longo do periodo sob exame. Compras de medicamentos em urn mesmo perfodo vem sendo feitas por Pfe9)S 
. 16 . de como .se yenifi 1 baiaixo:Que vanam a mats 100%'entre $1 ca no exemtno 8 

Medialmento 
ITACOLOMY 
em 12101105 

A.L. 
MONTEIRO 
em 61112005 

DIFE
RENC;:A 

(%) 

COMERCIAL 
RODRIGUES 

em 21612005 

JANIFAR 
MAem 
16/5105 

DIFE
RENC;:A 

(%) 

Amoxilina 250 mz 345 571 6551 
serinza lee c/a2ulha ' .' 11 054 103.70 
seringa 3m! s/aeulh. 02 023 1500 
serinaa 5 ml s/a2Ulha 03 025 2000 

2.7.1.1 As causes dessas diferencas de precos estfio pruvavelmente relacionadas bi faUa de 
planejarnentc operacional das aquisi~es de mcdicamentos, 0 que tern gerado urn fluxo desccntfnuo de 
demandas por medicamentos, induzindo a Administrat;io a realizar varias aquisi¢es junto ao Mercado sern 
observer as di{eren~s de pr~s. 

2.7.1.2 Dessa forma, 0 desperdfcio dos recursos do SUS fica evidente, dando azo a aquisi¢es nlio 
prcgramadas, porpreQas maiores. 

2.7.4 Responsiveis: a responsabilidade peJa aquisi~o por pr~s divergentes no mercado somente 
pade ser atribuida l Secretaria de Sa6de. que nfio possui um poHtica para este setor. 

2.7.5 CODclnslo: a ausencia de controle efetivo de cstoques prejudica 0 gerenciamentD da aquisi~o e 
consumo de medicamentos. favorecendo 0 desperdfcio. 

2.7.6 Proposta de eDcsminhamento: determinar l Prefeitura Municipal de Vitorino FreireIMA que 
adote provid!ncias para implementar um cantro)e inforrnatizado efetivo de medicamentos, pautando-se SU8S 

compras sempre peJo MeJ10r pr~. 

2.7.7 Beoe.f"teio estlmado: melhoria do controJe e aquisi~o de medicamcntos. permitindo urn melhor 
planejamento dasaquisi¢es. 
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QUESTAO II- AS DESPESAS REALIZADAS SAO COMPATIvEIS COM AS FINALIDJES 
~~	 . I 

2.8 Sltua~o encontrada: 0 exame dos documentos de despesas em cotejo com as finalidades do 
Sistema Unieo de Saude, monnente com 0 documento 'parametres Consensuais sobre a Implementa~o e 
Regulamenta~ da EC nO 29/01', nllo indica a ocorrencia de despesas incompatlveis com as finalidade~ do 
sistema.	 I 

QUESTAO m- A REMUNERAc;AO DOS PROFlSSIONAlS DE SAUDE ESTA 
COMPATtvEL COM 0 MERCADO? I 

2.9 Sltu.~o BDcoDtrad.: para responder a este questionamento especlfico contido na Solicita~o do 
Congresso Nacional, investigaram-se os valores dos pagamentos aos profissionais de saude em rela~~ ao 
mercado. Embora 0 CRM/MA, 0 COREN/MA e 0 CRO/MA informem que nlio extsta uma tabela ofici.l1 de 
remunera9io mInima de seus profissionais, 8 entrevista com alguns desses profissionais de sal1de reveloul sua 
satisfa~o com a remunera\;io, considerando a realidade dos municlpios maranhenses, se ndo destacado pelos 
mesmos os aspectos da razoabilidade e pouco atraso.· t 

QUESTAO IV- A REMUNERAc;AO DOS PROFlSSJONAIS DE SAUDE ESTA S 0 
PERCEBIDA COM ATRASO? 

2.10 Sltua~o eDcoDtrad., Para responder a este questionamento especllico contido na Solicila~o do 
Congresso Nacional, foi investigado se estaria havendo atrasos nos pagamentos dos profissionais de saude. Para 
tanto, analisaram-se 8S folhas de pagamento e entrevistaram-se mtdicos e enfermeiros do munidpio Para 
averiguar a ocorrencia de atrasos, A constata9io realizada 6 de que nlio h4 atrasos significativos no pagamento 
desses profissionais. Enlretanto, 6 bem verdade queexiste uma oscila\;io de datas de pagamento (entre osldiBS 
10 e 20 de cada mes) que, segundo justificou 0 SeereWio de Administra\;io, ocorre em fun\;io das datas dos 
~~~~~~~.	 I 

2.10.1 A situa\;io da oscila\;lio das datas de pagamento dos profissionais, a" examinar as jUStifica~VBS 

expendidas, pode ser corrigida com urn melhor planejamento por parte da Administra\;lio Municipal, 
estabelecendo...e urn ealend4rio fixo de pagamenlOs de servidores. I 

2.11 Propostil de eDcumlDhameDto: determinar l Prefeitura Municipal de Vitorino FreirelMA que 
estabeleca um ealend4rio fixo de pagamento dos profissionais de saude.	 I 

3CONCLUSAO 
3.1 A presente auditoria propiciou a verifiC8~o de v4rias irregularidades na aplica\;lio. pela Prefeitura', 

de Vitorino Freire/MA. de recursos do SUS nos dois exerelcios financeiros examinados pela equipe, ands de I· 

2005 e 2006 (at6 junho), perlodo esse sob a geslJio do Sr. 10st Ribamar Rodrigues. Em que peseml tais 
constatacces, urge destaear que 0 munielpio conla atualmente com uma boa estrutura na Areade sande, havhndo 
uma boa equipe de profissionais de sali~, instala¢es razoaveis e nfio faltarn modicamentos nos postds de 

sande. 3.2 Constataram...e iudlcios de irregularidades como a nlio-realiza9io de despesas indicadJ nas 
presta~6es de contas, a contrala9llo de empresas 'fantasmas', a silnula~ de proeedimentos liCi18t6riOSl e a 
ausencia de centrale efetivo de medicamentos, entre outras, r

3.3 Na queslJio da comprova~ f~tica e formal da despesa, verificamos que a maior parte dos achados 
estlio relacionados com a inidoneidade dos documentos fiscais e procedimentos Iicitat6rios, sendo q~e a 
contratayllo de fomecedores 'fantasmas' au a utilizal'lo de documentos fiscais ideologicamente falsos foiluma 
pr6tica constante, Dos fomccedores visitados, em sua grande maiorin com sede na capital do Estado, muitos nAc 
foram encontrados, Das obras e services visitados, l vista dos vestlgios posslveis de serem exarninados! nlo 
foram reoJizadosos servicos de reforms de vllrios estabelecimentos de saade, I 

3.4 No que tange l adequa\;lio das despesas com as finalidades do Fundo, pode-se dizer que slio 
compatIveis com 0 Sistema (Jnico de Salide. I 

3.5 Na queslJio de alrasos de pagamentos dos profissionais de s.lide, constatou-se que tal ocorrencia 
nio mais subsiste, tendo sido realidade no final do administra\;lio anterior. Quante l compatibilidadt das 
remunera¢es com 0 mercado, spew da ausencia de om parimetro oficial, ve.rifica-se que os ~rios 
interessados nio reve1am insatisfa\;lio quanto ao que pereebem mensalmente, considerando a realidad~ das 
prefeituras do Marsnhlo. I 

3.6 fU ainda oulras ocorrencias que, apesar de uio denolarem a exist!ncia de dana ao Er4rio, slo 
graves e devem ser objeto de audiencia daqueles que Ihes derarn causa. );; 0 caso dos indicios de simula~o de 
Iicila¢es • de diver&as contrata¢es de servi!iOs irregulares, as qunis nfio foram precedidas de Iicita~o bu da 
forrnaliza~ d. proeesso de dispensB/inexigibilidade de licita\;lio. I 

3.7 Regislre-se ninda a edstencia de irregularidade.~ que enseJam a realiZB~lio apenas de 
determina¢es, como a ausencia de controle efetivo de estcque de medicamentcs, a diferen~ de ~ de 
aquisi\;lio de medicamentos e a utiliza\;lio de modalidad. indevida de licita~o. 
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3.8 Por lim, cabe rcssaltar que as irregularidadcs consistentes na nao-execucao de services contratados 
e na utiJiza~o de documentos fiscais inidoneos indicam que houve desvio de recursos publicos e. por isso, 
tomam necessaria 8 conversfio dos presentes autos em Tomada de Contas Especial, para posterior cita~o dos 
responsaveis. 

4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
4.1 Ern face do exposto, somas por que 0 Tribunal de Contas da Uniio adote as seguintes medidas: 
4:1.1 com fulcro no art.-4'T-da-I:.ei 8.443/1992-.: no art. 2S2-·-do-Regimenlo Interno do Tribunal, 

converter estes autos em Tornod's de COntaS-ESpecl8J; ..- _. . .. - 
4.1.2 nos terrnos do inciso n do art. 12 da Lei 8.443192, detcmiinar a cila~o, solid6ria quando for 0 

caso, dos responsaveis adiante mencionados para que, no prazo de quinze dias, 8 contar da ciencia, apresentem 
alegar;:6es de defesa e/ou recolham 1l conta especlfica do Fundo Nacional de Saude, as quantias especificadas a 
seguir, atualizadas monetariame~te e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados a partir das datas 
indicadas at~ a data do efetivo recolhirnento, na forma da legisla~o em vigor: 

4.1.2.1 Origem do debito: pagamenlo por services, niio executados, 'de reforma do Hospital Rui 
Bandeira e do Posto de Sande do Povoado de Serra Bonita, contratados junto 1l finna Construtora Chagas e 
Rodrigues Ltda., CNPJ 07.156.90310001'{)5, conforme detalhado a seguir: 

4.1.2.1.2 Reforrna do Hospital Rui Bandeira: 

- DEBITO 
DATADAOCORRENCIA I VALOR 

1/3/2005 I R$ 33.56200 

4.1.2.1.2 Refonna do Posto de Saude do Povoado de Serra Bonita: 

DEBITO 
DATADAOCORRl!:NCIA I VALOR 

1/612005 I • R$18.15005 

4.1.2.1.3 Respons6veis a serem citados solidariamente pete debito acima indicado; Sr. lose Ribamar 
Rodrigues, Prefeito municipal, e a firma Construtora Chagas e Rodrigues L1da.; 

4.1.2.2 Origem. do debito: pagamento por services•. nao executados, de refonna do Hospital Rui 
Bandeira e <los Postos de Saude -(Jos Povoados de Pau Vermelho;-camucar. serr"lfd6 Jeronimo, Lagoa Grande, 
Pedra do Salgado (ou Pedra Sal gada) e Serra Bonita, contratados junto ~1l firma S. B. dos Anjos Silva, 
CNPJ 07.292.77.l/QQ01:c49, conforme .detalha~~~a seguir; • 

4.1.2.2.1 Reforma do Hospital Rui Bandeira: 

DEBITO 
DATA DA OCORRENCIA VALOR 

R$ 23.77000 
-

··R$~32:873-5(f~ 

10/10/2005 
12/1212005 

4.1.2.2.2 Reforma dos Postos de Sande dos Povoados de Pau Vermelho, Carnucar, Serra do 
Jer6nimo, Lagoa Grande.Pedra do Salgado (ou Pedra Salgada), e Serra Bonita: 

DEBITO 
DATA DA OCORRENCIA VALOR 

301912005 R$ 13.59850 
10/10/2005 R$13.850oo 
12/9/2005 R$15.313 00 

21/10/2005 R$19.739oo . 1112/2005 R$18.129oo 
21912005 R$ 12.22620 

31/1012005 R$ 3.709 80 

4.1.2.2.3 Responsaveis a serem citados solidariamente pelo debito acima indicado: Sr. Jose Ribamar 
Rodrigues, Prefeitomunicipal. e a firma S. B. dos Anjos Silva; 

4.1.2.3 Origem do debito: pagamento por services, niio executados, de reforma do Centro de Satlde 
Isac Variio, contratados junlo 1l firma Construlora Bomjardinense Ltda., CNP] 04.323.50910001-26: 

ml:BITO 



53998 Sexta·feira 12 DIARIO DACAMARA DOS DEPUTADOS Outubro (fe 2007 

DATA DA OCOIlR£NCIA VALOR 
1nn005 RS 21.500,00 

4.1.2.3.1 Responsavels a serem citados soJidariamente pelo dtbilo acima indieado: Sr. lost Ribamar 
Rodrigues, Prcfeito municipal. e 8 firma Construtora Bomjardinense Ltda.; ( 

4.1.2.4 Origem do dtbito: pagamento por services, nAo executados, de reforms dos Postos de Saude 
dos Povoados de Pedra do Salgado (ou Pedra Salgada) e Lagoinha, contratedos junto l firma Construlora M~los 
Ltda., CNPJ 07 .215.290/0001·30, confonne detalhado a seguir: 

4.1.2.4.1 Reforma do Posto de Saude do Povoado de Pedra do Salgado:
 

~ DEBITO
 
VALOR 

R$ 18.309,00t DATA D~O~~RR£NCIA I======~i~;~~~gj=====j 
4.1.2.4.2 Reforma do Posto de Saude do Povoado de Lagoinha:
 

DEBITO
 

I VALORDATA DA OCORR£NCIA I---=?-'H!-;;¥;";:;--
R$ 19.82.4,27. 3/5f20OS __~~==!.-__ 

4.1.2.4.3 Responsdveia a serem citados solidariamenle pelo dtbilo aeima indieado: Sr. los6 Ribamar 
Rodrigues, Prefeito municipal, e a firma Construtora Matos Ltda.; I 

4.1.2.5 Origem do d6bilo: pagamentoa em favor dafirma N. Di as (CNPJ 05.519.308/0001-61), ~ue, 

por n6:o exercitar e niD ter exerc:itado suas atividades e per nio existir fisicamente, deve ser considerada scm 
capacidade operaeional de ter fornacido os bens elou services pelos quais a prefeitura pagou, fato esse ~ue 
evidencia dcsvio de recursos p6blicos e tentative de comprova.,ao de despesas por meio de documenlos falsoJ.: 

N.DIAS 
NOTA FISCAL NO DATA VALORIRSl NOTA DE EMPENHO NO 

487 10108/2005 22.12000 202 
488 10108/2005 25.36000 203 
490 10108/2005 3.08000 204 
494 18108/2005 11.85000 207 
493 18108/2005 31.04000 208 

TOTAL 93.45000 

4.1.2.5.1 Responsavels a serem citados solidarfamente pelo dtbll0 Barna indicado: Sr. Jos6 Ribamar 
Rodrigues, Prefeilo municipal, e a firma N. Dias; . I 

4.1.2.6 Origem do d6bilo: pagamentos em favor da firma R. I. Costa (CNPJ 07.541.38010001-10), ~ue. 
por nio exercitar e nao tel exereitado suss atividades e por nio existir fisicamente, deve ser considerada sem 
capacidade operacional de ter fornacido os bens e/ou services pelos quais a prefeitura pagou, fate esse ~ue 
evideneia desvio de recursos pUblicos e lentativa de comprova.,ao de despes.. por meio de documentos falso$: 

R.LCOSTA 
NOTA F1SeAL NO DATA VALOR(RS) NOTA DE EMPENHO NO 

87 06/10/2005 6.78110 234 
86 06/10/2005 14.76760 235 
84 06/10/2005 9.95020 236 
83 06/10/2005 10.50200 237 
as 06/10/2005 21.746 40 238 
96 01/12/2005 16.83900 268 
95 0111212005 19.400 00 269 
97 01/12/2005 8.83700 270 
94 01/12/2005 15.84900 271 

TOTAL 124.672 30 

4.1.2.6.1 Responsdveis a serem eitados 50lidariamente pclo d6bito acima indicado: Sr. Jos6 Ribalnar 
Rodrigues, Prefeito municipal. e a firmB R. Y. Costa; 
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4.1.2.7 Origem do debito: pagamcnros em fever da firma E. de J. V. Rodrigues Cornercio (CNPJ 
07.389.509/0001.17), que, por nao exercitar e nao ter exercitado suas alividades e por nao existir flsicamente, 
deve ser considerada scm capacidade operacional de ter fomecido as bens e/ou servieos pelas quais a prefeitura 
pagou, fate esse que, sHado a urn DUtro - a falsidade des dados das Notas Piscais, incluindo os referentes I\s 
respectivas AUloriza¢es de Impressao de Documentas Fiscais (AlDFs) e Asuposta grafica responsavel pela 
impresslio dessas notas .,--, evidencia desvia de reeursos publicos e tentativa de comprovaeao de despesas por 
meio de documentos falsos: ' 

E. DE J. V. RODRIGUES COMERCIO 

NOTA FISCAL N° DATA VALOR(RS) NOTA DE EMPENRO N

101 e 102 02/0612005 16.22400 135 
104 105 e 106 06/0612005 59.08625 146 

118 e 119 04/07/2005 33.225 00 156 
109 110 e 111 2010612005 21.013 00 159 

115 e 116 01107/2005 21.572 14 162 
122 123 e 124 1110712005 33.22500 177 

TOTAL 184.34539 
4.1.2.7.1 Responsaveis a serem citados solidariamente pelo debno acrma indicado: Sr. Jose Ribamar 

Rodrigues, Prefeita municipal, e a firma E. de J. V. Rodrigues Comercio; 
4.1.2.8 Origem do debito: pagamentos em favor da firma F. C. e Silva Filho Ccmercic e 

Representacees (CNPI 02.539.644iU001·88), que, por niio exercitar e nfio ter exercitado suas alividades e por 
nio existir flsicamente, deve ser considerada scm capacidade operacional de let fornecido os bens ClOD services 
pelos quais 8 prefeitura pagou, faro esse que evidencia desvio de recursos pdblicos e tcntativa de comprovacso 
de despesas par meio de documentos falsos: 

F. C. E SILVA FllMO COMERCIO E REPRESENTAC()ES 

NOTA FISCAL NO I DATA IVALOR (RS) I NOTA DE EMPENHO N" 
1824 I 01/09/2005 I 10.360,00 I 220 

4.1.2.8.1 Responsaveis.a serem citados solidatiamente pelo ,debito.l!l<illl,ll. indicado: Sr. Jose Ribamat 
Rodrigues, Prefeita municipal, e a firma F. C. e Silva Filho Comercio e Representaeoes; 

4;!·.2·.90rigem do debito: pagamentos em' favor da finna R. A. S. Marques Comercio - ME (CNPJ 
-07:323.335/0001'90); que~pornfio-exercitar e nao ter exercitado SUBS atividades e por nao existir fisieamente, 
deve ser considerada sem eapacidade operacional de ter famecido os bens e/ou services pelas quais a prefeitura 
pagou, fato esse que, aJiado a urn outro - a falsidade dos dados das Now Plscais, Incluindo os referentes as 
respectivas Autoriza¢es de Impressao de Doeumentos Fiscais (AlDFs) e ~ suposta grAfica responsavel pela 
impressao dessas notas -, evidencia desvio de recursos publicos e tentativa de comprovacso de despesas par 
meio de documentos falsos: 

R. A. S. MAROUES COMERCIO - ME 
NOTA FISCAL N DATA VALOR(R$) NOTA DE EMPENHO N" 

3031e32 31/01/2006 42.721,34 28 
33 31/01/2006 22.536,00 29 
29 31/01/2006 13.43340 30 

34e 37 03104/2006 65.14800 66 
4 5 e6 01/06/2005 27.25000 134 
13 e 14 01/07/2005 25.64567 171 
TOTAL 196.73441 

4.1.2.9.1 Responsaveis a screm citados solidariamente pelo debito aci"", indicado: Sr. Jos6 Ribamar 
Rodrigues, Prefeito municipal, e a firma R. A. S. Marques Comercio • ME; 

4.1.2.10 Origem do debito: pagamentos em favor da firma E. Pimenta Dies Comercio e Represenlal;8o 
(CNPJ 07.429.976/0001-23), que, por naa exercitar e nao ter exercitado suas atividades e por niio existir 
fisicamente, deve ser considerada scm capacidade operacional de ter fomecido os bens e/ou services pelos quais 
a prefertura pagou, fata esse que evidencia desvio de recursos p6bJicos e tentativa de comprovac;ao de despesas 
por rneio de documentos faJsos: 
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E. PIMENTA DIAS COMERCIO E REPRESENTACAO 
NOTA FISCAL N" DATA VALORtRSl . NOTA DE EMPENHO N" 

27 1010812005 2.571 10 196 
26 1010812005 11.35300 197 
24 10108/2005 16.37010 198 
22 10/08/2005 11.013 00 199 
23 1010812005 21.90360 200 
21 10108/2005 11.24200 201 
35 OlJ09/2005 27.37650 218 
36 01109/2005 15.390 00 219 

TOTAL 117.21930 

4.1.2.10.1 Responsaveis a serem citados solidariameare pelo dtbito aeima indicado: Sr. Jost Ri~amllJ 

Rodrigues, Prefeito municipal, e a firma E. Pimenta Dias Corntrcio e Representa~o; I 
4.1.2.11 Origem do dtbito: pagamentos ein favor da firma M. do M. P. G. da Silva Comercio (CNPJ 

06.122.657/0001-08). que. por nlio exercitar e nlio ter exercitado suas atividades e por nlo existir fislcanlente. 
deve ser conslderada sem capacidade operaeional de ter fornecido os bens eiou services pelos quais a pref~itura 
pagou, falo esse que evidencis desvio de recursos p6blicos e tentativa de comprova~o de despesas por melo de 
documentos falsos: 

M. DO M. P. G. DA SILVA COMERCIO - ME 
NOTA FlSCALN" DATA 

07104/2005 

VALOR(RS) NOTA DE EMPENBO N" 
103 e 104 64.00000 15 
57e58 1010212005 19.81431 21 
67e69 1510212005 10.23795 22 
52e53 0910212005 19.59365 23 
71 e73 17102/2005 33.290 10 24 
75 e 76 

78 
2S 5 
01/0312005 

8.89382 
16.30570 

28 
32 

82e83 .. ..01/03/2005 28.44981 33 
91 e 92 08/03/2005 21.664 26 51 

90 16/03/2005 7.766 00 52 
9697e98 04104/2005 43.18234 79 
99 e 100 04/04/2005 38.428 48 80 

109 110 e 111 02105/2005 48.80715 103 
112 03105/2005 12.31166 104 

114 e 115 0410512005 13.184 90 110 
133 06101/2006 35.78900 7 

TOTAL 421.719,13 

4.1.2.11.1 Responslivo.is a serem citados solidariamente pelo dtbilO aelma lndicado: Sr. Jost Ribamar 
Rodrigues, Prefeito municipal. e a firma M. do M. P. G. da Silva Comtreio; 

4.1.2.12 Origem do dtbito: pagamentos em favor da firma A. L. Montelo - ME (ouA, L. Mo~telo 

Comtrcio), CNPJ 35.201.706!OOO1.Q4, que, por nlio exercitar e nIlo ter exercitado suas atividades e porlnlio 
existir fisicamenle, deve ser conslderada sem capacidade operacional de ter fornecido os bens elou Servi!iOs 
pelos quais a prefeltura pagou, lato esse que evidencia desvio de recursos ptiblfcos e tentativa de comprovb¢o 
de despesas par melo de docwnentos falsos: 

A. L MONTELO - ME (au A. L MONTELO COMERClOl 
NOTA FISCAL N" DATA VALOR(R$) NOTA DE EMPENllO N" 

260 06101/2005 10.000 00 1 
261 0610112005 5.00000 2 
264 07/01/2005 9.35000 3 

TOTAL 24.35000 

I 
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4.1.2.12.1 Responsaveis a serem citados solidariamente pelo debito acima indicado: Sr. Jose Ribamar 
Rodrigues, Prefeito municipal, e a firma A. L. Montclo - ME (ou A. L. Montelo Cornereto); 

4.1.3 determiner, com base no an. 12, incise III, da Lei 8.443/1992, c/c 0 art. 202, incise III, do 
Regimento Interne do TCU, a re8Iiza~o, nos autos da Tornada de Contas Especial, de audiencia: 

4.1.3.1 do Sr. Jose Ribainar Rodrigues, Prefeito Municipal de Vitorino FreirelMA, pelas seguintes 
i!regularidades: -

a) simula<;ao de procedimentos licital6rios, com infringencia dos prindpios da legalidade, da 
isonomia, da impessoalidade, da moraJidade, da eompetitividade e da probidade administrativa (subitem 2.3. 
retro); 

b) celebra<;io de contratos de presta,,"o de services sem atendimento das formaJidades legais (subitem 
2.5. retro); 

4.1.3.2 dos Srs, Antoni Santos da Costa, Josiel Lemos Sales e Evandro Sousa Barbosa, membros da 
Comissao Permanents de Licita<;ao (presidida pelo primeiro), pela seguinte irregularidade: 

4.1.3.2.1 simula<;io de procedimentos licitat6rios, com infringencia dos princfpios da legalidade, da 
isonomia, da Impessoatldade, da moralidade, da compeHtividade e da probidade administrativa (subitem 2.3. 
retro); 

4.1.4 deterrainar, com supedanec no an. 43, I, da Lei 8.443/92, A Prefeitura Municipal de Vitcrino 
Freire/MA que: 

4.1.4.1 adote um planejamento adequado de suas necessldades, utilizando, doravante, as moda1idades 
licitat6rias adequadas para cada situa~, ampliando, sempre que posslvel, 0 carater competitivo dos certames 
(subilem 2.4. retro); 

4.1.4.2 adote ptovidencias no sentido de implementar controle informatizado etetivo dos eetoques de 
medicamentos e de sua distribui~o, buscando a obten~o do menor pr~ de rnercado em todas as compras 
efetuadas, em especial nas de medicamentos (subitem 2.6. e 2.7. retro): 

4.1.4.3 estabeleca um calendario fixo de pagamento dos profissionais da 6-rea da saude (subitem 2.12. 
retro); 

4.1.5 delerntinar 0 envio de c6pia da Deliberacso a ser adotada, acompanhada dos respectivos 
Relat6rio e 'vote, BOS Minist6rios PUblicos da Uniio e do Estado do Maranhao, destacando-lhe a ocorrencia de 
possfveis crimes (subitens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 rerro), ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhiio - TCEIMA e 
ao Conselho Municipal de Sande do Municipio de Vitorino Freire/MA; 

4.1.6 comunicar l Secretaria Estadual de Fazenda do Maranhao (Sefaz-MA), encantinhando c6pia da 
decisio que vier a ser adotada, nos termos do Acordo de Coopera¢o Teenica, para fins da competente 
fiscaJiza~iio. a existencia das empresas fantasmas detectadas nesta .fiscaliza~o, informando ainda as evidencias 
de Netas Fiscais com dados falsos (subitens 2.1. e 2.2. retro); 

4.1.7 dar ciencia da delibera¢o que vier a set adotada l Presldencia da Comissao de Fisca1iza1i8o 
Financeira e Controle da CAmara dos Deputados.n 

E 0 relaterio, 

VOTO 

Trago ao descortino deste Plenario relat6rio de auditoria produzido no imbito da Secretaria de 
Controle Externo no Estado do Maranhao, tendo por escopo verificar a regularidade da aplica~o dos 
recursos do Sistema Unico de Saude - SUS efetuada pelo Municipio de Vitorino FreirelMA de janeiro de 
2005 a junho de 2006. . . 
2. A auditoria foi realizada em cumprimento a determinacao deste Tribunal expressa no Ac6rdAo 
12312006-P1eniirio, decorrente de Solicita~o do Congresso Nacional encaminhada a esta Casa pelo 
eminente Deputado Alexandre Cardoso, Presidente da Comissao de Fiscaliza~o Financeira e Controle da 
Camara des Deputados. 
3. Confonne se extrai do relat6rio precedente, diversasforam as irregularidades identificadas 
pela equipe de auditoria com relac;lio ao trato dos recursos publicos fedcrais oriundos do SUS no ainbilo 
do municipio em questio. 
4. Destaco, a principio, a ocorrencia listada no subitern 2.1 do relat6rio de auditoria aeirna 
transcnto, consistente na extstsncia de pagamentos pOT services de reforrnas prediais supostamente nao~ 

realizadas no Hospilal Rui Bandeira, no Centro de Saude Isae Yariio enos Postos de Saude dos povoados 
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de Pau Vermelho, Camucar, Serra do JerOnimo, Lagoa Grande, Pedra do Salgado, Serra Bonita e 
Lagoinha. Os recursos utilizados para fazer face a tais despesas atingirarn 0 montante hisl6ric<, de 
RS 264554,32 (duzentos e scssenta e quatro mil, quinhentos e cinqiienta e quatro reais e trinta e tOis 
centavos). 
5. Consoante salientado pela equipe da SecexlMA, as evidencias apuradas demonstram a ao
realiza~o desses services e fundam-se em vistorias efetivadas in loco, onde se constatou a irregularidade, 
bem como, na maioria dos cases, em informaljOes de profissionais de saude que laboram nas respeetivas 
unidades. Somam-se a essas a ausencia de registno das empresas responsaveis pela execu~o dos ser'ii~s 
de engenharia no Consclho Regional de Engenbaria, Arquitetura e Agronomia do Estado do Marlll)bao 
(Crea-MA) e no Instituto Nacional do Segura Social (INSS), bem assim a inexistencia iisica de viirias 
dessas empresas. I 
6. No que concerne ! segunda irregularidade identificada pela equipe, referente ! incluslio, nas 
presta\jOes de contas, de documentos comprobat6rios de despesas considerados falsos (subitem 2.2), cabe 
alertar para a vullosa quantia em exame, que chega a valores hist6ricos de RS 1.172.850,53 (urn milbto, 
cento e setenta e dois mil, oitocentos e cioqiienta reais e cinqaenta e Ires centavos). I 
7. Observo, quanto a esse ponto, que os documentos fiscais foram considerados falsos pelo 
unidade tecnica quando enquadrados em urna ou mais das scguintes condi~s: 'confeccionados scm a 
devida autoriza~o fiscal; nao revestidos das fonnalidades legais OU utilizados com intuito comprovadb de 
fraude; emitidos por empress fietlcia ou que nllo exercite suss atividades", I 
8. Ainda como indlcio dessa falsi dade documental, conforme bern atentou a unidade t6cnica, 
embora as firmas sejam contribuintes estaduais, todas elas estso com suas Declara¢es de lnfonna~ 
EconOmico-Fiscais (DIEPs) relativas ao ano de 2005 ou aos seis primeiros meses de 2006 sem qualljuer 
registro, fato que, em conjunto com a sua niio-loca1iza"lio iisica no endereeo indicado como sede, 
evidencia a falta de operacionalidade delas. 
9. As empresas b quais se atribui essa falsidade documental sao: 

a) N. Dias (N. Dias ou N D Com6rcio e Represente\jOes), CNPJ 05.519.308/0001-61; 
b) R. I. Costa (Comercial R. I. Costa), CNPJ 07.541.380/0001-10; 
c) E. deJ. V. Rodrigues ComErcio (Comercial Rodrigues), CNPJ 07.389.509/0001·17; 
d) F. C. e SUva Filho Comercio e Representa¢es (Cunha Representa¢es Comerciais), 1 
02.539.644/0001·88; 
e) R A. S. Marques Comereio - ME, CNPJ 07.323.335/0001-90; 
1) E. Pimenta Dias Com6rcio e Representa~o, CNPJ 07.429.97610001-23; 
g) M. do M. P. G. da Silva Com6rcio - ME, CNPJ 06.122.65710001-08; 
h) A. 1. Montelo - ME (ou A L Montelo Com6rcio), CNPJ 35.201.70610001-04. 

10. No que tange lis firmas E. de J. V. Rodrigues Comercio e R. A. S. Marques Comereio  , 
al6m dos jii mencionados elementos. aeresce-se, tambem, 0 fato de niio existir qualquer autorizaCiiio! de 
emissaa das notas fiscais por elas apresentadas, sendo falsos os dados relativos b AIDFs (Autoriza~o de 
Iinpressiio de Documentos Fiscais) e l griifica responsavel pela Impressso, conforme depreende-se llos 
dados obtidos mediante criteriosa investigac;ao levada a efeito pela equipe de SecexlMA, externados has 
subiteris 2.2.1.5 e 2.2.1.6 do relat6rio de auditoria em questlio. I 
11. Feitas essas considera\jOes, reputo pertinente a conversiio dos presentes autos em tomada de 
comas especial, para 0 fim de serem citados solidariamente, relativamente 1 irreguleridade examinada nos 
itens 4 e 5 supra, 0 Sr. los6 Ribarnar Rodrigues, atua1 Prefeito de Vitorino FreirelMA, e, na medidal de 
suas responsabilidades, as empresas contratadas, Constrotora Chagas e Rodrigues Uda.; S. B. dos Anjos 
Silva; Construtora Bomjardinense Ltda. e Construtora Matos Ltda., para apresentarem a1ega\jOes Ide 
defesa e/ou recolherem, ! conta do Fundo Nacional de Sande, 0 d6bito apurado pela equipe de auditoria. 
EsclareliO que a responsabUidade recai sobre as empresas em razlio da inexecu~o apontada e de tollas 
terem emitido norasfiscais em que afirmam a conelusiio dos services, I 
12. Quanto l segunda ocorrencia, tratada nos itens 6 a 10, julgo necessaria a cita~iio do alua! 
prefeito, Sr. lose Ribamar Rodrigues, e, solidariamente, na medida de SUBS responsabiJidodes, las 
empresas relacionadas no item 9 deste voto, para que apresentem alega~es de defesa e/ou recolham,! 
conta do Fundo Naeional de Saude (FNS), os valores impugt1ados pcla unidade ttcnica desta Cass. A 
exemplo do item anterior, ressalto que a responsabUidade alcan~ as finnas contratadas e~o da 
emissao de nolaS fisws tidas por inidOneas. . 
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13. Em complernemo a essas providencias, entendo oportuno, desde j6, remeter copia do arordiio 
que vier a ser proferido aos Ministerios Ptiblicos da Uniiio e do Estado do Maranhiio, para que esses 
6rgaos atuem no ambilo de suas esferas de atribuicoes, haja vista a existencia de robustos indicios do 
cometimento de ilfcitos penais e civis de competencia federal e estadual, 
14. Passo, agora, Aanalise das irregularidades descritas nos subitens 2.3, 2.4 e 2.5 do relat6rio de 
auditoria, relativas Anao-observancia dos ditames previstos na Lei de Licila¢es. 
15. A primeira dessas (subitem 2.3) trata sobre simulacao de licita¢es, nas quais se verificou a 
existsncia apenas formal dos procedimentos Iicitatorios. Arrolo, a seguir, diversos indicios detectados nos 
varies procedimentos licitatcrios examinados pela SecexlMA que sugerem a ocorrencia de simulaceo: 

a) ausencia de analise do edital pela Assessoria Jurfdica do munidpio; 
b) ausencia de previsiio de exigencia de documentos de regularidade fiscal; 
c) inexislencia de termo de referencia de preeos, impossibilitando 0 embasamento recoico 

para a defini"iio da adequada modalidade de licita<;iio; 
d) ausencia de adequada informa~o sobre 0 tipo de licita"ao e sobre 0 criterio de julgarnento; 
e) nao-elabora ....o de projeto b'sico ou quaIquer documento contendo estimativas de preco e 

de quantitative de services, impossibilitando embasamento recnico para a defini ....o da adequada 
modalidade de licitacao; 

f) ausencia de identificacao do recebedor em nome dos Iicitantes; 
g) auseocia de identifica<;iio da data do recebimento dos eonvites; 
h) recorrencia em apenas Ires inleressados acudirem ao certarne, quando realizado na 

modalidade de convite; 
i) publicidade do certame restrita a apenas tres convidados; 
j) ausencia de identifica<;iio dos suposlos representanles das firmas licitantes; 
I) das IrSsfirmas corrvidadas, as tres sempre compareceram e apresentaram propostas vaJidas; 
m) propostas apresentadas com identidade de itens, mesmo ante a inexistencia de projeto 

basieo; 
n) cota<;iio de preeos da empress vencedora inferior Adas demais licitantes na totalidade dos 

itens ofertados, ainda quando estas tenham apresentado preeos globais superiores aos daquela em apenas 
1%; 

0) juntada apenas dos documentos de habilita<;iio da firma vencedora, apesar de a ata fazer 
mencao Ahabilitacao de todos os licitantes; 

p) participa<;iio formal de determinada empresa em procedimento licitatorio, embora exista 
declaraeao firmada por responsavel legal atestando nao ter participado de qualquer licita ....o promovida 
pela Prefeitura de Vitorino Freire!MA; • 

q) propostas com erros ortograficos identicos; 
r) nao U evidencia da publica~o dos extratos dos contratos; 
s) todos os licitantes em todas as licita¢es sempre renunciaram ao direito de recorrer; 
t) concentra....o de diversos atos do procedimento (sessao de abertura dos envelopes, relat6rio 

da CPr., termo conjunto de renancia do direito de recorrer, adjudicacao do objeto, homologacao da 
licita<;iio e parecer jurldico) na mesrna data; 
16. Ressalto que v'rias dessas licila¢es referem-se a services de reform a prediais supostarnente 
nao-realizadcs, tratadas nos itens 4 e 5 supra, e deram ensejo A proposta de instauracao de tomada de 
contas especial (item 11). . 
17. Ainda no que tange ii nao-cbservancia das regras previstas na Lei 8.666/93, verifica-se a 
utiliza~o da modalidade indevida de licita<;iio (subitem 2.4) e a celebracao de contratos de presta....o de 
services sem atendimento das forrnalidades legais (subitem 2.5). 
18. Aquela consubstanciou-se na aquisi<;iio de medicamentos durante n ano de 2005 e os seis 
primeiros meses de WOO mediante diversos procedimentos Iicitat6rios, todos eles na modalidade convite. 
S6 no ano de 2005 foram manejados recurs os da ordem de R$ 925.561,53 (novecentos e vinte e cinco mil, 
quinhentos e sessentae urn reais e cinqiienta e tres centavos), enquanto que no primeiro semestre de 2006 
a cifra atingiu R$ 451.828,67 (quatrocentos e cinqaenta e um mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta 
e sete centavos). 
19. Chamo a aten....o para 0 curio intervale de tempo existente entre alguns convites, tais OOIIlO, 

no ano de 2005, entre os convites 4 e 5 (seis dias), 31 e 32 (dois dias), 36 e 37 (mesm~e 60 
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(mesmo dia), 125 e 135 (quatro dias), e 167 e 170 (cinco dias), e, no ano de 2006, entre os convites 50, 51 
e 56 (trEs dias) e 61, 63 e 64 (trEs dias), fato que reforcou a percepcao da equipe de auditoria no senpdo 
da ocorrencia de fuga da modalidade de licilao;ao, com infringEncia ao comando previsto no art. 23, § 5°, 
da Lei 8.666/93. Registro, ademais, a existEncia de aquisio;ao de medicamentos por dispensa de Iicitoo;ao 
fundada no art. 24, inciso 11, da Lei 8.666/93, procedida em 15/1212005, apenas seis dias antes do cortvite 
167/2005.. I 
20. Quanto asegunda irregularidade mencionada no item 17, relativa acelebrao;ao de contratos de 
prestao;ao de servi~s sem atendimento das fonnalidades legals, consistiu esta na contratao;ao diredi de 
services de exames laboratoriais para a Secrelaria de Sande, no valor de R$ 32.000,00 (trinla e doislmil 
reais), mediante inexigibilidade de Iicitao;ao, fundada nOS arts. 25, inciso II, e 13, incise II, dal Lei 
8.666/93, sem que houvesse qualquer oonsiderao;ao acerca da singularidade dos services ou da nol6ria 
especializao;ao da contratada, Laborat6rio Biodilab, bem assim na oontratao;ao direta da prestao;ao de 
services dos profissionais de satide. I 
21. No toeante a esse ultimo aspecto, entendo, prima facie, que a contratao;ao de profissionais de 
saude, tais como medicos, dentislas, enfenneitos e respectivos auxiliares, deveria ser precedida de 
concurso publico, consoante dispOe 0 art. 37, inciso II, da Constituio;ao Federal de 1988. Penso que iessa 
atividade, excetuada eventual hip6tese de contratao;ao tempor6ria para atender anecessidade transit6ria de 
substituio;ao de seu pessoal regular e pennanente ou ao acrtscimo extraordinbio de servicos, nio Pode 
sequer ser objeto de terceirizao;ao, Binda que mediante Iicitao;ao, haja vista a impossibilidade dacjuela 
medida quanto a servi~s tfpicos da atividade lim, e, mesmo no que diz respeito a servtcos relacionados A 
bea meio, em face da existEncia de pessoalidade e habitualidade na sua prestao;ao, 0 que, a teo~ da 
Sumula 331 do E. Tribunal Superior do Trabalho e de diversos julgados desta Corte (Deeis6es 740!2d02 e 
1610/2002 e Ac6rdiios 71/2003 e 1815/2003, todos do Plenario), a tomaria i1fcita. I 
22. Nessa quadra, em face da gravidade das ocorreneias aeima descritas (itens 14 a 21), entendo 
necessaria, divergindo parcialmente da unidade ttenica, a realizao;ao de audiEncia dos respectivos 
responsaveis, para que apresentem razOes de justificativa quanto aos fatos narrados. I 
23. Ressalto, ainda, que os supostos illcitas servitam para dar suporte a aquisio;ao de bens e A 
contratacao de services sem que fosse procedida a modalidade Iicitat6ria devida, ou medIante 
procedimentos Iicitat6rios viciados ou inexistentes. Assim, por entender que essas praticas podem ter 
originado dano, possivelmente pela exist!ncia de sobrepreco nos itenspactuados, reputo opottuno 
detenninar a SecexIMA que apure a eventual existEncia de desconfonnidade entre os preeos pagos/pela 
Prefeitura de Vitorino Freire/MA e aqueles efetivamente praticados no mercado, Excetua-se dessa medida 
os casos em que a equipe de auditoria, por outras raz6es que nBo a irregularidade em tela, ji identificlou e 
quantificou 0 d6bito e propos a instaurao;ao de tomada de contas especial, a exemplo daql.eles 
mencionados no item 16 deste voto (reformas prediais supostamente nBo-realizadas). I 
24. Por [lID, hi ainda os achados de auditoria eonsistentes na ausencia de controle efelivo de 
estoques e na diferen~ de precos de aquisio;ao de medicamentos, alem da inexistEncia de data precik de 
pagamento dos profissionais de saude, os quais levaram a equipe a propor a expedio;ao de detennina¢es. . 
25. No que se refere adiferenca de preeos de aquisio;ao de medicamentas e aausencia de cortlrole 
efetivo de estoques de medicamentos, entendo que essas ocorrencias poderio ser melhor apreciadas 
quando da analise das razOes de justificativa dos responsiveis pelos fatos tratados nos itens 18 e 19 slg,ra, 
razao pela qual deixo de acolher, nesse ponte, a sugestao alvitrada pelo 6rgiio instrutivo. I 
26. Tambtm deixo de acolher a proposta referente a inexistEncia de data precisa de paganlento 
dos profissionais de satide, pois entendo que essa questio sera melbor elucidada e, portanto, pode,!a ser 
melbor discutida, quando do exame das raz6es de justificativa referentes aos itens 20 e 21 deste voto'! 

Ante 0 exposto, anuindo, em essencia, aproposta da unidade tecnica, manifesto-me por que 0 

Tribunal sprave 0 Ac6rdBo que ora submeto IIapreciao;ao deste Colegiado, 

Sala das Sess6es, em 8 de agosto de 2007. 

Asslnou 0 original 
Augusto Sherman Cavaleant! 

Relator 
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RELAT6RIO FINAL 

I - Introdu'i'ao 

Trata-se da analise do resultado das investiga
<;;oes eletuadas por meio do Tribunal de Contas da 
Uniao para verilicar a regularidade de aplicacao dos 
recursoslederais repassadosao Municipio de Vitorino 
Freire (MA) e destinados ao SUS. 

De acordo com 0 plano de execucao e metodo
logia de avallacao, as apuracoes vlsarn a esclarecer, 
especialmente, os seguintes aspectos: 

a) regularidade da aplicacao dos recur
50S, conlrontando, se posslvel, a discrimina<;;ao 
lormal da despesa com 0 objeto realizado; 

b) os atrasos no pagamento dos agen
tes de saude e, se lor 0 caso, as respectivas 
causas. 

As investiga<;;oes loram realizadas peloTribunal de 
Contasda Uniao, por meiodos autosTC-012.886/2006
O. Como resultado das fiscalizacdes, loi encaminhado, 
mediante 0 AViso n° 1.169-Seses-TCU-Plenario, de 
2007,0 Ac6rdaon' 1.546/2007 - TCU- Plenario, acom
panhado do relat6rio e voto que 0 lundamentam. 

Segue-se, entao, ao exame das intorrnacees re
metidas pelo Tribunalde Contas da Uniao,com vistas 
a verilicar 0 cumprimento dos objetivos pretendidos 
por esta PFC. 

11-Gestao dos Recursos Federais Oriundos do SUS 

De acordo com 0 voto condutor do Ac6rdao n° 
1.546/2007 - Plenarlo, a equipede auditoriaconstatou 
diversas irregularidades com relacao ao trato dos re
cursos lederais originados do SUS no ambito do Muni
cipio de Vitorino de Freire, no Estado do Maranhao. As 
irregularidades podem ser resumidas no seguinte: 

a) exlstancta de pagamentos por services 
de relormas prediais supostamente nao reali
zadas no Hospital Rui Bandeira, no Centro de 
Saude Isac Varaoenos Postosde Sauda dos 
povoados de Pau Vermelho, Serra do Jeroni
mo, Lagoa Grande, Pedra do Salgado, Serra 
Bonita e Lagoinha, cuias despesa atingem a 
cilra de R$264.554,32; 

b) inclusao, nas prestacoes de contas, 
de documentos comprobat6rios de despesas 
considerados talsos, cujo montante alcanca a 
lrnportancia de R$1.172.850,53; 

c) mobservanclade dlsposicoes estabe
lecidas na Lei n° 8.666/93 (Estatuto de Licita
<;;oes e Contratos), que acarretou ocorrancias 
classificadas como: 

1) sirnelacaode licitacao: 
2) utiliza<;;ao de modalidade indevida de 

llcitacao: 

3) celebracaode contratosde prestacao 
de services sem atendimento das lormalida
des legais; 

d) ausencia de controle eletivo de es
toques; 

e) dltsrenca de precos na aquisicao de 
medicamentos. 

o trecho a seguir, extraido do voto do Relator 
Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, es
clarece com bastante propriedade cada uma das irre
gularidades citadas. 

4.Destaco, aprinclpio, aocorrencia listada nosUbttem 
2.1 do relat6rio de audttoria acimatraascrito, consistente 
na existencia de pagamentos por services de relormas 
prediais supostamente nao-realizadas no Hospjtal Rui 
Bandeira, nocentro desauce IsacVamo enos Postos de 
saude dos povoados dePau Verme/ho, Camucar, Serra do 
Jer6nimo, Lagoa Grande, POOra do Salgado, SerraBonita 
e Lagoinha. Os recursos utilizados paralazer facea tats 
despesas atingiram 0 montante hist6rico de R$264.554,32 
(duzentos e sessenta equatro mil, quinhentos e cinqOenta 
e quatro reaise trintae doiscentavos). 

5.Consoante salientado pelaequipe da SecexlMA, 
as evidencias apuradasdemonstram a nao-realizacao 
desses services e lundam-se em vistorias efetivadas 
in loco, onde se constatoua irregularidade, bem como, 
na maioriados casos,em intormacoes de profissionais 
de saude que laboram nas respectivas unidades.50
mam-se a essas a aussncia de registrodas empresas 
rssponsavels pela execu<;;ao dos services de engenha
ria no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado do Maranhao (Crea-MA) e no 
InstitutoNacionaldo SeguroSocial (INSS), bernassim 
a inexistencia fisica de varias dessas empresas. 

6. No que concerne asegunda irregularidade 
identilicada pela equipe, relerente a inclusao, nas 
prestacoasde contas,de documentoscomprobat6rios 
de despesas considerados lalsos (subitem 2.2), cabe 
alertar para a vultosa quantia em exame, que chega a 
valoreshist6ricos de R$1.172.850,53 (umrnilhao, cen
to e setenta e dois mil, oitocentos e cinqOenta reais e 
cinqOenta e tres centavos). 

7. Observo, quanta a esse ponto, que os docu
mentos liscais foram considerados talsos pela unida
de tecntca quando enquadrados em uma ou mais das 
seguintes condicoes: confeccionados sem a devida 
autorizacao fiscal; nao revestidos das formalidades 
legais ou utilizados com intuito comprovado de frau
de; emitidos por empresa ficlicia ou que nao exercite 
suas atividades? 

8. Ainda como indicio dessa lalsidade documen
tal, conlorme bern atentou a unidade tecnica, embora 
as lirmas sejam contribuintes estaduais, todas elas 
estao com suas Declaracoes de lntorrnacoes Econo
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mico-Fiseais (DIEFs) relativas ao ano de 2005 ou aos 
seis primeiros meses de 2006 sem qualquer registro, 
fateque, em conjunto com a sua nao-localizacao ffsica 
no endereco indicado como sede, evidencia a falta de 
operacionalidade delas. 

9.As empresas as quais se atribui essa falsidade 
documental sao: 

8) N.Dias (N.Diasou N D comercto e Re
presentacoes), CNPJ 05.519.308/0001-61; 

b) R. I. Costa (Comercial R. I. Costa). 
CNPJ 07.541 .380/0001-10; 

c) E.de J.V. Rodrigues Cornercio (Comer
ciaI Rodrigues), CNPJ 07.389.509/0001-17; 

d) F. C. e Silva Filho comercto e Repre
sentacoes (Cunha Beprasentacoes Comer
ciais), CNPJ 02.539.644/0001-88; 

e) R.A. S.MarquesComsrclo- ME, CNPJ 
07.323.335/0001-90;

I) E.Pimenta Dias comerclo e Represen
tacao, CNPJ 07.429.976/0001-23; 

M d P G Cornercl 
g) . 0 M. . . da Silva rnerclo - ME, 

CNPJ 06.122.657/0001-08; 
h) A. l. Montelo - ME (ou A. l. Montelo 

Cornercio), CNPJ 35.201.706/0001-04. 

10. No que tange as Iirmas E. de J. V. Rodrigues 
Cornercio e R. A. S. Marques comsrcto - ME, alern 
dos ja mencionados elementos, acresce-se, tambsm, 
o fato de nao existir qualquer autorlzaeao de amissae 
das notas Iiscals por elas apresentadas, sendo lalsos 
os dados relativosas AIDFs (Autorizacaode Impressao 
de Documentos Fiscais) e a gralica responsavel pela 
lrnprassao, conforme depreende-se dos dados obtidos 
mediante criteriosa investigacao levada a efeito pela 
equipe de SecexlMA, ex1ernados nos subitens 2.2.1.5 
e 2.2.1.6 do relat6rio de auditoria em questao, 

11.Feitasessasconslderacoes, reputopertinente 
a conversaodos presentesautos em tomadade contas 
especial, para 0 lim de serem citados solidariamente, 
relativamentea irregularidade examinada nos itens4 e 
5 supra, 0 Sr.Jose RibamarRodrigues, alUal Prefeitode 
Vitorino FreirelMA, e, na medida de suas responsabili
dades, as empresas contratadas, Construtora Chagas 
e Rodrigues lIda.; S. B. dos Anjos Silva; Construtora 
Bomjardinense lIda. e Construtora Matos lIda., para 
apresentarem alega~6es de defesae/ou recolherem,a 
conta do Fundo Nacional de sauoe, 0 debito apurado 
pela equipe de auditoria. Esclare~o que a responsabi-
Jidade reeai sobre as empresas em razao da inexecu
cao apontada e de todas terem emitido notas Iiseais 
em que afirmam a conctosao dos servlcos, 

12. Quanto a segunda ocorrencia, tratada nos 
itens 6 a 10, jLilgonecessaria a cita~o do atual pre
feito, Sr. Jose Ribamar Rodrigues, e, soJidarfamente, 
na medida de suas responsabilidades, as empresas 

ratacionadas no item 9 deste voto, para que aJresen
tem alega~6es de defesa e/ou recolham, a cdnta do 
Fundo Nacional de sauce (FNS), os valores impug
nados pela unidade tecnica desla Casa. A exe1Plo do 
tem anterior, ressalto que a responsabilidade alcan~a 
as firmas contratadas em razao da emissao dJ notas 
fiseais tidas per inidoneas. I 

13. Em complemento a essas provtdenclas, en
tendo oportuno, desde ja, remeter c6pia do ab6rdao 
que vier a ser proferido aos Ministerios PUblibos da 
urnao e do Estado do Maranhao, para que lesses 
6rgaos atuem no ambito de suas esferas de atribui
~6es, haja vista a exlstsncla de robustos indfdios do 
cometimento de i1fcilos penais e civis de compJtencia 
federal e estadual. I 

14. Passo, agora, a analise das irregular dades 
descritas nos subitens 2.3, 2.4 e 2.5 do relat6rio de 
auditoria, relativas a nao-observancia dos di'tames 

I 

previstos na lei de licita~6es. 
15. A primeira dessas (subitem 2.3) trata sobre 

slmulacao de licita~6es, nas quais se verificou aexis-
Y Y I 

tencia apenas formal dos procedimentos Iicitat6rios. 
Arrolo,a seguir,diversosindfciosdetectadosnos' varlos 
procedimentos Iicitat6rios examinados pela SedexIMA 
que sugerem a ocorrencia de simulacao: 1 

8) ausencla de analise do edital p la As
sessoria Jurfdica do municipio; I 

b) ausencla de prevlsao de exigenC;8 de 
documenlos de regularidade fiscal; I 

c) inexislencia de termo de refer/lncia 
de precos, impossibilitando 0 embasalnento 
tacnlco para a delinicao da adequada moda
lidade de Iicita~ao; I 

d) ausllncia de adequada inlorrpacao 
sobre 0 lipo de Iicitacao e sobre 0 criterlo de 
julgamento; I 

e) nao-etaboracao de projeto baslco ou 
qualquer documento contendo estimatiyas de 
preco e de quantitativo de ssrvicos, imppssibi-
Iitandoembasamento tecnlco para a defini~ao 
da adequada modalidade de Iicitacao; I 

1)ausenclade identificacaodo recebedor 
I 

em nome dos Iicitantes; 
g) ausencla de identilicacao da data do 

recebimento dos convites; I 
h) recorrsncta em apenas tres inter.essa

dos acudirem ao cerlame, quando realizado 
na modaJidade de convite; t 

i) publicidade do certame restrita ape
nas tres convidados; 

j) ausenciade identificacaodos supostos 
representantes das Iirmas Jicitantes; I 
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I) das tres firmas convidadas, as tres 
sempre compareceram e apresentararn pro
postas validas; 

m) propostas apresentadas com identi
dade de itens, mesmo ante ainexlstencia de 
projeto basico; 

n) cotacao de precos da empresa vence
dora inferior adas demais licitantes na totali
dade dos itens ofertados, ainda quando estas 
tenham apresentado precos globais superiores 
aos daquela em apenas 1%; 

0) juntada apenas dos documentos de 
habilitacao da firma vencedora, apesar de a 
ata fazer rnencao a habilitacao de todos os 
licitantes; 

p) partlctpacao formal de determinada 
empresa em procedimento licitat6rio, embora 
exista dsclaracao firmada por responsavel le
gal atestando nao ter participado de qualquer 
licita9ao promovida pela Prefeitura de Vitorino 
FreiretMA; 

q) propostas com erros ortograficos iden
ticos; 

r) nao ha evidencia da puolicacao dos 
extratos dos contratos; 

s) todos os Iicitantes em todas as licl
tacoes sempre renunciaram ao direito de re
correr; 

t) concsntracao de diversos atos do pro
cedimento (sessao de abertura dos envelopes, 
relat6rio da CPL, ternio conjunto de renuncia 
do direito de recorrer, adjudica<;:iio do objeto, 
homoloqacao da licila9ao e parecer jurldico) 
na mesma data; 

16. Ressalto que vartas dessas llcitacoes refe
rem-se a services de reforma prediais supostamente 
nao-raalizados, tratadas nos itens 4 e 5 supra, e de
ram ensejo a proposta de mstauracao de tomada de 
contas especial (ilem 11). 

17. Ainda no que lange a nao-observancia das 
regras previstas na Lei 8.666/93, verifica-se a utinzacao 
da modalidade indevida de licitacao (subilem 2.4) e a 
calebracao de contratos de prestacao de services sem 
atendimento das formalidades legais (subitem 2.5). 

18.Aquela consuostanclou-se na aquisicaode me
dicamentos durante 0 ana de 2005 e os seis primeiros 
meses de 2006 mediantediversos procedimentos Iic~at6
rios,todos eles na modalidadeconvite. 56 no ana de 2005 
foram manejados recursos da ordem de R$925.561,53 
(novecentos e vinle e cinco mil, quinhsntos e sessenta e 
urn reais e cinqOenta e tres centavos), enquanlo que no 
primeiro semestre de 2006 a c~ra atingiu R$451.828,67 
(quatrocenlos e cinqOenta e urn mil, oitocentos e vinle e 
oito reais e sessenta e sete centavos). 

19. Chamo a atencao para 0 curto intervale de 
tempo existente entre alguns convites, tais como, no 
ano de 2005, entre os convites 4 e 5 (seis dias), 31 e 
32 (dois dias), 36 e 37 (mesmo dial, 58 e 60 (mesmo 
dial, 125 e 135 (quatro dias), e 167 e 170 (cinco dias), 
e, no ana de 2006, entre os convites 50, 51 e 56 (tres 
dias) e 61,63 e 64 (tres dias), fato que reforcou a per
cepcao da equipe de auditoria no sentido da ocorrencia 
de fuga da modalidade de licita9ao, com infringencia 
ao comando previsto no art. 23, § 5°, da Lei 8.666/93. 
Registro, ademais, a exlstsncia de aquisicao de medi
camentos por dispensa de licila9ao Iundada no art. 24, 
inciso II, da Lei 8.666/93, procedida em 15-12-2005, 
apenas seis dias antes do convite 167/2005. 

20. Quanto a segunda irregularidade mencio
nada no lem 17, relativa acslebracao de contratos de 
prestacao de services sem atendimento das formali
dades legais, consistiu esta na contratacao direta de 
services de exames laboraloriais para a Secretaria 
de Sauds, no valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil 
reais), mediante inexigibilidade de licitacao, fundada 
nos arts. 25, inciso II, e 13, inciso II, da Lei 8.666/93, 
sem que houvesse qualquer conslderacao acerca da 
singularidade dos services ou da not6ria especializa
9ao da contratada, Laboral6rio Biodilab, bern assim 
na contratacao direta da prsstacao de servicos dos 
profissionais de sauoe. 

21. No tocante a esse ultimo aspecto, entendo, 
prima facie, que a conrratacao de profissionais de 
saude, tais como medicos, dentistas, enfermeiros e 
respectivos auxiliares, deveria ser precedida de con
curso publico, consoante dispoe 0 art. 37, inciso II, da 
Constituicao Federal de 1988. Penso que essa ativl
dade, exceluada evenlual hip6tese de contratacao 
ternporarla para alender anecessidade transil6ria de 
substituicao de seu pessoal regular e permanenle ou 
ao acresclrno extraordinarto de services, nao pode se
quer ser objeto de tercemzacao, ainda que mediante 
licitacao, haja vista a impossibilidade daqueta medida 
quanta a services lipicos da atividade fim, e, mesmo 
no que diz respeito a services relacionados a area 
meio, em face da exlstsncla de pessoalidada e habi
tualidade na sua prestacao, 0 que, a leor da surnuia 
331 do E. Tribunal Superior do Trabalho e de diversos 
julgados desta Corte (Decis6es 740/2002 e 1610/2002 
e Acordaos 71/2003 e 1.815/2003, todos do Planario), 
a lornaria illcita.. 

Quanto aaussncla de controle de estoques e a 
diterenca de prscos de aqulslcao de medicamentos, 
o Relator entende necsssario aguardar as razoes de 
juslificalivas dos responsaveis, Todavia, a equipe de 
audltorla assim se expressou: 

2.6 Ausencia de Controle Efetivo de Estoques 
de Medicamentos: ...
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2.6.1 Situa,.ao encontrada: a equipe de auditoria, em vlslta aos locals de 
armazenamento dos medicamentos adquiridos pele Secretaria Municipal de 
Saude (Hospital Rul Bandeira e Centro de Saude Isac Varao). constatou que os 
controles de estoque sao precartos. Efetivamente, nao ha uma sistematica 
institucionalizada para 0 controle, 0 qual, em rela,.ao a alguns medicamentos 
(nao todos), II felto manualmente. nao havendo ficha Individualizada por 
medica menlo. Existem as notas de suprimento de material que formalizam a 
saida de alguns materials, no entanto estas nao estao organlzadas. Nao ha 
computadores disponibilizados para 0 service. 

2.6.1.1 Nao se pode dlzer que tal constatacao seja uma realldade da 
atual adminlstra,.ao do Municipio de Vitorino FreirelMA, nem que seja 
?prlvllllgio? daqueJe municipio, ja que esta ausencla de controle II corriquelra 
no interior do Maranhao. (...) 

2.6.1.2 Dessa forma, este ambiente tem favorecldo a falta de 
planejamento das aqufsfo;:Oes de medlcamentos que sao adquiridos a todo 
tempo, por precos varlados, ficando prejudicados os aspectos gerenclals 
relacionados aos controles de aquisi,.ao por preco minimo, de consume, de 
entradas e seldas de mercadorias, defini,.ao de politicas de estoques mlnimos, 
dentre outras. 

L-7 DIFERENQA DE PREQOS DE AQUfSIQAO DE MEDICAMENTOS: 

2.7.1 Situao;:ao encontrada: constataram-se difereno;:as de precos na 
aquisio;:ao de medicamentos, ao longo do perlodo sob exame. Compras de 
medicamentos em um mesmo periodo vem sendo feitas por precos que varlam 
atll mals de 100% entre sl, como se verifica no exemplo abaixo: 

Medicamenlo ITACOLOMY A,L. DIFE COMERCIAL JANIFAR DIFEL 
MONTEIRO REN~A RODRIGUES MA RENCA 

em 1%/01105 em 6111%005 (%) em %/612005 em 1615105 (%)1 
Amoxilina 250 mg 345 571 6S SI 
seringa I cc clagulha 1,1 0,54 103,70 
seringa 3 ml s/agulha 0,2 0,23 15!OO 
seringa 5 s/agulha 0,3 0,25 20100 

2.7.1.1 As causas dessas difereno;:as de precos estao provavelmente 
refaclonadas a falta de planejamento operacional das aquislo;:Oes de 
medlcamentos, 0 que tem gerado um fluxo desconllnuo de demandas por 
medlcamentos, induzindo a Administra~o a realizar varlas aquisio;:Oes junto ao 
mercado sem observar as difereno;:as de preo;:os. 

2.7.1.2 Dessa forma, 0 desperdlclo dos recursos do SUS fica evldente, 
dando azo a aqu'isio;:Oes nao programadas, por precos maiores. 

III - REMUNERA<;:AO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 

No que tange a impontualidade no pagamento do pessoal da area de 
saude, verificou-se que se trata de sltuacao ocorrida na admlnlstracao passada. 
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No tocante a compatibilidade das rernuneracoes com 0 mercado, observou-se 
falta de insatistacao dos interessados, em face da realidade do Estado do 
Maranhao. Sobre esses aspectos, a equipe de auditoria manifestou-se nestes 
termos: 

QUESTAO 111- A REMUNERA<;:Ao DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 
ESTA COMPATlvEL COM 0 MERCADO? 

2.9 Situacao encontrada: para responder a este questionamento 
especlfico contido na Solicitayao do Congresso Nacional, invesligaram-se os 
valores dos pagamenlos aos profissionais de saude em relacao ao rnercado. 
Embora 0 CRMIMA, 0 CORENIMA e 0 CRO/MA informem que nao exista uma 
labela oficial de rernuneracao minima de seus proftsstonais, a entrevista com 
alguns desses profissionais de saude revelou sua satisfacao com a 
rernuneracao, considerando a realidade dos municipios maranhenses, sendo 
deslacado pelos mesmos os aspectos da razoabilidade e pouco alraso. 

QUESTAO IV- A REMUNERA<;:Ao DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE . 
ESTA SENDO PERCEBIDA COM ATRASO? 

2.10 Situacao encontrada: Para responder a esle queslionamenlo 
especifico conlido na Solicitayao do Congresso Nacionai, foi invesligado se 
estaria havendo alrasos nos pagamenlos dos profissionais de saude. Para 
tanto, analisaram-se as folhas de pagamento e enlrevislaram-se medicos e 
enfermeiros do municipio para averiguar a ocorrencia de atrasos. A 
constatacao realizada e de que nao M alrasos significalivos no pagamenlo 
desses profisslonais. Enlrelanto, e bem verdade que exisle uma csctlacao de 
datas de pagamento (entre os dlas 10 e 20 de cada mes) que, segundo 
juslificou 0 Secretario de Adminislrayao, ocorre em funyao das dalas dos 
repasses de recursos do SUS. 

2.10.1 A siluayao da oscnacao das datas de pagamento dos 
profissionais, ao examinar as justificativas expendidas, pode ser corrigida com 
um melhor planejamenlo por parte da Administrayao Municipal, estabelecendo
se um calendario fixe de pagamenlos de servidores. 

IV COMPATIBILIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS COM AS 
FINALIDADES DO SUS 

A equipe de auditoria do TCU afirma que 

2.8 (... J 0 exame dos documenlos de despesas em cotejo com as 
finalidades do Sistema Unico de Saude, mormente com 0 docurnento 
?Paramelros Consensuais sobre a lmplernentacao e Regulamentayao da EC 
nO 29101?, nao indica a ocorrencia de despesas incompatlveis com as 
finalidades do sistema. 
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v - PROVIDENCIAS ADOTADAS PELA CORTE DECONTAS 

As provldenclas adotadas pelo Tribunal de Contas da Uniao podem ser 
sintelizadas em: I 

a)	 conversao dos autos em tomada de contas especial e, em 
consequencta, cltacao e audiencia dos responsaveis: I 

b)	 determinacao a SECEXlMA para examinar os prec;:os unitarios 
contratados em confronto com os praticados no mercado, em razio 
das irregularidades constatadas nas ticitacoes realizadas; I 

c)	 encaminhamento de copia do Acordao nO 1.546/2007 - Plenarto, 
acompanhado do relat6rio e voto: I 
1)	 ao Ministerio Publico do Estado do Maranhao e a Procuradofia 

da Republica no Estado do Maranhao, em face da pratlca te 
possiveis crimes decorrentes das irregularidades constatadas; 

2)	 a Secretaria Estadual de Fazenda do Maranhao para fins da 
competente flscaiizacao, em virtude de empresas fantasm~s 
detectadas e de evidencias de notas fiscais com dados falsos. 

Todas essas medidas encontram enumeradas no Ac6rdao n° 
1.546/2007 - Plenario, desta forma: 

9.1. com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992 e no art. 252 do Regimerto 
Interno do Tribunal, converter estes aulos em lomada de comas especial; 

9.2. nos lermos do Inciso II do art. 12 da Lei 8.443/92, determlna~ a 
citacao dos responsavets adianle mencionados para que, no prazo de qui1ze 
dias, a contar da ci€mcia, apresenlem alega<;iies de defesa e/ou recolham a 
conta especlfica do Fundo Nacional de Saude as quantias especificada~ a 
segulr, atualizadas monetariamenle e acrescidas dos juros de mora devidhs, 
calculados a partir das datas indicadas ale a data do efetivo recolhimenlo, na 
forma da leglsla<;lio em vigor: 

9.2.1. Origem do debito: pagamento por services nao executados de 
reforma do Hospital Rui Bandeira e do Posto de Salide do Povoado de Se ra, 
Bonita, conlratados junto a firma Construtora Chagas e Rodrigues t.tda., CNPJ 
07.156.903/0001-05, conforme detalhado a segulr: 

9 2 ...1 1 , Reforma do Hospital Rui Bandeira: 
DEBITO 

DATADAOCORRENCIA .\ VALOR 
1/3/2005 I R$ 33.562 00 

....9 2 1 2 Reforma do Posto de Saude do Povoado de Serra Bonita: 
DEBITO 

DATA DA OCORRENCIA I VALOR 
116/2005 I R$ 18.150,05 

9.2.1.3. Responsavels solidarios: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefeito 
municipal, e firma Construtora Chagas e Rodrigues Ltda.: 
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9.2.2. Origem do debito: pagamento por servlcos nao executados de 
reforma do Hospital Ru! Bande;ra e dos Postos de Saude dos Povoados de 
Pau Vermelho, Camucar, Serra do Jeronimo, Lagoa Grande, Pedra do Salgado 
(ou Pedra Sa/gada) e Serra Bonita, contratados junto a firma S. B. dos Anjos 
Silva, CNPJ 07.292.771/0001-49, conforme detalhado a seguir: 

9.2.2.1. Reforma do Hospital Rui Bandeira: 
DEBITO 

DATA DA OCORRENCIA VALOR 
10/10/2005 R$ 23.770,00 
12/12/2005 R$ 32.873 50 

9.2.2.2. Reforma dos Postos de Saude dos Povoados de Pau Vermelho, 
Camucar, Serra do Jeronimo, Lagoa Grande, Pedra do Salgado (ou Pedra 

, 
I DEBITO 

DATA DA OCORRENCIA VALOR 
30/9/2005 R$ 13.598,50 
1011012005 R$ 13.850,00 
12/9/2005 R$ 15.313,00 

21/10/2005 R$ 19.739,00 
1112/2005 R$ 18.129,00 
2/912005 R$ 12.226,20 

31/10/2005 R$ 3.709 80 

Sa/gada) e Serra Bonita' 

9.2.2.3. Responsaveis sotldarios: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefeito 
municipal, e firma S. B. dos Anjos Silva; 

9.2.3. Origem do debito: pagamento por services nao executados de 
reforma do Centro de Saude Isac Varao, contratados junto a firma Construtora 
Bomjardinense llda., CNPJ 04.323.509/0001-26: 

DEBITO 
DATA DA OCORRENCIA I VALOR 

117/2005 I R$ 21.500,00 

9.2.3.1. Responsaveis souoarlos: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefeito 
municipal, e firma Construtora Bomjardinense Ltda.; 

9:2.4. Origem do debito: paqamento por servlcos nao executados de 
reforma dos Postos de Saude dos Povoados de Pedra do Salgado (ou Pedra 
Salgada) e Lagoinha, contratados junto a firma Construtora Matos Ltda., CNPJ 
07.215.290/0001-30, conforme detalhado a seguir: 

9.2.4.1. Reforma do Posto de Saude do Povoado de Pedra do Salgado: 
DEBITO 

DATADAOCORRENCIA I VALOR 
30/912005 I R$ 18.309,00 

9.2.4 2. Reforma do Posto de Saude do Povoado de Lagoinha: 
DEBITO 

DATA DAOCORRENCIA I VALOR 
3/512005 I R$ 19.824,27 

9.2.4.3. Responaavels sonoartos: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefeito 
municipal, e a firma Coristrutora Matos Ltda.; 



54012 Sexta·teira 12 DIARIO DACAMARA DOSDEPUTADOS Outubro e 2007 

9.2.5. Origem do debito: pagamentos em favor da firina N. Dias (cJ J 
05.519.308/0001-61), que, por nao exercitar e nao ter exercitado sts 
atividades e por nao existir fisicamente, deve ser considerada sem capactdade 
operacional de ter fornecido os bens e/ou servtcos pelos quais a prefelt~ra 
pagou, fato esse que evidencla desvio de recursos plibllcos e tentativa de 
comprovacao de despesas por meio de documentos falsos: 

N.DIAS 
NOTA FISCAL DATA VALORfR$) NOTA DE EMPENHO 

487 10/08/2005 22.12000 202 
488 10/08/2005 25.36000 203 
490 10/08/2005 3.08000 204 
494 18/08/2005 11.85000 207 
493 18/08/2005 31.040,00 208 

TOTAL 93.45000 

9.2.5.1. Responsaveis solidarios: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefeito 
municipal. e firma N. Dias; I 

9.2.6. Origem do debito: pagamentos em favor da firma R. I. Costa 
(CNPJ 07.541.38010001-10), que, por nao exercltar e nao ter exercitado sJas 
atividades e por nao exislir flslcamente, deve ser considerada sem caoactdeoe 
operacional de ter fornecido os bens e/ou services pelos quais a prefeltJra 
pagou, fato esse que evidencia desvio de recursos pliblicos e tentativa be 
cornprovacao de despesas por meio de documentos falsos' 

R. I. COSTA 
NOTA FISCAL DATA VALOR (R$) NOTA DE EMPENHO 

87 06/10/2005 6.781 10 234 
86 06/10/2005 14.76760 235 
84 06/10/2005 9.95020 236 
83 06/10/2005 10.50200 237 
85 06/1012005 21.74640 238 
96 01/12/2005 1·6.83900 268 
95 01/12/2005 19.40000 269 
97 01/1212005 8.83700 270 
94 01112/2005 15.84900 271 

TOTAL 124.672 30 

9.2.6.1. Responsaveis sottdartos: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefello 
municipal, e firma R. I. Costa; ~ 

9.2.7. Origem do debito: pagamentos em favor da firma E. de J. V. 
Rodrigues Cornercio (CNPJ 07.369.509/0001-17), que, por nao exercitar e n-o 
ter exercitado suas alividades e por nao existlr fisicamente, deve ser . ,
considerada sem capacldade operacional de ter fornecldo os bens e/bu 
servtcos petos quais a prefeitura pagou. fato esse que, aliado a falsidade dps 
dados das notas fiscais. incluindo os referentes as respectivas Autorizao;:oes de 
Impressao de Documentos Fiscais (AIDFs) e a suposta gnifica responsatel 
pela impressao dessas notas, evidencia desvio de recursos pliblicos e tentativa 
de cornprovacao de despesas por meio de documentos raisos: 

E. DE J. V. RODRIGUES COMERCIO 
NOTA FISCAL DATA VALOR (R$) NOTA DE EMPENHO 

101 e 102 02/06/2005 16.22400 135 
104 105 e 106 06/06/2005 59.08625 146 

Il8e119 04/07/2005 33.22500 156 
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109, 110 e III 20/06/2005 21.013,00 159 
115e116 01107/2005 21.572,14 162 

122, 123 e 124 11/07/2005 33.225,00 177 
TOTAL 184.345,39 

9.2.7.1. Responsavets solidartos: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefeito 
municipal, e firma E. de J. V. Rodrigues Cornercio; 

9.2.6. Origem do debito: pagamentos em favor da firma F. C. e Silva 
Filho Cornercio e Representac;:oes (CNPJ 02.539.644/0001-66), que, por nao 
exercitar e nao ler exercitado suas atividades e por nao existir fisicamente, 
deve ser considerada sem capacidade operacional de ter fornecido os bens 
e/ou servic;:os pelos quais a prefeitura pagou, fato esse que evidencia desvio de 
recursos pubtlcos e tentativa de cornprovacao de despesas por meio de 
documenlos falsos' 

F. C. E SILVA FILHO COMERCIO E REPRESENTACOES 
NOTA FISCAL I DATA I VALOR(R$) I NOTADEEMPENHO 

1824 I 01/09/2005 I -10.360,00 I 220 

9.2.6.1. Responsaveis solidartos: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefeito 
municipal, e firma F. C. e Silva Filho Cornercio e Representac;:oes; 

9.2.9. Origem do debito: pagamentos em favor da firma R. A. S. Marques 
Comercio - ME (CNPJ 07.323.335/0001-90), que, por nao exercitar e nao ter 
exercitado suas alividades e por nao existlr fisicamente, deve ser considerada 
sem capacidade operacional de ter fornecido os bens e/ou services petos quais 
a prefeitura pagou, fato esse que, aliado a falsidade dos dados das Notas 
Fiscais, incluindo os referentes as respeclivas Autorizac;:oes de Impressao de 
Documenlos Fiscais (AIDFs) e a suposta grafica responsavet pela tmpressao 
dessas notas, evidencia desvlo de recursos pubncos e lenlaliva de 
cornprovacao de despesas por meio de documenlos tatsos: 

R. A. S. MAR( UES COMERCIO  ME 
NOTA FISCAL DATA VALOR(R$) NOTA DE EMPENHO 

30,31 e 32 31/0112006 42.721,34 28 
33 31/0112006 22.536,00 29 
29 31/0112006 13.433,40 30 

34 c 37 03/04/2006 65.148,00 66 
4 5 c6 01/06/2005 27.250,00 134 
13 e 14 01/0712005 25.645,67 171 

TOTAL 196.734,41 

9.2.9.1. Responsaveis sondartos: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefeito 
municipal, e firma R. A. S. Marques Comerclo - ME; 

9.2.10. Origem do debito: pagamentos em favor da firma E. Pimenla Dias 
Comercio e Representac;:ao (CNPJ 07.429.976/0001-23), que, por nao exercitar 
e nao ter exercilado suas atividades e par nao existir fisicamente, deve ser 
considerada sem capacidade operacional de ter fornecido os bens e/ou 
servlcos pelos quais a prefeilura pagou, rato esse que evidencia desvio de 
recursos publtcos e tentativa de cornprovaceo de despesas por meio de 
documentos falsos' 

E. PIMENTA DIAS COMERCIO E REPRESENTA( AO I 
NOTA FISCAL DATA VALOR IR$) NOTA DE EMPENHj 

27 10/08/2005 2.571,10 196 
26 10/08/2005 11.353,00 197 
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24 10/08/2005 16.370,10 198 
22 10/08/2005 11.013,00 199 
23 10/08/2005 21.903,60 200 
21 10/08/2005 11.242,00 201 
35 01/09/2005 27.376,50 218 
36 01/09/2005 15.390,00 219 

TOTAL 111.219,30 

9.2.10.1. Responsaveis solidarlos: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefeito 
municipal, e firma E. Plmenta Dias Cornerclo e Representacao: 

9.2.11. Origem do debito: pagamentos em favor da firma M. do M. P. G. 
da Silva Oornerclo (CNPJ 06.122.65710001-08), que, por nilo exercitar e nilo ter 
exercitado suas ativldades e por nilo exislir f1slcamente, deve ser considerada 
sem capacidade operacional de ter fomecldo os bens e/ou services pelos quais 
a prefeitura pagou, fato esse que evidencia desvio de recursos publicos e 
tentativa de cornprovacao de despesas por meio de documentos falsos: 

M. DOM. P. G. DASILVACOMl RCIO-ME 
NOTA FISCAL DATA VALORfR$) NOTA DE EMPENHO 

103 e 104 07/04/2005 64.00000 15 
57 e 58 10/02/2005 19.81431 21 
67 e 69 15102/2005 10.237,95 22 
52 e 53 09/02/2005 19.593,65 23 
71 e 73 17/02/2005 33.290,10 24 
75 e76 25102/2005 8.893,82 28 

78 01103/2005 . 16.30570 32 
82 e 83 01103/2005 28.44981 33 
91 e 92 08/03/2005 21.664,26 51 

90 16/03/2005 7.76600 52 
96 97 e 98 04/04/2005 43.18234 79 

99 e 100 04/0412005 38.428,48 80 
109,110elll 02/05/2005· 48.807,15 103 

112 03/05/2005 12.311,66 104 
114ell5 04/05/2005 13.184,90 110 

133 06/01/2006 35.789,00 7 
TOTAL 421.719,13 

9.2.11.1. Responsaveis soudartos: Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefello 
municipal, e firma M. do M. P. G. da Silva Comerclo; 

9.2.12. Origem do debito: pagamentos em favor da firma A. L. Montelo 
ME (ou A. L. Montelo Cornerclo), CNPJ 35.201.706/0001-04, que, por nao 
exercltar e nao ter exercitado suas alivldades e por nao existlr fisicamente, 
deve ser considerada sem capacidade operacional de ter fornecido os bens 
e/ou services pelos quais a prefeitura pagou, fato esse que evidencla desvlo de 
recursos publlcos e tentallva de cornprovacao de despesas por meio de 
documentos falsos: 

e 2007 

A. L. MONTELO - ME (ou A. L. MONTELO COMERCIQ) 
NOTA FISCAL DATA VALORfR$) NOTA DE EMPENHO 

260 06/0112005 10.00000 I 
261 06/0112005 5.000,00 2 
264 07/01/2005 9.350,00 3 

TOTAL 24.350,00 
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9.2.12.1. Responsaveis sclidartos:Sr. Jose Hlba
marRodrigues, Prefeito municipal, e firmaA.L Montelo 
- ME (ou A. L Montelo Cornercio): 

9.3.determinar, com baseno art. 12, incisoIII, da 
Lei 8-443/1992 c/c 0 art. 202, inciso III, do Regimento 
Interne doTCU,a realizacao, nos autos da tomada de 
contas especial, de audiencia: 

9.3.1. do Sr. Jose Ribamar Rodrigues, Prefeito 
municipal de Vitorino Freire/MA, pelas seguintes irre
gularidades: 

a) strnulacao de procedimentos licitat6
rios, com infringencia dos princlplos da lega
lidade, da isonomia, da impessoalidade, da 
moralidade, da competitividade e da probidade 
administrativa; 

b) ceiebracao de contrato com 0 Labo
rat6rio Biodilab mediante inexigibilidade de 
licitacao com base no art. 25, inciso II, c/c 0 
art. 13, inciso III, da Lei 8.666/93, sem que 
houvesse quaisquer consideracoes acerca 
da singularidade dos services ou da not6ria 
espectalizacao da contratada; 

e)contratacao diretada prestacao deser
vi90S de diversosprofissionaisde saude sem 
atendimento das formalidades legais; 

d) fracionamento de despesas para fugir 
a modalidade de ficitacao eXigivel, com infra
9ao ao art. 23, § 5°, da Lei 8.666/93,conforme 
constatadonos diversos convitespara a aqui
si9aode medicamentos realizados no ano de 
2005 enos seisprimeiros mesesde 2006,bem 
assim nadispensa de licita9aoparaaquislcao 
de medicamentos realizadaem 15-12-2005, 
no valor de R$3.000,00; 

9.3.2. dos Srs. Antoni Santos da Costa, Josiel 
Lemos Salese EvandroSousa Barbosa, presidenle e 
membrosda ComissaoPermanente de Licitacao, res
pectivamente, pelas seguintes irregularidades: 

a) sirnulacao de procedimentos llcltato
rios, com infringencia dos principios da lega
lidade, da isonomia, da impessoalidade, da 
moralidade, da competitividade e da probidade 
administrativa; 

b) fracionamenlo de despesaspara fugir 
a modalidade de licitacao exigivel, com infra
cao ao art. 23, § 5° da Lei 8.666/93, conforme 
constatadonos diversosconvitespara a aqui
si9aode medicamentos realizadosno ano de 
2005enos seisprimeiros mesesde 2006, bem 
assim na dispensade licita9aoparaaquisicao 
de medicamentos realizada em 15-12-2005, 
no valor de R$3.000,00; 

9.4. determinar a SecexIMA que realize analise 
conclusiva acerca dos precos unitarios contratados 
relatives as ocorrencias Iistadas no subitem 9.3 des
te Acordao, por meio de cornparacao com os efetiva
mentepraticadosno mercadoas respectivasepocas, 
com vistas a apuracao de eventuais prejufzos causa
dos ao erario. 

9.5. determinar 0 envio de c6pia do presente 
acordao, acompanhado de c6pia do relat6rio e voto 
que 0 fundamentam, a Procuradoria da Republica no 
Estado do Maranhao e ao Ministerio Publico do Esta
do do Maranhao; 

9.6.comunicara Secretaria Esladualde Fazenda 
do Maranhao(Sefaz-MAl, encaminhandoc6pia deste 
acordao, nos termos do Acordode cooperacao Tecni
ca, para fins da competente flscallzacao, a eXislencia 
das empresas fantasmas detectadas nesta fiscaliza
9ao, informando ainda as evidencias de notas fiscais 
com dados falsos; 

9.7. dar ciencia desta dehberacao a Prssldencia 
daComissaode Fiscalizacao Financeira e Controle da 
Camara dos Deputados. 

VII-Volo 

As lntormacoes encaminhadaspelo Tribunal de 
Contasda uniao alcancararn os objetivospretendidos 
por esta propostade fiscalizacaoe controle.Alem dis
so, as medidas pertinentes ja torarn adotadas. 

Dessaforma, esta PFC alcancou seus objetivos 
e nao ha providencias a serem tomadas nos termos 
do art. 37 do Aegimento Internoda Camarados Depu
tacos, aprovado pela Resolu9ao n°17, de 1989. 

Diante do exposto, Voto no sentido de que esta 
Comissao autorize arquivamento da presente PFC, 
uma vez que os traba/hos realizados pelo Tribunal de 
Contasda Uniaoalcancaram osobjetivospretendidos, 
nao restando nenhuma providencia a ser tomada por 
parte desta Comissao. 

Salada Comissao, 2 de outubro de2007.- Depu
tado Anibal Gomes, Relator 

III - Pareeer da Comissao 

A Comissao de Flscatlzacao Financeira e Con
trole, em reuniao ordinaria realizada hoje, concluiu 
pelo encerramento e arquivamento da Proposta de 
Fiscalizacao e Controle nO 95/2005, por ter alcancado 
os objelivos pretendidos, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Anlbal Gomes. 

Esliveram presentes os Senhores Deputados: 
CelsoRussomanno - Presidente, Leonardo Quin

tao- Vice-Presidente, AnlbalGomes, Damiao Feliciano, 
Manato, Paulo Pimenta, Pedro Fernandes, Praciano, 
Rubens Otani, vadao Gomes, Wellinglon Roberto, B. 
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Sa, Claudio Cajado,Duarte Nogueira, Eugenio Rabelo, Camara dos Deputados, 11 de outubro d~ 2007. 
Joao Dado, Mauro Benevides e Nelson Meurer. - Deputado Osmar Serraglio, Primeiro-Secre arlo, 

Sala da Comissao, 3 de outubro de 2007. 
Deputado Celso Russomanno, Presidente. PORTARIA N°g7, DE 2007 

SEt;:AO II o PrimeiroSecretarioda Camarados Deputados, 
. I 

de acordo com 0 Art. 259 do Regimento lnterno, com
PORTARIA N°g6, DE 2007 I 

binado com 0 inciso II do Art. 1° do Ato da Mesa n° 
o Primeiro Secretarioda Camarados Deputados, 205, de 1990, Resolve: I 

de acordo com 0 Art. 259 do Regimento Interno, com Credenciar 0 Senhor Rodrigo da Costa POssas 
binado com 0 inciso II do Art. 1° do Alo da Mesa n° 

como Represenlanle da Associacao Nacional dos Au
205, de 1990, Resolve: 

ditores Fiscais da Receila Federal do Brasil/A~FIP.Credenciar 0 Senhor Edelcio Vigna de Oliveira 
como Representante do Instituto de Esludos ocioe Camara dos Deputados, 11 de outubro da 2007. 

conomicosllNESC. - Deputado Osmar Serragllo, Primeiro-Secre ario 



MESA OIRETORA 
Presldente: 
ARLINOO CHINAGLIA - PT - SP 
1° Vlce-Presldente: 
NARCIO RODRIGUES - PSDB - MG 
2° Vlce-Presldente: 
INOC~NC'OOLIVEIRA· PR - PE 
1° Secrettlrlo: 
OSMAR SERRAGLIO - PMDB - PR 
20SecreUlIrio: 
CIRO NOGUEIRA· PP • PI 
3° Secretllrlo: 
WALDEMIR MOKA - PMDB - MS 
4° Secretflrlo: 
JOS~ CARLOS MACHADO - OEM - SE 
1° Suplente de aecretartc: 
MANATO • PDT - ES 
~ Suplente de Secrettlrio: 
ARNON BEZERRA· PTB - CE 
3° Suplente de SecretlJrlo: 
ALEXANDRE SILVEIRA - PPS • MG 
4° Suplente de Secreh'irlo: 
DELEY· PSC . RJ 

L10ERES E VICE·L10ERES 

Bloco PMOB, PSC, PTC 
L1der: HENRIQUE EDUARDO ALVES 

Vice-Lideres: 
Edinho Bez. Eldone Barbalho, Fatima Pelaes, Lela Coimbra, 
Leonardo Quintao, Maria LUcia Cardoso, Natan Donadon. Tadeu 
Filippelli, Vilal do R~go Filho, Bernardo Artstori, Colbert Martins, 
Edson Ezequiel, Cezar Schirmer, Celsc Maldener, Filipa Pereira, 
Hugo Leal, Francisco Rossi, Rile Cernata. Marcelo Gulmaraes 
Filho. Darclsio Perondi, Mauro Benevides, Pedro Novais, Mendes 
Ribeiro Filho, Eunlcio Oliveira e Rocha Loures. 

PT 
L1der: LUIZ S~RGIO 

Vice-L1deres: 
Andre Vargas. Anselmo de Jesus, Carios Zarattlnl, Dalva 
Figueiredo, Declo Lima, Domingos Dutra, Elismar Prado, Eudes 
Xavier, Magela, frfny Lopes, Jose Eduardo Cardozo, Joseph 
Bandeira. Leonardo Monteiro, Marco Maia, Mauricio Rands, 
Nazarene Fonteles. Nelson Pellegrino, Reginaklo Lopes, 
Vicentinho, 'rarcrsaoZimmermann e Devanir Ribeiro, 

Bloco PSB, PDT, PCdoB, PMN, PHS, PRB 
L1der: PAULO PEREIRA DA SILVA 

Vice-Uderes: 
Mflrcio Franca (10 Vice), Rodrigo Rollemberg, Or. Ubiali, Manoel 
Junior, Rogerio Marinho, Ribamar Alves, Marcelo Serafim, Ciro 
Gomes, Silvio Costa, Reinaldo Nogueira, Miro Teixeira, Brizola 
Neto, Barbosa Neto, Mario Heringer e Marcos Medrado. 

OEM 
L1der: ONYX LORENZONI 

Vice-L1deres: 
Antonio Canes Magalhaes Neto (1° Vice), Gullherme Campos, 
Jose Cartos Aleluia, Ronaldo Caiado, Abelardo Lupion, Roberto 
Magalhaes, Alberto Fraga (Licenciado), Claudio Cajado, Andr~ de 
Paula, Marcio Junqueira, Joao Oliveira, Fernando de Fabinho, 
Paulo Bornhausen, Indio da Costa e Eduardo Sciarra. 

PSOB 
L1der: ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 

Vice-Llderes: 
Leonardo Vilela (1° Vice), Arnaldo Madeira, Bruno Rodrigues, 
Carios Brandac, Emanuel Fernandes, Gustavo Fruet. Julahy 
Junior, Lobbe Neto, Luiz Paulo Vel1ozo Lucas. Paulo Renato 

Souza, Raimundo Gomes de Matos, Rodrigo de Castro, Vanderlei 
Maoris e Eduardo Gomes. 

PR 
L1der: LUCIANO CASTRO 

Vice-L1deres: 
Jose Carlos Araujo (1° Vice), Aenon Freitas, Gorele Pereira, 
Sandro Mabel, Vicentinho Alves, Jose Rocha, Lincoln Portela, Leo 
Alcantara, tucemra Pimentel, Mauricio Quintetla Lessa e Dr. 
Adilson Soares. 

PP 
L1der: MARIO NEGROMONTE 

Vlce-Llderes: 
Benedlto de lira (1° Vice), Antonio Cruz. Jose Linhares, Luiz 
Fernando Faria, Pedro Henry, Rebecca Garcia, Ricardo Barros, 
Roberto Balestra (Licenciado), Simao sessirn, vaoac Gomes e 
Vilson Covatti. 

PTB 
L1der: JOVAIR ARANTES 

Vice-Uderes: 
Sergio Moraes (1° Vice), Arnaldo Faria de Sa, Pastor Manoel 
Ferreira, Armando Abllio e Paes Landim. 

PV 
L1der: SARNEY FILHO 

Vice-Llderes: 
Edson Duarte, Roberto Santiago, Ant6nio Roberto e Jose Paulo 
T6ffano. 

PPS 
L1der: FERNANDO CORUJA 

Vice-L1deres: 
Arnaldo Jardlrn (1° Vice), Moreira Mendes, Geraldo Thadeu e 
Raul Jungmann. 

Par6grafo 4·, Artlgo g. do RICO 

PSOL 
Repr.: 

PTdoB 
Repr.: VINICIUS CARVALHO 

PRTB 
Repr.: JUVENIL ALVES 

Llderanc:a do Governo 
L1der: JOS~ MUCIO MONTEIRO 

Vice-Llderes: 
Beta Albuquerque, Henrique Fontana, Wilson Santiago, Milton 
Monti e Ricardo Barros. 

Lteeranca da Mlnorla
 
L1der: ZENALDO COUTINHO
 



OEPUTAOOS EM EXERCICIO 

RorBlma 
Angele Portela - PT 
Edio Lopes - PMOB 
Francisco Radngues - OEM 
Luciano Castro· PR 
MarciaJunquelra - OEM 
Maria Helena - PSB 
Neudo Campos - PP 
Urzeni Rocha - PSOB 

AmapA 
Oalva Flquelredo> PT 
Oavi A1columbra• OEM 
Evandro Milhomen - PedoS 
F~tima Pelaes - PMOB 
Janete Caplberibe - PSB 
Jurandil Juarez- PMOS 
Lucenlra Pimentel - PR 
SabastiAo Bala Rocha - PDT 

Parll 
Asdrubal Bentes - PMOB 
Bel Mesquita - PMOB 
Belo faro - PT 
Eldone Barbalho - PMOB 
Gerson Peres - PP 
Giovanni Quelroz - POT 
Jaoer Bamalho - PMOB 
Lira Mala - OEM 
Lucio Vale - PR 
Nilson Pinto· PSOB 
Paulo Rocha - PT 
Vlc Pires Franco· OEM 
Wandenkotk Gon..lves • PSOB 
Wladimir Costa - PMDB 
ZIl Geraldo - PT 
Zenaldo Coutinho - PSOB 
Zequinha Marinho - PMOB 

Amazonas 
Atila Lins - PMOB 
Canas Souza - PP 
Marcelo Serafim • PSB 
Praciano - PT 
Rebecca Garcta- PP 
Sabino Castelo Branco - PTB 
Silas Camara - PSC 
Vanessa Grazziotin - PCdoS 

Rondanla 
Anselmo de Jesus- PT 
Eduardo vaiveree , PT 
Emandes Amorim - PTS 
Undomar GarQOn - PV 
Marinha Raupp - PMOB 
Mauro Nazij - PSB 
Moreira Mendes· PPS 
Natan Oonadon - PMOB 

Acre 
Femando Melo• PT 
Flaviano Meio - PMOB 
Gladson Cameli - PP 
Henrique Afonso - PT 
IIdenei Cordeiro - PPS 
Nilson Mourao - PT 
Perpetua Almeida - PCdoB 
Sergio Petecso - PMN 

Tocantlns 
Eduardo Gomes - PSOB 
Joao Ohveira- OEM 
LaurezMoreira· PSB 
Lazaro Botelho - PP 
Moises Avelino - PMOB 

Nllmar Ruiz - DEM 
Osvaldo Reis - PMOB 
Vlcentlnho Alves - PR 

Maranhlo 
Canas Brandao - PSOB 
Cleber Verde - PRB 
CI6vis Fecury - OEM 
Davi Alves Silva Junior· PSC 
Domingos Dutra - PT 
Flavlc Olno - PCdoB 
GastAo Vieira - PMOB 
Juliao Amln - POT 
Nice tobao - OEM 
PedroFamandes - PTB 
PedroNoveis - PMOS 
Pinto Itamaraty - PSOB 
Professor Selima- PMOS 
RJbamar Alves ~ PSB 
Roberto Rocha - PSOB 
Samey Fllho - PV 
Sabasliao Madeira - PSOB 
Waldir Maranhao - PP 

CearA 
Anlbol Gomes - PMOB 
Artosto Holanda • PSB 
Amon Bezerra • PTB 
Chico Lopes - PCdoB 
Clro Gomes - PSB 
Eudes Xavier - PT 
EugAnlo Rebelo - PP 
Eunlcio Ogveira . PMOB 
fl~vio Bezerra - PMDB 
Garete Pereira - PR 
Jose Arrton Cinlo • PT 
Jose Gulmarties • PT 
Jose Linhares - PP 
Jose Pimenlal - PT 
Leo Alcantara - PR 
Manoa' Salvlano - PSOB 
Marcelo Teixeira - PR 
Mauro Benevides·PMOS 
Paulo Henriqua Lustosa • PMOB 
Ralmundo Gomes de Matos - PSOB 
Vicente Arruda - PR 
Ze Gerardo - PMOB 

Plaul 
Alberto Silva - PMOB 
Allla Lira - PSB 
B. S~· PSB 
Clro Nogueira - PP 
Julio Cesar - OEM 
Marcelo castro - PMOB 
Mussa Oemes • OEM 
Nazareno Fontetes • PT 
Osmar Junior - PCdoB 
PaesLandim • PTB 

Rio Grande do Norte 
Betlnho Rosado - OEM 
F~bio Farta - PMN 
F~tima Bezerra - PT 
Felipe Mala - OEM 
Henrique Eduardo Alves - PMOB 
Joao Mala - PR 
Rogllrio Mannho - PSB 
Sandra Rosado· PSB 

Paralba 
Armando Abllio - PTB 
Oamiao Feliciano - POT 
EfTaim Fliho - OEM 
Lulz Coulo - PT 
Manoel Junior - PSB 

I 



Marcondes Gadelha - PSB 
ROmulo Gouveia - PSOB 
Ronaldo Cunha lima - PSOB 
Vilal do Rego Filho - PMOB 
Wellington Roberto - PR 
Wilson Braga - PMOB 
Wilson Santiago - PMDB 

Pernambuco 
AnaArraes - PSB 
Andre de Paula - OEM 
Annando Monteiro - PTB 
Bruno Araujo - PSOS 
Bruno Rodrigues - PSOB 
Carlos Eduardo Cadoca . PSC 
Carlos Wilson - PT 
Edgar Moury - PMOB 
Eduardo da Fonte - PP 
Fernando Coelho Filho - PSS 
Femando Ferro - PT 
Gonzaga Patriota - PSS 
Inocencio Oliveira - PR 
Jose Mendonva Bezerra - OEM 
Jose Mudo Monteiro - PTB 
Marcos Antonio - PRB 
Mauricio Rands - PT 
Paulo Rubem Santiago - PT 
Pedro Eugenio - PT 
Raul Henry - PMOB 
RaulJungmann  PPS 
Renildo Calhelms - PCdoB 
Roberto MagalhEies - OEM 
Silvio Costa - PMN 
Wofney Queiroz - PDT 

Alagoas 
Augusto Farias - PTB 
Benedito de lira - PP 
Carlos Alberto Canuto - PMOB 
Cristiano Matheus - PMOB 
Frandsco Tenorio - PMN 
Givaldo canmoeo - PSB 
Joaquim Beltrao - PMOB 
Mauricio Oulntefla Lessa - PR 
Olavo Calheiros - PMOB 

Serglpe 
Albano Franco - PSOB 
Eduardo Amorim - PSC 
fran Barbosa - PT 
Jackson Barreto - PMOB 
JerOnimo Reis - OEM 
Jose Cartes Machado - OEM 
Mendonva Prado- OEM 
Valadares Filho - PSB 

Bahia 
Alice Portugal - PCdoB 
Antonio Carlos Magalhaes Neto- OEM 
Claudio Cajado - OEM 
Colbert Martins - PMOB 
.Daniel Almeida - PCdoB 
Edigar Mao Branca- PV 
Edson Duarte - PV 
Fabio Souto - OEM 
Felix Mendonva - OEM 
Fernando de Fabinho - OEM 
Guilhenne Menezes· PT 
Joao Almeida - PSOB 
JOEio CanasBacelar - PR 
J080 teao  PP 
Jorge Khoury - OEM 
Jose Carlos Areluia . OEM 
Jose Carlos Araujo - PR 
Jose Rocha - PR 

Joseph Bandeira - PT 
Jusmari Oliveira - PR 
Jutahy Junior - PSOS 
L1dioe da Mala - PSB 
Luiz Bassuma • PT 
Luiz Carreira - OEM 
Marcelo Guimaraea Filho - PMOB 
Marcos Medrado - PDT 
M~rio Negromonte - PP 
Mauricio Trindade - PR 
Nelson Pellegrino - PT 
Paulo Magalhaes - OEM 
Roberto Brtno - PP 
S~rgio Barradaa Carneiro - PT 
Serqio Brite - PMOB 
Severiano Alves - PDT 
Tonha Magalhaes - PR 
Uldurico Pinto - PMN 
Veloso - PMOB 
Walter Pinheiro - PT 
Zezeu Rlbelm- PT 

Minas Gerais 
Ademir CamiJo - PDT 
Aelton Freitas - PR 
Alexandre Silveira - PPS 
AntOnio Andrade - PMOS 
AntOnio Roberto - PV 
Aracely de Paula. PR 
Bllac Pinto- PR 
Bonif~do de Andrada- PSOB 
canes Melles - OEM 
Carlos Willian - PTC 
CiroPedrosa - PV 
Edmar Moreira - OEM 
Eduardo Barbosa - PSOB 
Elismar Prado- PT 
Fabio Ramalho - PV 
Fernando Dintz - PMOS 
George Hilton· PP 
Geraldo Thadeu - PPS 
Gilmar Machado - PT 
Humberto Souto - PPS 
Jaime Martins - PR 
Jairo Ataide - OEM 
JO Moraes - PCdoB 
Joao Bitter> OEM 
Joao Magalhaes - PMOB 
Jose Fernando Aparecido de OliveIra - PV 
Jose Santana de Vasconcellos - PR 
Julio Delgado - PSB 
Juvenil Alves - PRTB 
Lae! Verella - OEM 
Leonardo Monteiro· PT 
Leonardo Quintao - PMOB 
Lincoln Portela - PR 
luiz Fernando Faria- PP 
M~rcio Reinaldo Moreira - PP 
Marcos Montes - OEM 
Mariado CarmaLara- PT 
Maria Lucre Cardoso- PMOB 
M~rio de Oliveira - PSC 
Mftrio Heringer - PDT 
Mauro Lopes . PMOS 
Miguel Correa Jr. - PT 
Miguel Martini - PHS 
Narcio Rodrigues - PSOB 
OdairCunha - PT 
Paulo Abl-ackel - PSOB 
Paulo Piau - PMOS 
Rafael Guerra - PSOB 
Reginaldo Lopes - PT 



Rodrigo de Castro - PSOB 
Saraive Felipe - PMOB 
Virgilio Guimaraes • PT 
Vltor PenIda ·DEM 

Espllfto Santo 
Camllo Cola - PMOB 
lriny Lopes - PT 
Jurandy Loureiro - PSC 
Lela Colmbra • PMOB 
Luiz Paulo Vellozo tucas- PSOB 
Manato - POT 
NeudmarFraga- PR 
Rita camata - PMOB 
Rose de Fneitas - PMOB 
Sueli Vldlgal - PDT 

Rio de Ja nelro 
Alexandre Santos - PMOB 
Andreia Zito - PSOB 
Arnalda vtanoa- POT 
Ayrton Xerez • OEM 
Bemerdo Arlston - PMDB 
Brizola Neto - POT 
Cades Santana - PT 
Chico Alencar· PSOL 
Chico D'angelo - PT 
Cida Diogo - PT 
Deley - PSC 
Dr. Adilson Soares - PR 
Dr. Paulo Cesar- PR 
Edmllson Velentlm - PCdoB 
Edson Ezequlel - PMDB 
Edson Santos - PT 
Eduardo Cunha - PMOB 
Eduardo Lopes - PSB 
Felipe Bomier - PHS 
Fernando Gabelrs • PV 
Fernando Lopes. PMOB 
Filipe Peneira - PSC 
Geraldo Pudlm - PMDB 
Hugo Leal- PSC 
Indio da Costa - 'OEM 
Jair Boisonaro - PP 
Jorge Billar - PT 
Leandro Sampalo - PPS 
L~o Vivas - PRB 
Leonardo Piedanl- PMOB 
Luiz sergio - PT 
Marcelo ltaglba • PMDB 
Marina Maggessl - PPS 
MiroTelxelra- PDT 
Nellton Mulim - PR 
Nelson Bomler • PMOB 
Otavio Leite· PSOB 
Pastor Manoel Ferreira - PTB 
Rodrigo Mala· 'OEM 
Roqertc Usboa • OEM 
Silvio Lopes - PSOB 
Simao Sessim - PP 
Solange Almalda • PMDB 
Solanga Amaral - 'OEM 
Suely - PR 
Vlnicius Carvalho - PTdoB 

Sio Paulo 
Abelardo Camarinha - PSB 
Aida Rebelo - PCdoB 
Aline correa -PP 
Antonio BulhOes . PMOS 
Antonio Carlos Mendes Theme· PSOB 
Antonio Carlos Pennunzlo - PSDB 
Antonio Palocci • PT 
Arlinda Chlnaglia - PT 

Arnalda Faria de S~ • PTB 
Arnalda Jardim - PPS 
Arnalda Madeira· PSDB 
BetaMansur - PP 
CAndido Vaccarezza • PT 
Carios Sampalo • PSDB 
Carios Zsrattinl - PT 
Celso Russomanno· PP 
CI~udlo Magrao • PPS 
Clodovil Hemandes , PR 
Devanlr Ribeiro· PT 
Dr. Nechar - PV 
Dr. Plnottl- 'OEM 
Dr. Talrnlr- PV 
Dr. Ublall - PSB 
Duarte Nogueira - PSDB 
Edson Apereddo • PSDB 
Emanuel Femandes • PSDB 
Fernando Chucre • PSDB 
Frandsco gcsst- PMOS 
Frank Aguiar - PTB 
Gullherrne Campos - 'OEM 
Ivan Valente - PSOL 
Janete Rocha Piebl • PT 
Jllmar Tailo - PT 
Joao Dado· PDT 
Jcao Paulo Cunha - PT 
Jorge Tadeu Mudalen - OEM 
Jorglnho Maluly - 'OEM 
Joss Anlbel - PSDB 
Jos~ Eduardo cardozo - PT 
Jose Genolno - PT 
Jose Mentor - PT 
Jos~ Paulo T6ffano - PV 
Julio Semeghini - PSOB 
Labbe Nelo - PSOB 
Luclena Cosla - PR 
Lulza Erundlna - PSB 
Mercelo Ortiz - PV 
~rclo FranI'" • PSB 
Michel Temer - PMOB 
Milton Monti· PR 
Nelson Marquezelll • PTS 
Paulo Malu!· PP 
Peulo Pereira da Slive - PDT 
Paulo Renata Souza- PSDB 
Paulo Teixeira - PT 
·Regls de Ollvelra- PSC 
Relnaldo Nogueira· PDT 
Reneto Amary • PSOB 
Ricardo Berzoinl - PT 
Ricardo lzat - PTB 
Rlcerdo Tripoli· PSDB 
Roberto Santiago. PV 
Sllvlnho Peedoll- OEM 
Silvio Tomes - PSOB 
VedAo Gomes - PP 
Valdemar Costa Neto • PR 
Vanderiel Macris - PSOB 
Vloentlnho - PT 
Waller Ihoshi - OEM 
Wllliem Woo - PSOB 

Meta Grosso 
Caries Abicalll- PT 
EJiene Uma - PP 
Homero Pereira - PR 
Pedro Henry - PP 
Professor Victoria Galli - PMOB 
Thelma de Oliveira - PSDB 
Vallenir Pereira- PSB 
Wellington Fequndas ~ PR 



Olstrlto Federal 
Augusto Carvalho - PPS 
Jofran Frejal- PR 
Laerte Bessa - PMOS 
Mage'a - PT 
oseno Adriano ~ OEM 
Rodovalho - OEM 
Rodrigo Rollemberg - PSB 
Tadeu Filippelli - PMOB 

Golas 
Canas Alberto Lerela - PSOB 
Chico Abreu - PR 
Iris de Araujo - PMOB 
Joao Campos - PSOB 
Jovair Arantes . PTa 
Leandro Vilela - PMOS 
Leonardo Vilela- PSDB 
LuizBittencourt - PMOS 
Marcelo Melo - PMOB 
PedroChaves - PMDB 
PedroWilson - PT 
Professora Raquet Teixeira - PSDB 
Ronaldo Caiado- OEM 
Rubens Otani- PT 
Sandes Junior - pp 
Sandra Mabel - PR 
Tencc . PTB 

Mato Grosso do Sui 
AntOnio carlosBiffi - PT 
Antonio Cruz- PP 
Oagoberto - POT 
Geraldo Resende - PMOS 
Nelson Trad - PMOB 
VanderLaubet- PT 
Waldemir Moka - PMOB 
Waldir Neves - PSDB 

Parana 
Abelardo Lupien - OEM 
Affonso Camargo- PSDB 
Airton Roveda - PR 
Alceni Guerra - OEM • 
AlexCanziani - PTa 
Alfredo Kaefer - PSDB 
Andre Vargas- PT 
Angelo Vanhoni - PT 
Assis do Couto - PT 
Barbosa Neto - POT 
Cezar Silvestri - PPS 
Chico da Princesa - PR 
Dilceu Sperafico - PP 
Dr. Rosinha - PT 
Eduardo Sciarra> OEM 
Giacobo - PR 
Gustavo Fruet - PSOB 
HermesParcianello - PMOB 
LuizCarlos Hauly - PSOB 
Luiz Cartes Setim - OEM 
Marcelo Almeida - PMOB 
Max Rosenmann - PMDB 
MoackMicheletto - PMOB 
Nelson Meurer- PP 
Odilia Balbinalti - PMOB 
OsmarSerraglio - PMOB 
Ratinho Junior - PSC 
Ricardo Barros - PP 
Rocha Loures - PMOB 
Takayama - PSC 

Santa Catarina 
Angela Amin- PP 
Cartlto Merss- PT 
cetso Maldaner - PMOS 

Ottcio lima - PT 
Djatma Berger- PSB 
Edinho Bel - PMOB 
Fernando Coruja - PPS 
Gervasio Silva - PSDB 
Joao Matos- PMOB 
Joao Plzzolatti - PP 
JoseCarlos Vieira - OEM 
Nelson Goetten - PR 
Paulo Bomhausen - OEM 
Valdir Cotatto - PMOB 
Vignatti - PT 
Zonta - PP 

Rio Grande do Sui 
AdM Pretto - PT 
Afonso Hamm- PP 
Beta Albuquerque - PSB 
Cezar Schirmer ~ PMOS 
Claudio Oiaz- PSOB 
Oarclsio Perondi - PMOB 
Eliseu Padilha - PMOB 
EnioBace:i • PDT 
Germano Bonow - OEM 
Henrtque Fontana - PT 
Ibsen Pinheiro - PMOB 
JoseOUlYio Germano - PP 
Luciana Genro- PSOL 
luis Carlos Henze . PP 
LuizCarlos Busato - PTB 
Manuela D'avtla - PCdoB 
Marco Mala - PT 
Mariado Rosario - PT 
MatteoChiarelli - OEM 
MendesRibeiro Fllho - PMOB 
Onyx lorenzoni - OEM 
Paulo Pimenta • PT 
Paulo Roberto - PTB 
Pepe Vargas- PT 
Pompeo de Mattos - PDT 
Professor Ruy Pauletti - PSOB 
RenatoMoiling - PP 
Sergio Moraes - PTB 
Tarclsio Zimmermann' - PT 
Vieira da Cunha- PDT 
Vilson Covatti - PP 



I 

COMISSOES PERMANENTES 

COMISsAo DE AGRICULTURA, PECuARIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Presidente: Marcos Montes (OEM) 
l' Vice-Presidente: Assis do Couto (PT) 
2' Vice-Presldente: Waldir Neves (PSDB) 
3' Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PP) 
TItulare! Suplentes 

PMDB/PT/PP/PRIPTB/PSCIPTC/PTdoB 
Mao Pretto Airton Roveda 

Antonio Jose Medeiros Afonso Hamm 
(L1cenciado) 

Anselmo de Jesus Amando Ablllo 
Assis do Couto Benedltode Ura 
Beto Faro CamiioCoIa 
Celso Maldaner Darclsio Perondl~o do PV 

Dlleau Sperafico Emandes Amorim 
Domingos Dutra Femando Melo 
Edio Lopes Lazaro Botelho 
Flaviano Melo Marcelo Melo 
Homero Pereira Moises Aveline 
Jusmari Oliveira Nilson Mourao 
LeandroVilels YBglldoPV Paulo Plmenta 
Luis CartosHeinze Suely 
Moacir Micheletto vadao Oomes 
Nelson Meurer Vander Loubet 
Odllio Balbinottl Veloso 
Paulo Piauwgn do PSOBIDEAoIM'S Vignatti 

(Dep. do PSDB/DEMIPPS 
Roberto Balestra (L1cenciado) ocupa a vagal 

(Dep. do PSDBIDEMIPPS Tatico 
QCUpa a vagal 

(Dep. do PSDBIDEMIPPS Valdir Colano ocupa a vagal 
Ze Gerardo 1 vaga 
Zonla 

PSDBIDEMIPPS 
Alfredo Kaefer Y'IQllIIkJ

Aibelardo Luplon PMDBlPTlPI'/F'RIPTBIPSCif'TClPTdoB 

Claudio Diaz Antonio CartosMendesTheme 
Davi Alcolumbre Vltll° do Betinho Rosado veglldo 
PSBfPCTIPCda8rPl.4N PMIJ6IPTIPPIPRIPTBlPSQ'PTCHTdoB 

Duarte Nogueira Cartes Mell.s 
JerOnimo Rels Gezar Snvestr'i 
Jo~ Oliveira Eduardo Sciarra 

Feflx Mendonca VOQ8 do
Leonardo Vilela PMOBIPTIPPIPRIP' BlPSCiJ> IQPT4:18 

Lulz Carlos Setim Francisco Rodrigues 
Marcos "Montes Jorglnho Maluiy 
Renaldo Calado Lae'Varella 
Waldir Neves Lira Maia 
Wandenkolk Goncalves Moreira Mendes 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPT ROmulo GouveIa 
CIPTdoB ocupa a vagal 

Silvio Lopes 
Thelma de Ollvelre 

PSBIPDT/PCdoBlPMN 
B.Sa Enlo Baed 
Dagoberto Giovanni Queiroz 
Femando Coelho Fllho Ma~o He~nger 

Osmar Junior Reinaldo Nogueira 
Pompeo de Mattos sandra Rosado 
(Dop. do PSDB/DEMIPPS 

Valadares Filho 
ccupe a vagal 

PV 
(Dep. do (Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPT PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPT 
C/PTdoB ocupa a vagal C/PTdoB ocupa a vagal 
Secretaric(a): Moizes Lobo de Cunha 

Asdrubal Sentes 
Cartes Souza 
Dalva Figueiredo 
Eldone Barbalho 
Henrtqua Afonso 
Jose Gulmarf.es 
Luciano Castro vBgllb PSOBIDEMIPPS 

Natan Oonadon 
Rebecca Garda 
(Dep. do PV ocupa a vagal 
(Dep. do PSBIPDTIPCdoBIPMN 
ocupa a vaga) 
1 vaga 

Jairo Atalde 
Lira Maia 
(Dep. do 
PMDBIPTIPP/PRIPTB/PSCIPTC 
IPTdoB ocupa a vagal 
(Dep. do PRB ocupa a vagal 
(Dep. do PSBIPDTIPCdoB/PMN 
ocupa a vega) 

1 vega 

Local: Anexo II, TerTeo,Ala C, sala 36 
Telefones: 3216-64031640416406 
FA)(: 3216-6415 

COMissAo DA AMAZONIA, INTEGRAC;AO NACIONAiL E DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAiL 

Presldente: Vanessa Grazzlotin (PCdoB) 
l' Vice-Presldenta: Marcelo Serafim (PSB) 
2"Vlce-Presldenle: 
3' Vlce-Presldenle: Sebastiao Bala Rocha (PDT) 
TItulares Su~ entes 

PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSCIPTCIPTdoB 

Marcelo Serafim 
Maria Helena 
Sebastlao Bala Rocha VItII8 do 
PSOBIDEtM>PS 

~? Petedio Ylllllldo 
IPPI'PRlPTBlPSC'PTCIPTdoB 

Vanessa Grazziotin 
PV 

tmdornar Garcon ,...... 
PMDBlPTlPPfPFWJB/I"SC'PTCIPTllo8 

PRB 
Marcos Antonio VItII8 do PSD8IOEMlWS 

SeeretMo(a): lara Araujo Aiencar Aires 
Local: Anexo 11- Sale T- 59 
Telefones: 3216-6432 
FA)(: 3216~40 

COMiSsAo DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICACAo E 

Alila Uns VIIII8doPSOBIOEWPP5 

Bel MJsquila 
F~t1ma Felaes 

Gladson Cameli 
Joseph B~ndelra 

Lucio Vale 
Marinha ~aupp 

Mauro Lopes 
Neudo C mpos 
, Paulo rocha 

Ze Gereldo 1 
Zequinha arinho 

PSDB/DEMIPPS 
Abelardo Lupion
 
IIderlei cbrdeiro
 

Marclo JU~qUelra
 
Moreira Jendes
 

urzen':~ocha 
I 

PMDBIP~:~:;:,s:'!~~
 
PSB/PDT/PCdoBIPMN I 

Giovanni Quelroz 
Mauro Nazlf 

I 
Perpefua Almeida 

INFORMAnCA 
Presldenle: Julio Semeghlnl (PSDB) 
l' Vlce-Presldente: Jose Rocha (PR) 
2" Vlce-Presldenle: Paulo Bamhausen (OEM) 
3' Vlce-Presldente: Bllae Pinto (PR) 
ntulares Sup entes 

PMDB/PTIPPJPRlPTBIPSCIPTC/PTdoB 
Beto Mansur 
Bilae Pinto 

~~~~atheus vtrp.do 

Elismar Prado 
Eun/do Oliveira 
Gullherme Menezes 
Jader Barbalho 

Cartos zarattinl 
Cida IDiogo 

Eduardo runha 

Femand~ Ferro 
Frank Aguiar 

Gersonlperes 
Ibsen Pirheiro 

I 



Jorge Bitter Jose Carlos Bacelar 
Jose Rocha Joaquim Bertrao 
Maria do Carma Lara Jose Eduardo Cardozo 
Nazarene Fonteles Luiz Cartos Busato 
Paulo Henrique Lustosa Paulo Piau ..... doPS06lOEfNPPS 

Paulo Roberto Rebecca Garcia 
Ratinho Junior Ricardo Barros 
Sandes Junior Sabino Castelo Branco 
Silas CAmara Yllqa do 
PSBlPDT/PCd08lPMN Takayama 

Walter Pinheiro Waldir Maranhao 
Wladimir Costa Wilson Braga 
Zequinha Marinho Wilson Santiago 
(Dep. do PSDB/DEMIPPS ocupa 

(Dep. do PV ocupa a vagal 
a vagal 
(Dep. do PSDB/DEMIPPS ocupa 

(Dep. do PRTB ccupe a vagal
a vagal 
(Dep. do PSDBIDEMIPPS ocupa (Dep. do PSDBIDEMfPPS 
a vagal ocupa a vagal 
(Dep. do PSDB/DEMIPPS ocupa 
a vagal 

PSDBIDEM/PPS 
Bruno Rodrigues Aleeni Guerra 
Eduardo Sciarra "age do 
PMOBIPTlPPlPRIPTBlPSCfPTCJPTllo8 Davi A1columbre 

Emanuel Femandes Jose Mendonca Bezerra 
Gustavo Fruel Julio Cesar 
Jorginho Malu!y Lobbe Nelo 

Moreira Mendes "sga do
Jose Anlbal ~MOBIPIIPPMHlP I tw::iW f<.:IP I 001'1 

Julio Semeghini Nilmar Rujz 
leandro Sampaio Professora Raquel Teixeira 
Mancel Salviano vag. do 
PMOBIPTIPPIPRIPTB/PSCJPTCfPTdoB Rafael Guerra 

Paulo Bomhausen Raul Jungmann 
Roberto Rocha VlIglI do 
PMOBlPTlPPlPRIPTBIPSClPTCfPTdoB Rodrigo de Castro 

ROmulo Gouveia VIlgll do 
PMDBIPTIPPfPRIPT13lPsoPTClPTdoB ZenaIda Ccunnho 

(Dep.do 
Vic Pires Franco PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSC/PT 

CIPTdoB ocupa a vagal 
(Dep.do 
PMDBIPT/PP/PRIPTBIPSCIPTC 
IPTdoB ocupa a vagal 
(Dep. do PV ocupa a vagal 
(Dep. do PHS ocupa a vagal 

PSBIPDT/PCdoB/PMN 
Enio Baed Ana Arrees 
Luiza Erundina Ariosto Ho/anda 
Rodrigo Rollemberg Barbosa Neto 
Uldurioo Pinto Ojalma Berger 
Va!adares Filho M~rcio Franca 
(Dep. do 
PMDBIPTIPP/PRIPTBIPSCIPTC Marcos Medrado 
IPTdoB ocupa a vagal 

PV 
Edson Duarte ~ellBdoOr. Nechar "BIlBdoPSOB.oElNPPS 

PMDB.r1'TI'F"f'IPRIPTBIPSClPTOPTdoB 

Edigar Mao Branca F~bio Ramalho 
PHS 

Miguel Martini Yllqall<JPS06IDEM!PPS 

PRTB 
Juvenil Alves vsga do 

~MOBIP fJl.'l.'MH/P 1M'::iCIPlt:ll" I doB 

Secretartoia): Myriam Goncalves Teixeira de Oliveira 
local: Anexo 11, Terreo. Ala A, sala 49 
Telefones: 3216-6452 A 6458 
FAX: 3216-6465 

COMISSAO DE CONSTlTUU;:AO E JUSTIf;:A E DE CIDADANIA 

Presldente: Leonardo Plccianl (PMOB) 
10 Vlce-Presidente: Mendes Ribeiro Fifho (PMOB) 
20 Vice-Presldente: Neucimar Fraga (PR) 
30 Vice-Presidente: Marcelo ltagiba (PMDB) 
TItulares Suplentes
 

PMDB/PTIPPIPRIPTB/PSCIPTCIPTdoB
 
Benedito de Ura Alexandre Santos
 
CAndido Vaccarezza Antonio BulhOes
 
Cezar Schirmer "agBdo PSOBIOE:JM>PS . AntOnio Cartos Biffi 
Colbert Martins Aracely de Paula 
Geraldo Pudim Arnalda Faria de Sa 
Gerson Peres Carlos Abicafil 
Ibsen Pinheiro CartosWillian 
Joac Paulo Cunha Declo Uma 
Jose Eduardo Cardozo Dllceu Sparafico 
Jose Genolno Domingos Dutra 
Jose Mentor Eduardo Cunha 
leonardo Plcciani F~tima Bezerra 
Magela Femando Diniz 
Marcelo GuimarAes Filho George Hilton 
Marcelo Itagiba Hugo Leal 
Maria lucia Cardoso lrlny Lopes 
Mauricio Quintella Lessa Joao Magalhaes 
Mauricio Rands Jofran Frejat 
Mauro Benevides 'illgB do POOL Jose Pimentel 
Mendes Ribeiro Filho laerte Bessa .... do PV 

Michel Temer Luiz Couto 
Nelson Pellegrino Marta do Rosano 
Nelson Trad . Odilia 8albinotti 
Neucimar Fraga Pastor Manoal Ferreira 
Odair Cunha . Ricardo Barros 
Paes landim Rubens Otani 
Paulo Maluf ~ Sandes Junior 
Paulo Teixeira Sandra Mabel 
Professor Victoria Galli Tadeu Filippelli 
Regis de Oliveira Veloso 
Sergio Barradas Carneiro Wladimir Costa 

(Dep. do PSDBIDEM/PPS Vicente Arruda VagBdo PSOBo'D£MIPPS 
• ocupa a vagal 

Vilson Covatti 1 vaga 
Vital do Rego Filho 't1IpadoP'll 

Wilson Santiago 
(Dep. do PSDBfDEMIPPS ocupa a 
vagal 

PSDBIDEMIPPS 
Antonio Carlos MaQalhaes Neto "epa 
do PMOlWTlPPfPRIPTBlPSG'PTCIPTcIoB Albano Franco • 
Bonifaclc de Andrada Alexandre Silveira 
Bruno Araujo Andre de Paula 
Edmar Moreira Ayrton Xerez 
Edson Aparecido Fernando Coruja 

Humberto Souto 't1Ipa do
Efraim Filho PMDBlPTlPPlPRIPlBiPSC'PTCJPTdoB 

Felipe Maia Jer6nimo Reis 
Indio da Costa Joao Almeida 
Jutahy Junior Joao Campos 
Mendonca Prado Jos~Anlbal 

Moreira Mendes Jose Carlos Aleluia 
Paulo Magalhaes Matteo Chiarelli 
Renata Amary Mussa Oemes 
Roberto Magalhaes Paulo Bornhausen 
Ronaldo Cunha lima Pinto ftamaraty 
Silvinho Peccioli Ricardo Tripoli 
ZenaIda Coutinho sebasnao Madeira 
(Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSCIPTCIPT Solange Amaral 
daB occpa a vaga) 
(Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSCIPTCIPT William Woo 
daB ocupa a vaqa) 

PSBIPDT/PCdoBlPMN 



Clro Gomes Beta Albuquerque 
FI~vlo Dina Chico Lopes 
FranciscoTenorio Edmllson Valent\m 
M6rcio Fran~ Gonzaga Patriota 
Marcos Medrado Pompeo de Mattos 
Sandra Rosado Rog~no Mannho 
Valtenir Pereira Severiano Alves 
Wolney Quelraz Vieira da Cunha 

PV 
Marcelo Ortiz Samey Fllho 
(Dep. do (Dep. do 
PMDBIPTIPP/PRIPTBIPSCIPTCIPT PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCI 
daB ocupa e vage) PTClPTdoB ocupa a vage) 

PSOL 
(Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRIPTB/PSCIPTCIPT Chico Alencer 
daB ocupa e vega) 
SeeretMo(a): ReJene Salele Marques 
Locel: Anexa lI,nrreo, Ala A, sala 21 
Telefones: 3216-6494 
FAX: 3216-6499 

COMiSsAo DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
Presidente: Cezer Silvestn (PPS) 
l' Vice-Presldenla: Canas Sampalo (PSDB) 
2' Vice-Presldante: Giacobo (PR) 
3' Vice-Presldanta: Walta' Ihashl (OEM) 
Tltularas Suplenle. 

PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPTC/PTdoB 
Antonio Cruz Anfbal Gomes vegelbPV 

Eduardoda Fonte Celso Russomanno 
Femando Melo Devanlr RIbeiro 
Giacobo Vllgelb PSDElIDEMtPPS Leandro Vllela 
Jos~ canos An"llo Marcelo Guimaraes Fllho 
Leo Alcantara Yll(I8Itg PSOOIDEMIPPS Marla do Carmo Lara 
LucianaCosta YagelbPSOBlDEMlPPS Mauricio Trindade 
Lulz Bassuma Max Rosenmann 
Lulz Bittencourt Miguel corrae Jr. 
Nelson Goetten Paes Landlm 
RicardoIzar RatinhoJunior 
Tonha Magalhaes S6rglo Brito YllgSI!O PSBlPOTIPClla8/PLlH 

Vinicius Carvalho (Dep. do PSOL ocupa a vagal 
(Dep. do PHS ocupa a vaga) 

PSDB/DEMIPPS 
Canas Sampalo Bruno Araujo 
Cezar Silvestri Efrslm Filho 
Walter Ihashl Fernandode Fablnho 
(Dep. do 
PMDB/PTIPP/PRIPTBIPSCIPT LeandroSampalo 
CIPTdoB ocupa a vagal 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPT Nilmar Rulz 
C/PTdoB ocupo • vogo) 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPT Paulo Abl-acke' 
CIPTdoB ocupa 0 voga) 

PSBIPDTIPCdoBIPMN 
Ana Arraes Givaldo Conmbao 
Barbosa Neto Silvio Costa 

(Dep. do 
Chico Lopes PMDBIPTIPPIPRlPTBlPSCIPT 

C/PTdoB ocupa a vagal 
Julio Delgado VllQ8l!oPl/ 

PV 
(Dep. do

(Dep. do PSB/PDT/PCdoBlPMN PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPT 
ocupa a vagal C/PTdoB ocupa a vagal 

PSOL 
Ivan Valente 'n!U 

e lb 

PWOBr'PTfPP/PRIPTBlPSC'PTC'NTduB 

PHS 

Fe'ID8Bomler YlIg8 dO 

PMDSlPTlPPfPRlP"rnlPSClPTClPTdoB 

Seereblno(a): Lilian de C~ssla Albuquerque Santos 
Local: Anexo II, Pav. Supartor, Ala C, sala 152 
Telefones: 3216-6920 A 6922 
FAX: 3216-6925 

COMISSAo DE DESENVOLVIMENTO ECDNOMICO, 
INDUSTRIA E COMERCIO 

Presldente: Wellington Fagundes (PR) 
l' Vlae-Presldente: Albano Franco (PSDB) 
2' Vlae-Presldente: AntOnio Andrade (PMDB) 
3' Vlce-Presidente: Vandertel Macris (PSDB) 
Tltulara. Suplenles 

PMDBlPTlPP/PRIPTB/PSCIPTClPTdoB I 
AntOnio Andrade Aline C0lT6a 
Dr. Adllson Soeres YIIgllItgF'HS AntonIo ~alocd 
Edson EzequlelvegelbPSDBIOEWPPS ArmandoMbntelro 
Femando Lopas Certos Eduerdo Cladoca 
Joao Mela Calso Maldoner 
Jurandll Juarez Joao Paulof:unha 

Ludo Vale Nelson Ma~~ 

Miguel corrsa Jr. p~ciano 
Reglnaldo Lopes Rocha ~oures 
Renalo Moiling Vicentlnho Alves 

(Dep. do PSDB/DEMIPPS 
Wellington Fagundes ooopa~ vagal 

(Dep. do PSDBIDEMIPPS ocupa 
a vagal 

PSDBIDEM/PPS 

:~~~~:~~~ablnho E~~~~~ecl:~~~: 
Os6rio Adriano JairoIAtaide 
Roortao de CastroYll(I8Itg
PWD9iPT'fPPIPRJPTM"SCIPTCIPT~ Leandro Sampaio 

Vandertel Macris Lulz Paulo vellozol Lucas 

(Dep. do Wid' N l _'" 
PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSC/PTCI ""OB/PTIPP~doB 
PTdoB ocupa a vagal [ 

PSBIPDT/PCdoBIPMN 
Dr. Ublall Femando Coolh Fllho 

(Dop. do 
Evandra Milhomen PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPT 

CIPTdoB DCupa avagal 
PHS 

(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTCI Miguel "'artinl 
PTdaB ocupe e vaga) 
Seeret~rto(a): Lin Israel Costa dos Santos 
Local: Anexo II, 'renee, Ale A, sala T33 
Telefones: 3216-6601 A 6609 
FAX: 3216-6610 

COMiSSAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
Presldente: Zez~u Ribeiro (PT) 
l' Vlce-Presldente: Angela Amln (PP) 
2' Vlce-Presldente: Lulz Cartos Busalo (PTB) 
30 Vlce.presldente: EdsonSantos (PT) 
Tltula",o Suplenles 

PMDBlPTlPP/PRIPTB/PSC/PTCIPTdoB 
Angela Amln Chico da Poncesa 

YB\1'dDPSSlPOTIPCCkI8IPMN DaY! Alves Silva JunIor Yl!lJ8 do
Chico Abreu PSBlPDTlP<flo8IPMN 

Edson Sentos Hermes Pardanello 
Eliene Uma ..... ItgPSDB.IDEM!PPS Jos~ Guimaraes 
JacksonBarretoV8II8dDPSOlIIOEhWPS LulzBltte'ncourt 

Paulo Robertbvegalb
Joao Leao PSBlPtJTIPCdoBIPMN 

Josl:l Airton Cirilo Paulo Rubem Sdntiago 
Uzara Botelho Pedro Epg6nlo 

I 



Lutz Cartos Busato Pedro Hon:l: 
Rose de Freitas yoga

Marcelo Melo PSOBIDEMIPPS 

Marinha Raupp S~rgio Moraes 
(Dop. do PSDB/DEMIPPS 

Zezeu Ribeiro ocupa a vagal 
(Dep. do PV ocupa a vagal (Dap. do PV ocupa a vagal . 

PSDB/DEM/PPS 
Fernando Chucre Andre de Paula 
Solange Amaral Cartos Brandao 
(Dop. do Gustavo Fruet Yl!9B do 
PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPTC PMOBIPT/PPlPRIPrnlPSClPTClPTdoB 

IPTdoB ocupa a vagal 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSC/PTC Renato Amary 
IPTdoB ocupa a vagal 
1 vaga Rogerio Lisboa 

(Dop. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSC/PT 

C/PTdoB ocupa a vagal 
PSBIPOT/PCdoB/PMN 

(Dep. do 
Ademir Camilo PMOB/PTIPP/PRIPTB/PSC/PT 

C/PTdoB ocupa a vagal 
(Dep. do 

Laurez Moreira PMDB/PT/PP/PRIPTB/PSC/PT 
C/PTdoB ocupa a vagal 

(Dep. do 
PMDBIPTfPP/PRIPTBIPSCIPTC 1 vaga 
IPTdoB ocupa a vagal 

PV 
Jose Paulo T6ffano Y""a do Roberto Santiaao Yaga do 
pl.4OB/PToPPlPRIPmIPSCPTClPTdoB PMDBIP I/PPIPHIP IIWScn-l ClPldof1 

Secretanota): Romulo de Sousa Mesquita 
local: Anexo II, Pavimento Superior, AJaC, Sala 166 
Telefcnes: 3216-6551/6554 
FAX: 3216-6560 

. COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 
Presidente: Luiz Couto (PT) 
1°Vice-Presidente: 
20 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT) 
3° Vice-presldente: Pastor Manoel Ferreira (PTB) 
Tltularee Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTC/PTdoB 
lriny Lopes Adao Pretto 
Janele Rocha Piettt Dalva Figueiredo 
Jcseoh Bandeira YBglldo 
PSOBI[\EINPPS Filipe Pereira 

Lincoln Portela Yllglldo 
p"""",~ Henrique Afonso 

Lucenira Pimentel JoM Linhares 
Luiz Couto Jusmari Oliveira vova do PtiS 

Pastor Manoel Ferreira Paulo Henrique Lustosa 
Pedro Wilson Vicentlnho 
Suely Vagll do PHS (Oep. do PV ocupa a vaga) 
verosc 1 vaga 
(Dep. do PV ocupa a vagal 
(Dep. do PSOL ocupa a vagal 

PSDB/DEM/PPS 
Geraldo Thadeu Claudio Cajado 
Matteo Chiarelli Eduardo Barbosa 
Pinto /lamaraty Jcac Almeida 
(Dep.do 
PMOB/PT/PP/PRIPTBIPSC/PTC Otavio Leite 
IPTdoB ocupa a vagal 
1 vaga 1 vaga 

PSB/POT/PCdoBlPMN 
(Oep. do 
PMOBIPTIPPIPRIPTBIPSC/PTC Janete Caplberibe 
IPTdoB ocupa a vagal 

1 vaga Sueli Vidigal 
PHS 

(Dop. do (Dop. do 
PMDB/PT/PPIPRIPTB/PSC/PTC PMDBIPT/PP/PRIPTBIPSCIPT
 
IPTdoB ocupa a vagal CIPTdoB ocupa a vagal
 

PRB
 
L~o Vivas 1 vaga
 

PV
 
AntOnio Roberto vega do Dr. Tarmir ...""ado
 
PMOBIPTIPPIPR,/PTtlIPSClPTClPTd06 PfoIUl'IlPf/PPIPWP IBIPSO'P ICIP IdoB 

PSOl 
Chico Alencar vagado 
PMDllJPTlPPlPRIPTBIPSC/PTC/PTdoB 

Secretttrio(a): Mflrcio Marques de Araujo 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 165 
Tololones: 3216-6571 
FAX: 3216-6580 

COMISSAO DE EDUCAl;:AO E CUlTURA 
Presidente: Gastao Vieira (PMOB) 
1°Vice-Presidente: Maria do Rosario (PT) 
2° Vice-Presidente: Frank Aguiar (PTB) 
3° Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB) 
Tltulares Suplentes 

PMDBIPT/PP/PRIPTB/PSCIPTCIPTdoB 
Alex Canziani vega do PS.OBlOEWPPS Angela Amin 
Angelo Vanhoni • Angela Portela 
Antonio Bulhoos Beto Mansur 
AntOnio Caries Biffi Elcione Barbalho 
Cartes Abicalil Ellene Lima 
Clodovil Hemandes Elismar Prado 
Fatima Bezerra Flttvio Bezerra 
Frank Aguiar Gilmar Machado 
Gastao Vieira Jilmar Tatto 

Mflrcio Reinaldo Moreira vagodo
Iran Barbosa PSUBlDEPM'PS 

Joao Matos Mauro Benevides 
Juaqulm Beltrirlo Y'!Ol18ooPSOBIDEWPPS Mauro Lopes 
Lelo Coimbra Neilton Mulim 
Maria do Rosttrio Pedro Wilson 
Osvaldo Reis Professor Victorio Galli 
Paule Rubem Santiago Reginardo Lopes 
Professor Seumo Ricardo Izar 
Raul Henry vese do PSDBIDE~S Saraiva Felipe 
Waldir Maranhao 
(Dep. do PSB/PDT/PCdoBIPMN 
ocupa a vaga) 

PSDBIDEMIPPS 
ClOvis Facory Andreia Zilo 
Lobbe Nelo Bonitaclc de Andrada 
Nice LobAo Joao Oliveira 
Nilmar Ruiz Jorglnho Maluly 
Paulo Renato Souza Lira Maia 
Professor Ruy Pauletti Paule Bomhausen . 
Professora Raquel Teixeira Paulo Magalhaes 
(Dep. do 
PMOB/PTIPP/PRIPTBIPSCIPTC Raimundo Gomes de Matos 
IPTdoB ocupa a vagal 
(Oep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSC/PTC Ronaldo Cunha Lima 
IPTdoB ocupa a vagal 
(Dep. do (Oep. do 
PMDBIPT/PPIPRIPTBIPSCIPTC PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSC/PT. 
IPTdoB ocupa a vagal C/PTdoB ocupa a vagal 

PSBIPDT/PCdoB/PMN 
Alice Portugal Or. Ubiali 
Ariosto Holanda Eduardo Lopes 
Atila Lira , Luiza Erundina 
goqerto Marinho Ribamar Alves 
Severiano Alves ""110 do 
PfoIOOIPTIPPIPRlPlBIPSCIPTC/PTdoB 



I 

PV
 
(Dep. do PSOL ocupa a vagal Marcelo Ortiz
 

PSOL
 
Ivan Valente YIl98~PV 
Secret~rio(a): Iracema Marques 
Local: Anexo II, Pav. Superior, AlaC, sala 170 
Telefones: 3216-6622/6625/6627/6628 
FAX: 3216-6635 

COMiSsAo DE FINANCAS E TRIBUTACAO 
Presidente: Virgilio Gulmarlles (PT) 
l' Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PM DB) 
2' Vice-Presldente: Antonio Palocci (PT) 
3' Vice-Presldente: Pedro EugAnlo (PT) 
Tltulares Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRIPTB/PSCIPTC/PTdoB 
Acelio Casagrande (Ucenciado) Andre Vargas 
Aelton Freitas Bilac Pinto 
Antonio Palocci Carlito Merss 
Armando Monteiro carlosSantana 
Eduardo Cunha Cartos Souza 'ItIll8 

c1o PSCA. 

Filipe Pereira Cartos Willian 
JoAo Magalhaes CezarSchirmer 
Jos~ Pimentel Colbert Martins 
LulzFemando Farta Giaoobo 
Marcelo AlmeIda leonardo Qulntao 
MaxRosenmann Maurfdo Qulntella Lessa r: 
Pedro EugAnlo Nelson Bomier 
Pedro Novais Paulo Maluf 
Rocha Loures Renato Moiling 
Vignattl Ricardo Berzoini 
Virgilio Gulmaraes S~rglo Barradas cametro 
(Dep. do PSDB/DEMIPPS ocupa 

Tarclslo ZImmermann 
a vagal 

Zonta 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS 

ocupa a vaga) 
PSDB/DEM/PPS 

Alfredo Kaefer Bruno Areujo 
Eduardo Gomes Yll(Jll do

Amakto Madeira PMDB.'PT.FPIPRIPTBlPSOPTClPTdc6 

Carlos Melles JoAo Bittar 
FellxMendon. Jorge Khoury 
Femando Coruja Julio Semeghini 
Guilherme campos 'tIIlil

8 do 
PSBJPOTlPCdo!llPMN Lulz Paulo venezo Lucas 

Jos~ cance A1eluia Y8g11do 
PMDBlPTfPPfPRIPT8IPSCo'PTCIPTdaB Paulo Renato Souza 

JuliO Cesar Rodrigo de Castro 
Lulz.Carlos Hauly Rodrigo Mala 
tuiz Carreira Silvinho Peccloli 
Mussa Demes 1 vaga 
SIMo Torres 

PSBIPDTlPCdoBlPMN 
JoAo Dado eire Gomes 
Manoel Junia'!' F~bl<i Farla 
SiMoCosla M~rio Heringer 
(Dep. do PSDBIDEMIPPS ocupa 

(Dep. do PRB ocupa a vagal
a vagal 

PV 
(Dep. do 

Fabio Ramalho PMDBIPT/PP/PRIPTB/PSC/PT 
ClPTdoB ocupa a vagal 

PSOL 
(Dep.do 

LUdana Genre PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPT 
ClPTdoB ocupa a vagal 

PRB 

SecretMo(a): Marcelle R C CavalcanU 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136 
Talefonas: 3216·6654/6655/6652 
FAX: 3216·6660 

COMissAo DE FISCALIZACAO FINANCEIRA E CONlOLE 
Prasldente; Celso Russomanno (PP) 
l' Vice.presldenta: Ma"'io Relnaldo Moreira (PP) 
2' Vice-Presldente: Parp<\tua Almeida (PCdoB) 
3' Vice-Presldente: Leonardo QulnUlo (PMDB) 
Tltulares Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRIPTB/PSCIPTC/PTdoB 

Anlbal Gomes 

carlosWillian Yll(Jlldo PSDIWEM'F'PS 

Gelso Russomanno 
Femando Diniz YIIgIIdo PSBIPDT~CdoM'MN 

Leonardo Quintao 
M~rclo Relnaldo Moreira 
Mario Negromonle 

Olavo Calhelros 

Paulo Pimenta 

Pedro Fernandes 

Praciano 
Rubens Otonl 
VadAoGomes 
Wellington Roberto 'O'llglldDPSOlWEMIPPS 

PSDB/DEM/PPS 
Ayrton Xerez 
Humberto Souto 
SebastlAo Madaira 
(Dep.do 
PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTC/PTdoB ocupa 
a vagal 
(Dap. do PSBIPDT/PCdoBIPMN ocupa a vagal 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPTCIPTdoB ocupa 
a vagal 

PSBIPDT/PCdoBlPMN 
Damlao Feliciano yaga do PSDBII:OIIPPS 

Manato 
Perpetua Almeida 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPTCIPTdoB ocupa 
a vagal 
Secret~rio(a):Maria Unda MagalhAes 
Local: Anaxo II, Pav. Superlor, Ala A, sala 161 
Talefones: 3216-6671 A 6675 
FAX: 3216-6676 

COMiSsAo DE LEGISLACAO PARTICIPATIVA 
Presldente: Eduardo Amorim (PSC) 
l' Vice-Presldanta: Carlos WIllian (PTC) 
2' Vlce-Presldante: SIMo Lopes (PSDB) 
3' Vlce-Presldente: Eduardo da Fonta (PP) 
TItula... Sup ant.. 

PMDBlPTIPPIPRIPTBIPSCIPTC/PTdoB 

C~ndido 
Vacc;rezza 
Eduardo da

IFonte 
EugAnlo ~abelo 

Flavlano Melo 

J~~ra~~~~~~: 
Jooo Mentor 
LUIs ~arlOS 

~~Inze 
~Ylauro 

Benevides 
Virgilio 

Gulrnaraes 

Wladlmlrl'Costa 

Alfrado aefer
 
Claudio ¢ajado
 

Duarte N~uelra 

Indio daleosta 

Manoel sJlvlano 

Solange 1maral 

B.S~ 

JoAo Dado 
JuliaOAmln 

Carlos Willian 
Eduardo Amorim 
Eduardo da Fonte 
F~tlma Bezerra 
Jackson Barreto 
Jo&tAirton Cirilo 
Jurandil Juarez 
Marla Lucia Cardoso 

Alex C~nzIanl 
Fernando Ferro 

Jaime Martins

'-t

Mal"COS Antonio Yll(Jll do Pedro Wilson 

PSB""""""""",," 1 vaga 



PSDBIDEMIPPS 
Geralde> Thadeu Eduardo Sciarra 
Guilherme Campos Femando de Fablnho 
Jolla Oliveira 3 vegas 
Otavio Leite 
Silvio Lopes 

PSBIPDTIPCdoB/PMN 
Eduardo Lopes Paulo Pereira de Silva 
Luiza Erundina Sandra Rosado 

PV 
Dr. Talmlr 1 vaga 
Secretariota): Miriam Cristina GoncalvesQuintas 
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A. salas 1211122 
Telefones: 3216-6692/6693 
FAX: 3216-6700 

COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAvEL 

Presidente: Nilson Pinto (PSDB) 
1° Vice-Presidente: Fabio Souto (OEM) 
2° Vlce-Presidente: Ricardo Tripoli (PSDB) 
30 Vice-Presidente: Gervasio Silva (PSDB) 
TItulares Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRIPTB/PSCIPTC/PTdoB 
Bernardo Artston Homera Pereira 
Leonardo Monteiro Iran Barbosa 
Mario de Oliveira Max Rosenmann 
(Oep. do PV ocupa a vaqa}. Moaeir Micheletto 
(Dep. do PSDBIDEM/PPS ocupa Paulo Teixeira a vagal 
(Dep. do PRTB oeupa a vaga) Roberto Balestra {Licenciado} 
(Dep. do PSBIPDT/PCdoBIPMN 

(Dep. do PV ocupa a vega) ocupaa vagal 
(Dep. do PSDBIDEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEMIPPS 
a vagal ocupa a vagal 
(Dep. do PSDBIDEM/PPS ocupa 

(Dep. do PV ocupa a vagala vagal 
. (Dep. do 

1 vaga PSB/PDT/PCdoBIPMN ocupa a 
vagal 

PSDBIDEMIPPS 
Fabio Souto Anlonio Carlos Mendes Thame 

Arnaldo Jardim vngn do 
Gervasio Silva PfolO!llP T/PPIPRJPTBfPSQ'PTCIPTdDB 

Jorae Khourv vngn do 
PMD!fIpTIPPIPRIPfBIPSC/PTClPTece Augusto Carvalho 

Marina Maggessi Germano Bonow 
Nilson Pinto Lutz Carreira 
Onyx Lorenzoni Wandenkolk Goncalves 
Ricardo Tripoli vagado
PMOBJPT/PPIPRlPTBiF'SClPTClPTdoB 
Rodovalho vege do 
PMDB/PT/PPIPRlPTBlPSClPTClPTdoB 

PSBIPDTlPCdoBlPMN 
Givaldo Carimbac Arnaldo Vianna 
Janete Capiberibe Rodrigo ROllembe~ 
Reinaldo Ncqueira vega do Seruio Petecac Y8IJ8
P""OBJPTlPPiPRJP1'flIF>SClPTClPrdoB Pt.mB!P 1~IPRlPTBfPSClPTClPl doB

0 

PV 
Edson Duarte 'o1lge dn Anrento Roberto ~ega lIo 
PMDBlPrIf>PIPR'PTBIF'SQ'PTClPTdoB PMOBIPTIPPIPRJPTIlIPSCIPTC/PTdoB 

Dr. Nechar Vllg:ll do
Samey Filho PMOW IIPPIPIW IBlF'5l;fl> IQ'PI dol'l 

Fernando Gabeira 
PRTB 

Juvenil Alves vega do 
PMDBJPT.t'PJPRiPTBIPSQ'PTClPTdoB 

Secretanota). Aurenilton Araruna de AlmeIda 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142 
Telefones: 3216-6521 A 6526 
FAX: 3216-6535 

COMISSAO DE MINAS E ENERGIA 
Presidente: Jose Otavlo Germano(PP) 
10 Vice-Presidente:Eduardo Valverde (PT) 
20 Vice-Presldente: Neudo campos (PP) 
30Vice-Presidente: Vitor Penido (OEM) 
Tltutares Suplentes 

PMDBIPTIPP/PRIPTBIPSCIPTC/PTdoB 
Aellon Freitas vagado

Alexandre Santos IIS6IP\JWCdoIWMN 

Andre Vargas Beto Faro 
Bel Mesquita Chico D'angelo 
Carlos Alberto Canuto Deley 
Eduardo Valverde Edinho Bez 
Emandes Amorim Joac Maia 
Fernando Ferro Joao Matos 
Joao Pizzolattl Jorge Bittar 
Jose Otavlo Germano JoseSantana de Vasconcellos 
Neudo Campos Lutz Bassuma 
Rose de Freitas Luiz Fernando Faria 
Simao Sessim Marinha Raupp 
Vander Loubet Nelson Meurer 
Vicenfinho Alves Paulo Henrique Lustosa 
Ze Geraldo 'ranee 
(Dep. do PSDB/DEMIPPS Valdir Colatto
ocupa a vagal 

Waller Pinheiro 
PSDBIDEM/PPS 

Arnaldo Jardlm Felipe Maia 
Betlnho Rosado Y8IJ8 do 
PMOBJPT/PP/PR,VTBIPSCIPTCIPTdoB Gervasio Silva 

CartesAlbeno Lerela Joao Almeida 
Eduardo Gomes Jose Carlos Aleluia 
luiz Paulo VeUozo Lucas Leandro Sampaio 
Marcio Junquetra Nilson Pinto 
Paulo Abi-ackel Rodovalho 
Rogerio Usboa Urzeni Rocha 
Silvio lopes 1 vaga 
vnorPenido 

PSBIPDTlPCdoBIPMN 
Arnaldo Vianna Brizola Neto 
Edrnilson Valentlm Giovanni Queiroz 
JuliaoArnin J6 Moraes 

(Dep.do 
Miro Teixeira PMDB/PTIPPIPRIPTB/PSCIPT 

CIPTdoB ocupa a vaga) 
PV 

Jose Fernando Aparecido de Olrc Pedrosa
Oliveira 
Secretenota): Damaci Pires de Miranda 
local: Anexo II, Ferree, Ala C, sala 56 
Telefones: 3216·6711/6713 
FAX: 3216-6720 

COMISSAO DE RELA<;6ES EXTERIORES E DE DEFESA 

2

NACIONAL
 
Presldente:Vieira da Cunha (PDT)
 
10 vlce-Presidente: Marcondes Gadelha (PSB)
 

0 Vice-Presidente: Jose Mendonca Bezerra (OEM)
 
30Vice-Presldente:Augusto Carvalho (PPS)
 
Tltulares Suplentes
 

PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSC/PTCIPTdoB 
Aracely de Paula Amon Bezerra 
Atila Lins CartesWilson 
Augusto Farias Colbert Martins 
Carlita Merss Edio Lopes 
Dr. Rosinha Edson Ezequlel 
Flavlo Bezerra Geraldo Resende 
George Hilton Henlique Fontana 
Iris de Araujo Leonardo Monteiro 
Jair Bolsonaro Magela 



Joso Carlos Bacslar Marcelo Castro 
Laerte Bessa MaurIcio Rands 
Nilson Mourao Pees Landim 
Ricardo Berzolnl Regis de Oliveira 
Tekeyama (Dep. do PSDB/DEMIPPS ocupa a vagal 
2 vegas (Dep. do PSOL ocupa a vagal 

(Dep. do PSDB/DEMIPPS ocupe a vagal 
PSDBIDEM/PPS 

Andre de Paula Amaldo Jardlm 
Anlonio Carlos 

Amaldo Madeira Mendes Thame 
Humberto Souto 'IIIV! eo

Augusto Carvalho PMDBIPTIPPIPWPTIlIPSClPTO'PTdClB 

Claudio Cajado JUlahy Junior 
Francisco Rodrigues Lulz Ca~os Hau~ 

Marina MaQQessl 'l'llQ1l
Joao Almeida PMDBIPT/PPIPRIPTtlII'!lCJPTO'PTdClB 

Jose Mendon~ 
Professor Ruy Paulettl Bezerra 

Raul Jungmann Roberto MagalhDes 
William Woo Vic Piras Franco 

Wa~er Ihosh! 
1 vaqa 

PSBIPDT/PCdoB/PMN 
Aldo Rebelo Laurez Moreira 
Eduardo Lopes Manoel Junior 
Marcondes Gadelhe Marcelo Serafim 
Vieira da Cunha Severiano Alves 

PV 
Femando Gabelra Jose Femando Aparecldo de Oliveira 

PSOL 
Luciana Genre YlI(Il>do 

PMDBr'PT1PP1PRIl" TEl./PSClPTO'PTttoB 

SecretArio(a}: Femando Lulz Cunha Rocha 
Local: Anexo II, Pay. Superior, Ala A, sala 125 
Telefones: 3216-6739/6738/6737 
FAX: 3216-6745 

COMiSsAo DE SEGURANCA POBLICA E COMBATE AD 
CRIME ORGANIZADO 

Prasidanta: Joao Campos (PSDB) 
l' Vice-Presldente: Plnla Itamaraty (PSDB) 
2' Vice-Presldente: Raul Jungmann (PPS) 
3' Viea-Prasldente: Laerte Bessa (PMDB) 
TItulares Suplentss 

PMDBIPT/PPIPRIPTBIPSCIPTC/PTdoB 
Amaldo Faria de Sa Afonso Hamm 
Femando Melo Alex Canzlanl 
Jose Eduardo Cardozo lriny Lopes 
Laerte Bessa Jose Genolno 
Lincoln Portela Mancelo Almalda 

.Mancelo ltagiba Mauro Lopes 
Paulo Pimenta Mendes Ribeiro FI/ho 
Rita Camata Neilton Mulim 1111gB ee PV 

Sergio Moraes Neuclmar Fraga 
(Dap. d)O PSDB/DEMIPPS ocupa Paulo Rubem Santiago 
a vaga 

Pedro Chaves 
PSDBIDEM/PPS 

Alexandre Silvelre 1111gB do Antonio Carlos Magalhaes 
PMCBPT,wJPRIPTBlPSCW'TCIPTlloe Neto 

Edmar Moreira Carlos Sampalo 
Gul/herma Campos Jose Anlbal 
Joao Campos Vic Pires Franco 
Marina Maggessl William Woo 
Plnla ltamaraty 
Raul Jungmann IIll9Ildo PV 

PSBIPDTIPCdoBlPMN 
Francisco Tenorlo Ademlr Camllo 
Vieira da Cunha Veltenlr Pereira 

PV 

(Dep.do 
(Dep. do PSOB/DEMIPPS ocupa PMDB/PTIPPIPRIPTBIP~CIPT 
a vagal C/PTdoB ocupa a vega) 
SeereIMo(a): KllIla da Consolacao dos Santos Viana 
Local: Anexo II, Pavimenlo Superior - Sale166-C 
Telefones: 3216-6761/6762 
FAX: 3216-6770 

COMiSsAo DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILI1 
Presldente: Jorge Tadau Mudalen (OEM) 
l' Viea-Presldente: Aleanl Guenra (OEM) 
2' Viea-Presldente: Ribamar Alves (PSB) 
3' Vice-Presldente: Cleber Verde (PRB) 
Tltulerea Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRlPTB/PSCIPTC/PTdoB I 
Angela Portela Acblio Casagra~ j!-i~r~ 

Armando Abllio IIIIgIl ee F'SDBIOEloWPS Antonio B\JlhOes 
Amaldo Farie de Sa Clodovll H.nlandes 
Chico D'angelo Or. Rosinha 
Clda Diogo Eduardo dS Fonle 
Oarclsto Perondi Gorete PereIra 
Eduardo Amorim Guilharme Ma"ezes 
Geraldo Resande 'IIIV! do I' d I. .. 
PS08lOEPoIJPPS ns e rrauJo 

Henrlque Fontana Janete Rocha PietA 
Jofran Frejet Lelo cPlmbra 
Jose Linhares Lueenlra Pimentel lI,doPSOl 

Mancelo Castro Luclana Costa 
Mauricio Trindada Nazareno Footeles 
Nellton Murim \lBg8doPSOL Pastor Manoel ~erreira 
Pepe Vargas Professor Setlmo 
Rita Camele Simao Sesslm 
Roberto Britto Vital do R~gb Filho 
Saralva Felipe 2 vagas 
Solange Almeida 
1 vaga 

PSDB/DEMIPPS 
Aleenl Guerra Affonso Camargo 
Dr. Plnottl Andre d~ Paula 
Eduardo Barbose Efral,p FI/ho 
Genneno Bonow Geraldo lJ"adeu 
JoM Billar Indio da Costa 
Jorge Tadeu Mudalen Leandro Sampaio 
Rafael Guerra Leonardo Vilela 
Ralmundo Gomes de Malos NicelLobao 
(Dep. do 
PMDBIPTIPP/PRIPTB/PSC/PT Thelma de Oliveira 
ClPTdoB ocupa a vagal I 
(Dop. do (Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPT PMDBIPT/PPIPRIPTBIPSPPT 
C/PTdoB ocupa a vagal ClPTdoB ocupa a vagal 

PSBIPDTIPCdoBlPMN I 
JOMoraas Alice POrtugal 
Mario Heringer Manato 
Ribamar AJves Marcondes G~delha 
(Dep. do PRB ocupa a vage) SebesUAo Bala r0cha 

PV 
Dr, Talmlr Dr. Nechar 

PSOL I 
(Dep. do (qep. do 
PMDBIPTIPPIPRlPTB/PSCIPT PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPT 
C/PTdoB ocupa e vagal ClPTdoB ocupa .Ivaga) 

PRB 
CreberVerde ". do 
F'SBIPOTfF'Cdc&'PMN 

SeereUlrio(a): Wagner Soeras Pedllha 
Local: Anaxo II, Pav. Superior, Ala A. sala 145 
Telelones: 3216-6787/6781 A 6786 
FAX: 3216-6790 



COMIssAo DE TRABALHO, DE ADMINISTRA<;;Ao E
 
SERVI<;;O PUBLICO
 

Presidente: Nelson MarQuezelli (PTB) 
1° Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB) 
2° Vice-Presidente: Wilson Braga (PMDS) 
3° Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT) 
Tltulares Suplentes 

PMDB/PT/PPIPRIPTB/PSC/PTC/PTdoB 
Edgar Maury Atila Lins 
Edinho Bez Augusto Farias 

Eudes Xavier . Cartos Alberto 
Canuto 

corete Pereira Eduardo Valverde 
Marco Mala Filipe Pereira 
Mauro Mariani (Licencia~ Iran Barbosa 
Milton Monti vega do PSOBID Jovalr Arantes 
Nelson Merquezetli Laerte Bessa 
Paulo Rocha Luciano Castro 
Pedro Henry . . Nelson Pellegrino 
Sabino Castelo Branco wgalfoPSOOIOEINPPS Pepe Vargas 
Sandra Mabel VllQlldo PSDBIDEMlPPS 2 vagas 
Tadeu Filippelli 
Tarclsio Zimmermann 
Vicentinho 
Wilson Braga 

PSDB/DEMIPPS 
Carlos Alberto 

Andreia Zito 
Lerela 

Jose Cartes Vieira Claudio Magma 
Rodrigo Maia Eduardo Barbosa 
Thelma de Oliveira Fabio Souto 
(Dep. do PSBIPDT/PCdoB/PMN ocupa a 

Indio da Costa 
vagal 
(Dep. do 
PMDBIPT/PP/PRIPTB/PSC/PTCIPTdoB Joao Campos 
ocupa a vagal 
(Dep. do 
PMDBIPT/PPfPRlPTBfPSCfPTCIPTdoB Joao Oliveira 
ocupa a vagal 
(Dep.do 
PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPTCIPTdoB Marcio Junqueira 
ocvpa a vagal 

PSB/PDTIPCdoB/PMN 
Daniel Almeida Maria Helena 

seeesuao BalaManuela D'avila ~aga d:> PSDBlDE....IPPS 
Rocha 

VanessaMauro Nazif 
Grazziotin 

Paulo Pereira da Silva 
PV 

Edigar Mao Roberto Santiago 
Branca 

Secretartofa): AnameuaRibeiro Correia de Araujo 
Local: Anexo II, Sala T 50 
Telefones: 3216-6805/6806/6807 
FAX: 3216-6815 

COMiSsAo DE TURISMO E DESPORTO 
Presldente: Lidice da Mata (PSB) 
1(1 Vice-Presidente: Brizola Neto (PDT) 
2(1 Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT) 
30 Vice-Presidente: Fttbio Faria (PMN) 
Tltulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PRIPTB/PSCIPTC/PTdoB 
Alex Canziani 'IlJl13 do 

Amon Bezerra PSBlPDllPCcloBlPMN 

Carlos Eduardo Cadoca Antonio Cruz 
Carlos Wilson Asdrubal gentes 
Deley Clda Diogo 
Eug~nio Rabelo Edinho Bez 

Fttlima Pelaes Edson Santos 
Francisco Rossi Eudes Xavier 
Gilmar Machado Joaoutm Beltrao 
Hermes Parcianello Jose Rocha 
Jurandv Loureiro vtlg8do 
PSDelDEJoWpS Jurandil Juarez 

Marcelo Teixeira vBgad<J 
PSOBfDEhVPPS OdairCunha 

Pedro Chaves vagadoPSOSIDEWPPS 

(Dep. do PSBIPDT/PCdoBfPMN 
ocupa a vagal 

PSDB/DEM/PPS 
Otavlo Leite Andreia Zito 
(Dep. do PSBIPDTfPCdoBfPMN Bruno Rodrigues 
ocupa a vagal 
(Dep. do PSBIPDTIPCdoBIPMN Eduardo Sciarra 
ocupa a vagal 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRlPTBfPSCfPT Luiz Carlos Selim 
CIPTdoB ocupa a vagal 
(Dep. do 
PMDB/PTIPP/PRIPTB/PSCIPT Marcos Montes 
C/PTdoB ocupa a vagal 
(Dep. do . 
PMDBIPT/PPIPRIPTBIPSCfPT Silvio Torres 
ClPTdoB ocupa a vagal 

PSBIPDTlPCdoB/PMN 
Abelardo Camarinha Valadares Filho 

(Dep. do 
Brizola Neto PMDBIPTIPP/PRIPTB/PSCfPT 

CIPTdoB ocupa a vagal 
Djalma Berger vaga do PSDB/DEMIPPS (Dep. do PRB ocupa a vagal
FabioFaria vaga do PSDBlDEMIPPS 

Lidice da Mala 
Sueli Vidiaal vaga do 
PftlDBIPTIPP~IPSCPTQ'PTdoB 

PRB 
Marcos Antonio vaga do 

I-'SSII-'IJ1WCdoBlI-'t.lN 

Secretartota): James Lewa Gorman Junior 
Local: Anexo II, Ala A, Sala s.rerreo 
Telefones: 3216-683116832/6833 
FAX: 321~835 

COMISSAO DE VIA<;;Ao E TRANSPORTES 
Presidente: Eliseu Padilha (PMDB) 
1° Vice-Presidente: Jose Santana de Vasconcellos (PR) 
2° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB) 
3° Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Tltulares Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRIPTB/PSC/PTC/PTdoB 
Alberto Silva Angelo Vanhoni 
Aline Correa vagado PSoe.'OEMIPPS Anselmo de Jesus 

Cristiano Matheus vugaeo 
Camilo Cola PSDBfDEINPPS 

Cartes Santana Edinho Bez 
Carlos Zarattini Joao Leao 
Chico da Princesa Jose Airton Cirilo 
Davi Alves Silva Junior vega do Jurandy Loureiro vega do 
PS8/PDT/PCdt:J8IFMN PSBlPDTIPCCloM't.l~ 

D~cio lima Marcelo Castro 
Devanlr Ribeiro Marco Mala 
Or. Paulo Cesar Marinha Raupp 
Eliseu Padilha Milton Monti 

Nelson Goetten vaga do 
Gladson Cameli PSBIPOTIPCOoBIPMN 

Hugo Leal Osvaldo Reis 
Jaime Martins ~3'JlI. do PSD8fOEMIPPS Pedro Femandes 
Jilmar Tatto RilaCamata 
Jose Santana de Vasconcellos 
vagDdoPSD~ Roberto Britto 



Silas Camara vlIgllllo
MauroLopes PS8IPOTIPCdoBIF'MN 

Moises Avelino Solange Almeida
 
Nelson Bomier Zezeu Ribeiro
 
Rlcardo Barros 1 vaga
 

PSDBlDEM/PPS
 
Affonso camargo Arnaldo Jardim 
Alexandre Silveira CeZ8r Silvestr1 
canes Brandao Claudio Cajado 
IIde~ei Cordeiro Claudio Diaz 
LaelVarella Edson Aparecldo 
Urzeni Rocha Femando Chucre 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPT Vander1ei Macris 
CIPTdoB ocupa a vagal 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPT Vitor Penk:lo 
CIPTdoB ocupe a vagal 
(Dep. do (Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRIPTB/PSCIPT PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPT 
C/PTdoB ocupa a vagal C/PTdoB ocupa a vagal 

PSBIPDTIPCdoBlPMN 
BetoAlbuquerque (Dep. do PHS ocupe a vagal 

(Dep. do 
Giovanni Ouelroz PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPT 

CIPTdoB ocupa a vage) 
(Dep. do 

Gonzaga Patriota PMDBIPT/PP/PRIPTBIPSC/PT 
CIPTdoB ocupa a vagal 

(Dep. do (Dep. do 
PMDBlPTIPPIPRIPTB/PSCIPT PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPT 
CIPTdoB ocupa a vagal C/PTdoB ocupa a vagal 

PV
 
CimPedrosa Joss Paulo T611ano
 

PHS
 
Felipe Bomler Y.l104do 

PSBIPOTIPCdoBIPMN 

Secretariota): Ruy Omar Prudencio da Silva
 
Local: Anexo II, Pav. Superior,Ala A, sala 175
 
Telelones: 3216-6853 A 6856
 
FAX: 3216-6860
 

COMISSOES TEMPORAAIAS 

COMiSsAo ESPECIAILDESTINAIOA A PROFERIR PARECER 
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICAo N' 22-A, DE 

1999, DO SENHOR ENIO BACCI, QUE "AUTORIZA 0 
DIV6RCI0 AP6S 1 (UM) ANO DE SEPARACAO DE FATO OU 
DE DIREtTO E DA OUTRAS PROVID~NCIAS", AILTERANDO 0 

DISPOSTO NO ARTIGO 226, § 6', DA CONSTITUICAo 
FEDERAL.
 

Presidente: Joss Oartos Araujo (PR)
 
l' Vie<H'resldente: Candido Vaccarezza (PT)
 

. 2' Vice-Prasldente: Geraldo Pudlm (PMDB) 
3' Vice-Presldente: Mendon~ Prado (DEM) 
Relator: Joseph Bendeira (PT) 
ntulares Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRIPTB/PSCIPTCIPTdoB 
Amaldo Fa~a de sa Angela PMe'a 
Candido Vaccarezza canes larattlni 
Geraldo Pudim Luciano Castro 
Joss canes AraUjo Mendes Ribeiro Fllho 
Joseph Bendelra Reglnaldo Lopes 
Marcelo Gulmaraes Filho Robe~o Britto 
MariaLucfa Cardoso 3 vegas 
Rebecca Garcia 
Sergio Barradas Carneiro 

PSDB/DEMIPPS 
Bruno Araujo Bonifacio de Andrada 
Femendo Corula Otavio Leite 
Jutahy Junior 3 vagas 

Mendon~ Prado
 
Roberto Magalhaes
 

PSBIPDT/PCdoBIPMN 
Valadares Filho 2 vagas 
Wolney Ouelroz 

PV 
Roberto Santiago 

PSOL 
rvaga 

Luciana Genro Chico Alencar 
Secretarlo(a): Jos6 Maria Aguiar de Castro 
Local: Anexo II - Pavlmento Superior - Sala 170-A 
Telelones: 3216-6232 
FAX: 3216-6225 

COMISSAo ESPECIAIL DESTINAIOAA PROFERIR PARIECER 
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICAo N' 272-/1.. DE 

2000, QUE "DA NOVA REDACAo A AlLINEA "C" DO IN¢ISO I 
DO ART. 12 DA CONSTITUICAo E ACRESCENTA ARTIaO AO 
ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORtAS. 

ASSEGURANDO 0 REGISTRO NOS CONSULAIOOS PE 
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO". 

Presldente: Ca~ito Merss (PT) 
l' Vice-Presldente: Leo Alcantara (PR) 
2' Vice-Presldente: Bruno Araujo (PSDB) 
3' Vice-Presldente: George Hilton (PP) 
Relator: Rite Camata (PMDB) 
ntulares Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRIPTB/PSCIPTCIPTdoB I 
Carlita Marss Jefr Boisonaro 
Femando Lopes JoacMagalhaes, 
Flavio Bezerra Leonardo 

MOnteiro 
George HIlton Lucenlra Pimentel 
Leo Alcantera Maria do Rosario 
Nilson MourAo PaesUandlm 
Pastor Manoel·Ferrelra 3 vagas 
Pedro Wilson 
R~a Camata 
Takayama YIlQa do PSBIPOT~El.ft,lH 

PSDB/DEM/PPS 
Bruno ArauJo Humbert°lsouto 
Claudio Diaz Ricardo Trtpoll 

Moreira Mendes W~~~~~:Ronaldo Cunha Uma 
Walter Ihoshi 

PSBIPDT/PCdoBlPMN 
Marcondes Gadelha Eduardo ILopes 
(Dep. do 
PMDBIPTIPP/PRIPTBIPSCIPTCIPTdoB ocupa 1 vaga 
a vagal 

PV I 
Samey Filho 1 vaga 

PSOL JjChico Alancar Ivan alente 
Secralario(a): Fstima Moreira 
Local: Anexo " - Pavimento Superior - Sala 17D-A 
Telelones: 3216.6204 
FAX: 3216.6225 

COMiSsAo ESPECIAILDESTINAIOAA PROFERIR PAR CER
 
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICAO N' 3081' DE
 

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "AILTERAOS ARTS. 1,32
 
E 144, DA CONSTITUICAO FEDERAL, CRIANDO AS POUICIAS
 

PENITENCIAAIAS FEDERAL E ESTAIOUAlS", 
Presidente: Nelson Pellegrino (PT) 
10 Vice-Presidente: Neucimar Fraga(PR) 
'Z' Vice-Presldente: William Woo (PSDB)
 
3' Vice-Presldenle: Mendon~ Prado (DEM)
 
Relator: Arnaldo Faria de Sa (PTB)
 
TItulares SUPlentes
 



PMDB/PTIPPIPRIPTB/PSCIPTC/PTdoB ' 
Afonso Hamm Arnon Bezerra 
Arnalda Faria de Sa Eduardo Valverde 
Fernando Melo Femando Ferro 
lriny Lopes Francisco Rossi 
Laerte Bessa Jose Guimaraes 
Marcelo Itagiba Lincoln Portela 
Nelson Pellegrino 3 vaqas 
Neuclrnar Fraga 
Vital do Rego Filho 

PSDBIDEM/PPS 
Jairo Ataide Alexandre Silveira 
Mendonca Prado Ayrton Xerez 
Raul Jungmann Edson Aparecido 
Rodrigo de Castro Pinto Itamaraty 
Wil1iamWoo t vaqa 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Francisco Tenorio Sueli Vidigal 
Joao Dado 1 vaga 

PV 
Marcelo Ortiz Dr. Talmir 

PSOL 
Chico Alencar 1 vaga 
Secretariota): Mano nreustoOliveira de A. Coutinho 
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A 
Telefones: 3216-6203/3216-6232 
FAX: 3216-6226 

COMISsAo ESPECIAL DEimNADA A PROFERIR PARECER 
APROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUICAo N° 471-A, DE 

2005, DO SR. JOAO CAMPOS, QUE "DA NOVA REDACAo AO 
PARAGRAFO 3° DO ARllGO 236,DA CONSTITUICAO 

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVACAo PARA OS 
ATUAIS RESPONSAvEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVICOS 

NOTARIAlS,INVESTIDOS NA FORMA DA LEI. 
Presidente: Sandra Mabel (PR) , 
1° Vice-Presidente: Waldir Neves (PSOB) 
2° Vice~Presidente: Roberto Balestra (PP) 
30 Vice-Presidente:Tarcisio Zimmermann (PT) 
Relator: Joeo Matos (PMDS) 
Tltulares Suplentes 

PMDB/PTIPP/PRIPTB/PSC/PTC/PTdoB 
Alex Canzlant Amaldo Faria de Sa 
Andre Vargas Dr. Rosinha 
Joao Matos Joac Carlos Bacelar 
Jose Geholno Lulz Bassuma 
Leonardo Quinlao Moacir Micheletto 
Nelson Bernier Nelson Meurer 
Roberto Balestra (Licenctadc) Nelson Trad 
Sandro Mabel Odair Cunha 
Tarclslo Zimmermann Regis de Oliveira 

PSDBIDEM/PPS 
Gervasio Silva Carlos Alberto Lerela 
Humberto Souto Raul Jungmann 
Joao Campos Zenaldo Coutinho 
Waldir Neves 2 vagas 
1 vaga 

PSB/PDT/PCdoB/PMN
 
Oagoberto OjalmaBerger
 
Gonzaga Patriola Valadares Filho
 

PV
 
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa
 

PHS 
Miguel Martini Felipe Bomier 
Secretartota): Aparecida de Moura Andrade 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 
Telefones: 3216-6207/6232 
FAX: 3216-6226 

COMiSsAo ESPECtAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
APROPOSTA DE EMENDA ACONSllTUICAo N° 483·A, DE 

2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA 0 ART. 89 DO 
ATO DAS DISPOSICOES CONSllTUCIONAIS 

TRANSITORIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PUBLICOS, 
CIVIS E MILfTARES, CUSTEADOS PELA UNtAO ATE 31 DE 

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINCAO DA 
ADMINISTRACAo FEDERAL DO EX· TERRITORIO FEDERAL 

DE RONDONIA. 
Presidente: Mauro Nazif (PSB) 
10 Vice-Presidente: 
20 Vice-Presidente: 
30 Vice-Presidente: 
Relator: Eduardo Valverde (PT) 
Tltulares Suplentes
 

PMDB/PT/PP/PRIPTB/PSC/PTCIPTdoB
 
Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel 
Eduardo Valverde Marcelo Melo 
Emandes Amorim Sabino Castelo Branco 
Fatima Pelaes Valdir Colatto 
Gorete Pereira Zequinha Marinho 
Marinha Raupp 4 vagas 
Natan Oonadon 
Rebecca Garcia 
1 vaga 

PSDB/DEM/PPS 
Andreia lito Cartos Alberto Lereia 
Jorginho Maluly Edoardo Barbosa 
Moreira Mendes IIderteiCordeiro 
Urzeni Rocha 2 vagas 
1 vaga 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Maria Helena Sebastian Bala Rocha 
MauroNazil 1 vaga 

PV 
Lindomar Garcon Antonio Roberto 

PRB 
Leo Vivas 1 vaga 
Secretttrio(a): Maria de Fatima Moreira 
Local:Anexo II - PavimentoSuperior - Sala 170-A 

. Telefones: 3216-6204/6232 
FAX: 3216-6225 

COMissAo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
APROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUICAo N° 549-A, DE 
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE sA. QUE "ACRESCENTA 
PRECEfTO As D1SPOSICOES CONSTfTUCIONAIS GERAIS, 

DISPONDO SOBRE 0 REGIME CONSllTUCIONAL PECULIAR 
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA". 

Presidente:Vander Loubet (PT) 
10 Vice-Presidente:Marcelo ltagiba (PMOB) 
2° Vlce-Presldente: WilliamWoo (PSOB) 
3° Vice-Presidente: Jose Mentor (PT) 
Relator: Regis de Oliveira (PSC) 
Tltulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PRIPTB/PSCIPTC/PTdoB 
Arnaldo Faria de Sa Angelo Vanhoni 
Declo Lima Ellene Uma 
Jair Bolsonaro Jose Otavic Germano 
Jose Mentor Marcelo Melo 
Laerte Bessa Marinha Raupp 
Marcelo llagiba Sandro Mabel 
Neilton Mulim Valdir Colatto 
Regis de Oliveira 2 vagas 
Vander Loubet 

PSDB/DEM/PPS 
Alexandre Silveira Abelardo Lupion 
Joao Campos Carlos Sampaio 
Jorginho Maluly Pinto ltamaraty 
Rogerio Lisboa 2 vagas 
William Woo 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
FrancisooTenorio Flavio Dino 



Vieira da Cunha Jo60 Dedo 
PV 

Marcelo Ortiz Dr. Talmlr 
PRB 

Leo Vivas Cleber Verde 
Secrstariota); Valdlvino Tolentino Fllho 
Local: Anexo 11- Pavimento Superior- Sala 17G-A 
Telefanes: 3216-6206/6232 
FAX: 3216-6225 

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERiR PARECER 
A PROPOSTA DE EMENDA ACONSTlTlJICAO N' 558-A, DE 

2008. DO SR, MENDES RIBEIRO FILHO. QUE "DISPOE 
SOBRE A INCLUSAO DA CPMF NAS DISPOSICOES DO § 2' 
DO AR11GO 76 DO ADCT DA CONSTITUICAO FEDERAL", 

Presldente: Pedro Novals (PMDB) 
l' vlce-Presldente: Colbert Martins (PMDB) 
2' Vlce-Presldente: Rodrigo de Castro (PSDB) 
3' Vlce-Presldente: Sandro Mabel (PRJ 
Relator: Antonio Palacei (PT) 
Tltulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PRJPll8lPSC/PTC/PTdoB 
Antonio Paloecl Amon Bezerra 
Colbert Martins AlIIa Llns 
Eduardo Cunha Dalva Figueiredo 
Jasti Eduardo 
Cardozo Or. Paulo Cesar 

NelsonMeurer FatIma Pelaes
 
Nilson Mourao Jos~ Pimentel
 
Paes Landlm Luiz Fernando Faria
 
Pedro Novais Odair Cunha
 
Sandra Mabel Vital do Raga Fllho
 

PSDB/DEM/PPS
 
Fabio Souto Antonio Carlos Magalhaes Neto
 
Julio Semeghinl Antonio Carlos MendesThame
 
Moreira Mendes Femando Coruja
 
Paulo Bomhausen Paulo Abi-ackel
 
Rodrigo de Castro Ronalda Calado
 

PSBIPDT/PCdoBlPMN
 
JuliEioAmin Silvio Costa
 
Ro~rlo Marinho (Dep. do PRB OCIJpa a vagal
 

PV
 
Marcelo Ortiz Samey Filho
 

PHS
 
Felipe Bomier Miguel Martini
 

PRB
 
Cleber Verde VGIJIIdo PSSo'PDTIPCdoBJPMN 

Secretariota): Eveline A1minta 
Local: Anexo II • Pavimento Superior - Sala 17ll-A 
Telefones: 3216-6211/6232 
FAX: 3216-6225 

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI N'1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,
 

QUE "DISPOE SOBRE 0 VALOR DO SALARIO MINIMO A
 
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE D1RETRIZES PARA A SUA
 

POLI11CA DE VALORIZACAO DE 2008 A 2023", 
Presldente: Julio Delgado-(PSB) 
10 Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT) 
2' Vlce-Presldente: Iris de Araujo (PMDB) 
3' Vice-Presidente: Felipe Maia (OEM) 
Reletor: Roberto Santiago (PV) 
Tilularee Supl.nl•• 

PMDBIPT/PPIPR!PTBIPSCIPTC/PTdoB 
Amaldo Faria de sa Aline corrsa 

Edgar Maury Carlos ~:u~~ 
GeraldoResehdeyagodoPSDelDEM'PPS Dr. Adilson Soares 
Iris de Araujo Eudes Xavier 
Marco Maia Jose GuirnarAes 
Pedro EugAnlo Nelson Pellegrino 

Pedro Hanry :3 vagas 
Reinhold Stephanes (L1cenclado) 
Sandro Mabel 
Tarclslo ZimmenTIann 

PSDB/DEM/PPS 
Felipe Mala And la Zito 
FranciscoRodrigues Efral" Filho 
JosaAnlbal Fernando ~hucre 

Fem~ndo dePaulo RenataSouza F.abinho 
(Dep.do 
PMDB/PTIPPIPRJPTBIPSCIPTCIPTdoB 1 vaga 
ocupa a vaga) 

PSBIPDTIPCdoBlPMN
 
Julio Delgado Deniell\lmelda
 
Paulo Perelrade Silva Sergio AletecAo
 

PV
 
RobertoSentiago LlndornarGarcon
 

~o Vivas PRB 1 vaga l
SecrelArio(a): Valdlvlno Tolentino Fllho 

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PAR CER
 
AO PROJETO DE LEI N'1921. DE 1999, DO SENADO
 

FEDERAL. QUE INS11TlJIA TARIFA SOCIAL DE ENER ' GIA
 
1ELETRICA PARA CONSUMIDORES DE BAlXA RENDA E DA 

OUTRAS PROVlD~NCIAS. 
Presldente: Leandro Sampalo (PPS) 
l' Vlce-Presidente: Lulz Carlos Haury (PSDB) 
2° Vice-Presldente: 
3' Vlce·Presldenle: Joao Plzzolalti (PP) 
RelalOr: Carlos Zaraltinl (PT) 
11tula... Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRlPTB/PSCIPTCIPTdoB I 
Alexandra Santos Adao Prello 
Carioszarattinl Carlos Alberto ~anuto 
ErnandesAmorim Neudo qampos 
FernandoFerro Nilson Mouraa 
JacksonBarreto PedroFernandes 
Joao plzzolattl Tonha MeJ;lhaes 
MoisesAvellno 3'vagas 

PedroWilson l
VicentinhoAlves 

PSDB/DEMIP PS 
Edson Aperecldo Arnaldo ardim 
Josa Carios Alelula Augusto C~rvalho 

LeandroSampalo BrunolAraujo 
Lulz CarfosHauly Fernandode ~binho 
SitvinhoPecciol\ vaga
 

PSB/PDT/PCdoB/PMN
 
Ana Arraes Chico Lopes
 
Suell Vldlgal Da oberto 

PV I 
Fabio Ramalho Roberto S ntlago 

PRB 
Leo Vivas vaga 
Secretarlo(a): Ana Lucia Ribeiro Marques 
Local: Anexo II- Pevlmento-Supertor - sala 17o-A 
Telefones: 3216-6214 
FAX: 3216-6225 

COMISSAO ESPECIAL DES11NADA A PROFERIR PAR\=CER 
AO PROJE10 DE LEI N' 3057. DE 2000. DO SENHOR BISPO 

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2' NO ART, 41, DA LEI N'I6,766, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979. NUMERANDO-5E COMO 

PARAGRAFO l' 0 ATUAL pARAGRAFO UNICO-'I 
ESTABELECENDO QUE PARA 0 REGISTRO DE 

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR 
IMPLANTADO IRREGULARMENTE AT~ 31 DE DEZEMBRO DE 

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL. NAO HA 



NECESSIDADE DE APROVACAO DA DOCUMENTACAO POR
 
OUTRO 6RGAO.
 

Presidente: Maria do Carma Lara (PT) 
1° Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMOS) 
2° vlce-Presidente: Angela Amin (PP) 
30 Vice-Presidents: Jorge Khoury (OEM) 
Relator: Renato Amary (PSDB) 
Tltulares Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRIPTB/PSC/PTCIPTdoB 
Angela Amin Alex Canziani 
CartasEduardo Cadoca Beta Mansur 
Jose Eduardo Cardozo Celso Russomanno 
Jose Guirnaraes Edson Santos 
Luiz Bittencourt Homero Pereira 
Luiz Cartos Busato Jose Airton Cirllo 
Marcelo Melo Joseph Bandeira 
Maria do Carmo Lara Marcelo Almeida 
Ricardo Izar zezeu Ribeiro 

PSDBJDEM/PPS 
Arnalda Jardim Bruno Araujo 
Ayrton Xerez Cezar Silvestri 
Fernando Chucre Eduardo Sciarra 
JOll/e Khoury Gervasio Sliva 
Renata Amary Ricardo Tripoli mga do "'SOL 

Solange Amaral 
PSBIPDTlPCdoBJPMN 

Arnalda Vianna Chico lopes 
Marcelo Serafim Gonzaga Patriota 

PV 
Jose Paulo T6ffano Samey Filho 

PSOL 
(Dep. do PSDB/DEMIPPS ocupa a Ivan Valente 

vagal 
Secrelario(a): Leila Machado Campos 
Local: Anexo /I - Pavimento Superior - sala 170-A 
Telefones: 3216.6212 
FAX: 3216.6225 

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI N' 334, DE 2007, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "DISp6E SOBRE A IMPORTACAO, 
EXPORTACAO, PROCESSAMENTO, TRANSPORTE, 
ARMAZENAGEM, L1QUEFACAo, REGASEIFICACAO, . 

DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE GAs NATURAL",
 
AL TERANDO A LEI N' 9.478, DE 1997, NO QUE DIZ
 
RESPEITO AO GAS NATURAL, INCLUINDO 0 GAS
 

CANALIZADO.
 
Presidente:Max Rosenmann(PMDB) 
1°Vice-Presidente: 
']!J Vice-Presidente: 
3° Vice-Presidente: 
Relator: Joao Maia (PR) 
Tltulares Suplentes
 

PMDBIPT/PPIPRIPTB/PSC/PTC/PTdoB
 
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sa
 
Andre Vargas Beto Mansur
 
Bel Mesquita CarlosZarattini
 
Fernando Ferro Dalva Figueiredo
 
Joac Maia Or. Rosinha
 
Marcelo Gulmaraes Filho Geraldo Pudim
 
Max Rosenmann Joao Carlos Bacelar
 
Nelson Meurer Marinha Raupp
 
Vander Loubet Paes Landim
 

PSDB/DEM/PPS
 
Amaldc Jardim Edson Aparecido
 
Arnaldo Madeira Joae Almeida
 
Eduardo Sciarra Jorge Khoury
 
Jose Cartes Aleluia Leandro Sanipaio
 
Luiz Paulo Vel1ozo Lucas Luiz Carreira
 

PSBIPDT/PCdoBIPMN
 
Bozola Neto EdmilsonValentim
 

Rodrigo Rollemberg FranciscoTenorio
 
PV
 

Jose Femando Aparecldo de Oliveira Ciro Pedrosa
 
PSOL 

lvan Valente 1 vaga 
Secretftrio(a):Fernando Maia teao 
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior- Sala 170·A 
Telefones: 3216-6205 
FAX: 3216-6225 

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI N' 3937, DE 2004, DO SR. CARLOS
 

EDUARDO CADOCA, QUE "ALTERA A LEI N' 8.884, DE 11 DE
 
JUNHO DE 1994, QUE TRANSFORMA 0 CONSELHO
 

ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA (CADE) EM
 
AUT ARQUIA, DISp6E SOBRE A PREVENCAo E A
 
REPRESSAO As INFRACOES CONTRA A ORDEM
 

ECON6MICA E DA OUTRAS PROVID~NCIAS". 
Presidente: Vignatti (PT) 
l' Vice-Presldente: Joao Magalhaes (PMDB) 
2° Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP) 
3° Vice-Presidente: Silvinho Peccioli (DEM) 
Relator: Ciro Gomes (PSB) 
Tltulares Suplentes 

PMDB/PT/PPIPRIPTB/PSC/PTCIPTdoB 
Augusto Farias Joac Maia 
CartesEduardo Cadoca Marcelo GulrneraesFilho 
Cezar Schirmer Paes Landim 
Eduardo da Fonte Ricardo Barros 
Eduardo Valverde Vadao Gomes 
Joao Magalhaes 4 vagas 
MiguelCorr~a Jr. 
Sandro Mabel 
Vignatti 

PSDBIOEMIPPS
 
Antonio Carlos Mendes Thame Femando de Fabinho
 
Cezar Silvestri Luiz Paulo Vellozo Lucas
 
Efraim Filho Waldir Neves
 
Luiz Cartes Hauly Walter Ihoshi
 
Silvinho Peccioli 1 vaga
 

PSBIPDT/PCdoBJPMN
 
CiroGomes Evandro Milhomen 
Dr. Ublali Fernando Coelho Filho 

PV 
AntOnio Roberto Dr. Nechar 

PHS 
Miguel Martini Felipe Bomler 
Sacretartota): Heloisa Pedrosa Oiniz. 
Local: Anexo " - PavimentoScpertor . Sala 17Q...A 
Telefcnes: 3216.6201 
FAX: 3216.6225 

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI N' 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
 
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO
 

URBANO E DAoUTRAS PROVID~NCIAS". 
Presidente: 
1°Vice-Presidente: 
2° Vlce-Presidente: 
3° Vice-Presidente: 
Tltulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PRIPTB/PSCIPTC/PTdoB 
Angela Amin Aline Correa 
Chico da Princesa CarfitoMerss 
Jackson Barreto Devanir Ribeiro 
Jose Airton Cirilo Edinho Bez 
Mauro Lopes Gilmar Machado 
Paulo Teixeira Jurandy Loureiro 
Pedro Chaves Jusmari Oliveira 
Pedro Eug~nio 2 vaqas 
Pedro Fernandes 



PSDB/DEM/PPS 
Alfonso Camargo Claudio Dlaz 
Amaldo Jardim Fernando Chucre 
Cartas Sampaio Geraldo Thadeu 
Eduardo Sciarra NilmafRulz 
Jos~ Carlos Vieira Vitor Penldo 

PSBIPDT/PCdoBIPMN 
Marcelo Seraflm JullAoAmln 
1 vega Silvio Costa 

PV 
JoseFernando Aparecldo de Oliveira 1 vaga 

PSOL 
1 Yaga 1 Yaga 
SecrelBrlo(a): 

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PRDJETO DE LEI N' 7.709, DE 2007, DO PODER
 

EXECUTlVO, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N' 8.666,
 
DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA 0 ART. 37,
 
INCISO XXI, DA CONSTlTlJIl;AO, INSTrTUl NORMAS PARA
 

LICrTAl;OES E CONTRATOS DA ADMINISTRAl;AO PUBLICA,
 
E DA OUTRAS PROVID~NCIAS".
 

Prosldente: Tadeu Filippelli (PMDB) 
10 Vice-Presidente: 
2" Vlce-Presidente: 
3° Vlce-Presidente: 
Relator: Marcia Relneldo Morellll (PP) 
Tltulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPTCIPTdoB 
JastiEduardo 

Hugo Leal 
Cerdozo 
Marcia Reineldo 

Jose Santana de VasconcellosMoreira 
Milton Monti Lela Coimbra 
Paes landim LeoAlcantara Y8gB do PSOL 

PauloTeixeira LuizCouto 
PedroChaves MaurIcio Rands 
Peps Vargas Pedro EugAnlo 
Rite Cemeta RenataMoiling 
Tadeu Filippelli Vital do RAga Fllho 

1 Yaga 
PSDB/DEMIPPS
 

Amaldo Madeira Amaldo Jardlm
 
Humberto Souto Bruno Araujo
 
Jorge Khoury Carlos Alberto Lereia
 
Jorglnho Maluly Eduardo Sciarra
 
Lulz Carlos Hauly Marcos Montes
 

PSBIPDTIPCdoBlPMN
 
Francisco Tenorio OsmarJunior
 
JullAoAmln Valtenlr Pereira
 

PV
 
Or. Talmir Roberto Santiago 

PSOL 
(Dep.do 

Luciana Genro PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTClPTdoB 
ocupa a vagal 

Secretarlo(a): Marla Terazlnha Donati 
Locel: Anexo 11 Pavimento Superior - sals 17Q.Aa 

Telefones: 3216·6215 
FAX: 3216-6225 

COMISSAo ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N'1, DE 2007, DO 

PODER EXECUTlVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO A LEI 
COMPLEMENTAR N'101, DE 4 DE MAlO DE 2000". 

(PROGRAMA DE ACELERAl;Ao DO CRESCIMENTO - PAC) 
Presldente: Nelson Meurer (PP) 
10 Vice-Presldente: 
2° Vlce-Presldente: 
3° Vlce-Presidente: 
Relelor. Jos~ Pimentel (PT) 

T1tulares Supremes 
PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPTC/PTdoB I 

ArmandoMonteiro FlItima Bezerra 
Eduardo Valverde Garele Pereira 
Flavlano Melo LulzFernando Farta 
Jos~ Pimentel Paes l!andlm 
LeonardoQLiintfto RochaLoures 
LucioVale 41vagas 
Mauro Benevides 
Nelson Meurer 
PauloRubem 
Sentlago 

PSDBIDEMIPPS 
Alfredo Kaefer Claud a Dlaz 
Augusto Carvalho Silvio Lopes

l 

Mussa Demes 3 vegas 
Zenaida Coutinho 
1 vaga 

PSBIPDT/PCdoB/PMN I 
Alice Portugal Pompeo de ~attos 
ArnaldaVianna (Dep. do PRB ocupa a Yega)

PV I 
Femando Gabelra Edson Duarte 

PHS I 
Felipe Bernier Miguel Martini 

PRB 
Marcos AntonIo Vll'illldOPSBIPOT/P~MN 

SecretMo(a): Ang~lica Flalho 
Local: Anexo II - Pavlmento Superior - sata 170-A 
Telefones: 3216-6218 
FAX: 32166225 

COMISSAO PARLAMENTAR DE INQU~RITO COM l4
 
FINALIDADE DE INVESTIGAR A REALIDADE DO SIS~EMA
 

CARCERAAIO BRASILEIRO, COM DESTAQUE PAR.j>. A
 
SUPERLOTAl;AO DOS PRESiDIOS, CUSTOS SOCIAlS E
 

ECONOMICOS DESSES ESTABELECIMENTOS, ~
 
PERMAN~NCIADE ENCARCERADOS QUE JA CUMPRIRAM
 

PENA, A VIOL~NCIA DENTRO DAS INSTrTUll;OES bo
 
SISTEMA CARCERAAIO, A CORRUPl;AO, 0 CRIME
 

ORGANIZADO E SUAS RAMIFICAl;OES NOS PRESID(OS E
 
BUSCAR SOLUl;OES PARA 0 EFETIVO CUMPRIMENTO DA
 

LEI DE EXECUl;OES PENAlS. 
Presldente: Neuclmar Fraga (PR) 
l' Vice-Presidente: Bruno Rodrigues (PSDB) 
2" Vice-Presidente: Marla Lilcia Cardoso (PMDB) 
3° Vice.presidente: LuizCarlos Busata (PTB) 
Reletor: Domingos Dutra (PT) 
Tllulares Suplemes. 

PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSCIPTC/PTdoB I 
Afonso Hamm Amaldo Faria de sa 
Cida Diogo JastiU'nhares 
Domingos Dutra Uncoln portela 
lriny Lopes Lull Couto 
JosllOtllvio GSnTlano MaurdLopes 
Jusmarl Ollvalra Peulo Rubem Slmtiago
 
Luciana Cosla Pedro EugAnlo
 
Lulz Carlos Busalo 5vagas 

Mar""lo ltagiba l
MarladoCarma Lara 
Marla Luera Cardoso 
NeudmarFraga 

PSDBIDEM/PPS 
Ayrton Xeiez Alexandra jlvelra 
Bruno Rodrigues JoaoCampos 
CariosSan-palo .Jasti CartoS Vieira 
Jorginho Maluly Roberto' Rocha 
Paulo Abl-eckel WiIIla", Woo 
Pinto ltamaraty 2 vagas 
Raul Jungmann 

PSBIPDT/PCdoBlPMN 



Abelardo Camarinha Valtenir Pereira 
FranciscoTenorio 2 vagas 
Pompeo de Mattos 

PV 
Dr.Talmir Fernando Gabeira 

PHS 
Felipe Bomier 1 vaga 
Secretariota]: Silvio Sousa da Silva 
Local: service de CPls - Anexo II, Sala 151-B 
Telefones: 3216-6267/6252 
FAX: 3216-6285 

GRUPO DE TRABALHO PARA CONSOLIDAc;:iio DAS LEIS. 
Coordenador: Candido Vaccarezza (PT)
 
Tltulares Suplentes
 

PMDBfPTfPPIPRIPTB/PSC/PTC/PTdoB 
Antonio Palocci 
Asdrubal Bentes 
Candido Vaccarezza 
Jose Mentor 
Mauro Benevides 
Nelson Marquezelli 
Paulo Maluf 
Regis de Oliveira 
Rita Carnata 
Sandra Mabel 
S~rgio Barradas Carneiro 

PSDBfDEMIPPS 
Amaldo Jardim 

,Bruno Araujo 
Bruno Rodrigues 
Jose Carlos Aleluia 
Matteo Chiarelli 
Ricardo Tripoli 

PSBIPDTfPCdoBfPMN 
CiroGomes 
Flavio Dino 
Miro Teixeira 

PV 
Marcelo Or1iz 
Secretariota):LuizClaudio Alves dos Santos 
Local: Anexo II, Ala A, sala 153 
Telefones: 3215-8652/8 
FAX: 3215-8657 

GRUPO DE TRABALHO PARA EFET\JAR ESTUDO EM
 
RELAc;:iio A EVENTUAL INCLUsAo EM ORDEM DO DIA DE
 
PROJETOS EM TRAMITAc;:Ao NA CASA, SOBRE DIREITO
 
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAC;:Ao DO
 

SENHOR DEPUTADO JOAO CAMPOS.
 
Tltulares Suplentes 

PMDBfPTfPPfPRlPTBfPSCIPTCfPTdoB 
Amaldo Faria de Sa 
Jose Eduardo Cardozo 
Marcelo Ilagiba 
Neucimar Fraga 
Vinidus Carvalho 

PSDBfDEMfPPS 
JoaoCampos 

.RaulJungmann 
Roberto Magalhaes 

PSBfPDTfPCdoB/PMN 
Abelardo Camarinha 
Flavio Dina 
Vieira da Cunha 
Secretartola): . 

•
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