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I – ABERTURA DA SESSÃO 
(Às 10 horas e 12 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
claro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fica 

dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-

sa-se à leitura do expediente.
O SR. CHICO ALENCAR, servindo como 1º Se-

cretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

MENSAGEM Nº 505, DE 2007 
(Do Poder executivo) 

AVISO Nº 671/2007–C. Civil

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Índia sobre o 
Exercício de Atividades Remuneradas por 
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomá-
tico e Consular, celebrado em Brasília, em 
2 de fevereiro de 2006.

Despacho: Às Comissões de: Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores, 
o texto do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República da Índia 
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte 

de Dependentes do Pessoal Diplomático e Consular, 
celebrado em Brasília, em 2 de fevereiro de 2006.

Brasília, 16 de julho de 2007 – Luiz Inácio Lula 
da Silva

EM Nº 144 MRE CGPI/DAI PAIN-BRAS-INDI

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa Exce-

lência o anexo Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Índia 
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte 
de Dependentes do Pessoal Diplomático e Consular, 
celebrado em Brasília, em 2 de fevereiro de 2006.

2. O presente Acordo, semelhante aos assina-
dos com mais de uma dezena de países ao longo da 
última década, reflete a tendência atual de extensão 
aos dependentes dos agentes das missões oficiais a 
oportunidade de trabalhar no exterior, permitindo-lhes 
o enriquecimento de sua experiência profissional.

3. Com efeito, as novas gerações do serviço ex-
terior brasileiro reivindicam espaço profissional próprio 
para seus dependentes – cônjuges em especial – a 
fim de possibilitar-lhes o exercício de atividades outras 
que a mera função de acompanhamento do funcionário 
transferido para o exterior.

4. Em vista do que procede, permito-me submeter 
a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem ao 
Congresso Nacional, juntamente com as cópias autên-
ticas do Acordo, com vistas a seu encaminhamento à 
apreciação do Poder Legislativo.

Respeitosamente, –  Ruy Nunes Pinto Nogueira.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA  
REPÚBLICA DA ÍNDIA SOBRE O EXERCÍCIO  
DE ATIVIDADES REMUNERADAS POR PARTE  

DE DEPENDENTES DO PESSOAL DIPLOMÁTICO 
E CONSULAR

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República da Índia
Considerando as dificuldades encontradas pe-

los membros das famílias de funcionários de Missões 
Diplomáticas ou Representações consulares que de-
sejam exercer atividade remunerada;

Ata da 200ª Sessão, Solene, Matutina,  
em 14 de agosto de 2007

Presidência dos Srs. Arlindo Chinaglia, Presidente. Vanessa Grazziotin,  
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
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Considerando que os membros daquelas famílias, 
notadamente o cônjuge, venham a pretender exercer 
atividade remunerada no Estado em que o funcioná-
rio de Missão Diplomática ou Representação consular 
encontra-se acreditado;

No intuito de facilitar o exercício de atividade re-
munerada por parte de membros das ditas famílias no 
Estado acreditado;

Acordam o seguinte:
1. Autorização para Exercer Atividade Remune-

rada

a) Os membros das famílias de funcioná-
rios de missões diplomáticas ou representa-
ções consulares do Estado acreditante poderão 
receber autorização, com base na reciproci-
dade de tratamento, para exercer atividade 
remunerada no Estado acreditado, de acordo 
com a legislação do referido Estado;

b) O Estado acreditado reserva-se o di-
reito de denegar autorização para o exercício 
de atividade remunerada em determinadaos 
campos de trabalho;

c) Qualquer autorização para exercício 
de atividade remunerada no Estado acredita-
do deverá, em princípio, ser válida somente 
durante o período da missão do funcionário 
de missão diplomática ou de representação 
consular do Estado acreditante junto ao Es-
tado acreditado.

2. Definições
Para os fins deste Acordo:

a) “funcionários de missões diplomáti-
cas ou representações consulares” significa 
qualquer empregado do Estado acreditante, 
oficialmente designado que não seja nacional 
ou tenha residência permanente no Estado 
acreditado numa missão diplomática, Repar-
tição consular ou missão junto a uma organi-
zação internacional;

b) “Membros da familia” significa cônju-
ge de um funcionário de missão diplomática 
ou representação consular, filhos solteiros até 
atingida a idade de 25 anos que façam parte 
da família do funcionário de missão diplomá-
tica ou representação consular.

3. Procedimentos

a) A solicitação para o exercício de ati-
vidade remunerada deverá ser efetuada, em 
nome do membro da família do funcionário de 
missão diplomática ou representação consular 
do Estado acreditante, junto ao Protocolo do 

Ministério das Relações Exteriores do Estado 
acreditado.

b) Os procedimentos a serem seguidos 
devem ser aplicados de modo a habilitar o 
membro da família a exercer atividade remu-
nerada tão logo seja possível, e quaisquer re-
querimentos relativos a permissão para traba-
lhar e formalidades similares serão acolhidos 
favoravelmente.

4. Imunidade Civil e Administrativa
No caso de membros da família que gózem de 

imunidade de jurisdição civil e administrativa no Estado 
acreditado, nos termos da Convenção de Viena sobre 
Relações Diplomáticas de 1961, ou da Convenção 
de Viena sobre Relações Consulares de 1963, ou de 
qualquer disposição aplicável do direito internacional, 
incluindo as regras do direito consuetudinário interna-
cional, tal imunidade não se aplicará a nenhum ato ou 
omissão que resulte da atividade remunerada e que 
estiver previsto na legislação civil ou administrativa do 
Estado acreditado.

5. Imunidade Penal
No caso de membros da família que gozem de 

imunidade de jurisdição penal no Estado acreditado, 
nos termos da Convenção de Viena sobre Relações 
Diplomáticas de 1961, ou qualquer disposição aplicá-
vel do Direito internacional:

a) as normas que dispõem sobre a imuni-
dade de jurisdição penal no Estado acreditado 
serão aplicadas a qualquer ato que resulte da 
atividade remunerada;

b) No entanto, em caso de delito grave, 
o Estado acreditante deverá considerar seria-
mente solicitação, por parte do Estado acredi-
tado, de proceder à renúncia da imunidade do 
membro da família que goze da imunidade de 
jurisdição penal no Estado acreditado;

c) O Estado acreditante deverá, igual-
mente, considerar seriamente a renúncia de 
imunidade de execução penal do membro da 
família que goze da imunidade de jurisdição 
penal no Estado acreditado;

6. Regimes de taxação e seguridade social
De acordo com a Convenção de Viena sobre 

Relações Diplomáticas de 1961 ou de qualquer dis-
posição aplicável do direito internacional, os membros 
da família estarão’ sujeitos às obrigações tributárias, 
previdenciárias e financeiras do Estado acreditado para 
todos os efeitos decorrentes da atividade remunerada 
no dito Estado.

7. Solução de controvérsias



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 39775 

Quaisquer controvérsias com respeito à interpreta-
ção ou aplicação dos dispositivos deste acordo deverão 
ser dirimidas mediante consulta entre as partes

8. Entrada em Vigor, Emendas e Denúncia
1. Cada parte contratante deverá notificar a outra 

do cumprimento dos
respectivos requisitos legais internos necessários 

à entrada em vigor deste Acordo, a qual se dará 30 
(trinta) dias após a data do recebimento da segunda 
notificação.

Este acordo deverá vigorar indefinidamente
2. Emendas a este Acordo deverão ser encami-

nhadas pelos canais diplomáticos, com o mútuo con-
sentimento das partes contratantes. Tais emendas en-
trarão em vigor cumpridos os procedimentos previstos 
no parágrafo primeiro deste Artigo.

3. Ambas as partes contratantes podem denunciar 
este Acordo, mediante notificação escrita.. A denúncia 
terá efeito 6 (seis ) meses após a data da notificação.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamen-
te autorizados por seus Govemos, assinaram este 
Acordo.

Feito em Brasília, em 2 de fevereiro 2006, em dois 
exemplares originais, nos idiomas português, hindi e 
inglês todos os textos sendo  igualmente autênticos. Em 
caso de divergência, prevalecerá o texto em inglês.

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL. – Pedro Motta Pinto Coelho, Secretário-
Geral Político para África, Ásia, Oceania e Oriente Mé-
dio do Ministério das Relações Exteriores. – PELO GO-
VERNO DA REPÚBLICA DA ÍNDIA. – Hardeep Singh 
Puri, Embaixador da República da Índia no Brasil.

MENSAGEM Nº 506, DE 2007 
(Do Poder executivo) 

AVISO Nº 672/2007 – C. Civil

Submete à consideração do Congresso 
Nacional o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República do Senegal sobre o Exercí-
cio de Atividades Remuneradas por parte de 
dependentes do pessoal diplomático, con-
sular, administrativo e técnico, celebrado em 
Brasília, em 9 de junho de 2005.

Despacho: Às comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (mérito e art. 
54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-
binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Senegal sobre 
o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de 
dependentes do pessoal diplomático, consular, admi-
nistrativo e técnico, celebrado em Brasília, em 9 de 
junho de 2007. – Luiz Inácio Lula da Silva.

EM Nº 171 CGPI/DAI/DAFI/MRE – PAIN-BRAS-
SENE

Brasília, 3 de julho de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa Exce-

lência o anexo Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Se-
negal sobre o Exercício de Atividades Remuneradas 
por parte de dependentes do pessoal diplomático, con-
sular, administrativo e técnico, celebrado em Brasília, 
em 9 de junho de 2005.

2. O presente Acordo, semelhante aos assinados 
com mais de uma dezena de países ao longo da últi-
ma década, reflete a tendência atual de estender aos 
dependentes dos agentes das missões diplomáticas a 
oportunidade de trabalhar no exterior, permitindo-lhes 
o enriquecimento de sua experiência profissional.

3. Com efeito, proporcionar um espaço profissional 
próprio para dependentes de membros do serviço exterior 
– cânjuges em especial – que lhes possibilite o exercício 
de atividades outras que a mera função de acompanha-
mento do funcionário transferido para outro país torna-se 
prátrica generalizada na vida internacional.

4. Em vista do que precede, permito-me submeter 
a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem ao 
Congresso Nacional, juntamente com as cópias autên-
ticas do Acordo, com vistas a seu encaminhamento à 
apreciação do Poder Legislativo.

Respeitosamente, –  Celso Luiz Nunes Amorim.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA  

REPÚBLICA DO SENEGAL SOBRE O EXERCÍCIO 
DE ATIVIDADES REMUNERADAS POR PARTE DE 

DEPENDENTES DO PESSOAL DIPLOMÁTICO, 
CONSULAR, ADMINISTRATIVO E TÉCNICO

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República do Senegal
(doravante denominados “Partes Contratantes”),
Considerando o estágio particularmente elevado 

compreensão existente entre os dois países;
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No intuito de estabelecer novos mecanismos para 
o fortalecimento das suas relações diplomáticas; e; 

De acordo com o princípio da reciprocidade, 
Acordam o seguinte:

ARTIGO 1 
Autorização para Exercer Atividade Remunerada

1. Para fins deste Acordo, “pessoal diplomático, 
consular, administrativo e técnico” significa qualquer 
empregado do Estado de uma das Partes (à exceção 
do pessoal de serviço que seja nacional ou tenha re-
sidência permanente no Estado da outra Parte), de-
signado para uma missão diplomática, ou repartição 
consular no território da outra Parte;

2. Para fins deste Acordo, são considerados de-
pendentes:

a) cônjuge ou companheiro(a) estável;
b) filhos solteiros até atingida a idade 

de 18 anos;
c) filhos solteiros menores de 25 anos 

que estejam estudando, em horário integral, 
nas universidades ou centros de ensino supe-
rior reconhecidos por cada Estado;

d) filhos solteiros com deficiências físi-
cas ou mentais.

3. Os dependentes do pessoal diplomático, con-
sular, administrativo e técnico de uma das Partes Con-
tratantes designado para exercer uma missão oficial 
na outra como membro de Missão diplomática ou Re-
partição consular, poderão receber autorização para 
exercer atividade remunerada no Estado receptor, de 
acordo com a legislação do referido Estado, e sujeito 
às regulamentações estipuladas neste Acordo.

4. Os dependentes do pessoal diplomático, con-
sular, administrativo e técnico estão autorizados a 
exercer atividade remunerada a partir do momento da 
chegada do membro da Missão diplomática ou Repar-
tição consular no Estado acreditado até o momento de 
partida do último ou até o fim de um período que não 
exceda três meses.

5. A autorização em apreço poderá ser negada 
nos casos em que:

a) o empregador for o Estado acredi-
tado, inclusive por meio de suas autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades 
de economia mista;

b) a atividade afete a segurança nacional.

ARTIGO 2 
Procedimentos

1. O exercício da atividade remunerada por de-
pendente no Estado acreditado está condicionada à 

prévia autorização de trabalho do Governo local, por 
intermédio de pedido formulado pela Embaixada do 
Estado acreditante ao Ministério das Relações Exte-
riores do Estado acreditado. Após verificar se a pessoa 
em questão se enquadra nas categorias definidas no 
presente Acordo e após observar os dispositivos inter-
nos aplicáveis, o Cerimonial informará oficialmente à 
Embaixada que a pessoa tem permissão para exercer 
atividade remunerada, sujeita à legislação aplicável no 
Estado acreditado.

2. A autorização para que o dependente exerça 
atividade remunerada não implicará isenção de quais-
quer requerimentos que possam ser ordinariamente 
aplicados a qualquer emprego, sejam relacionados a 
características pessoais, profissionais, qualificações 
comerciais ou outras. No caso das profissões que exi-
jam qualificações especiais, o dependente não será 
dispensado das condições requeridas. As disposições 
do presente Acordo não serão consideradas como re-
conhecimento, pela outra Parte Contratante, de títulos 
e diplomas para o exercício da profissão.

ARTIGO 3 
Imunidade Civil, Administrativa e Penal

Para os dependentes que exerçam atividade re-
munerada nos termos deste Acordo, fica suspensa, 
em caráter irrevogável, a imunidade de jurisdição civil 
e administrativa relativa a todas as questões decorren-
tes da referida atividade. Se um dependente, que nos 
termos do presente Acordo, gozar de imunidade de 
jurisdição penal de acordo com a Convenção de Viena 
sobre Relações Diplomáticas, for acusado de um delito 
cometido relacionado a tal atividade, o Estado acredi-
tante considerará seriamente qualquer solicitação por 
escrito de renúncia daquela imunidade.

ARTIGO 4 
Regimes de Taxação e Seguridade Social

Os dependentes que exerçam atividade remu-
nerada nos termos deste Acordo perderão a isenção 
de cumprimento das obrigações tributárias e previ-
denciárias decorrentes da referida atividade, ficando,: 
em conseqüência, sujeitos à legislação aplicável às 
pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Estado 
- acreditado para todos os efeitos decorrentes daquela 
atividade remuneradã

ARTIGO 5 
Entrada em Vigor, Emendas e Denúncia

1. Cada Parte Contratante deverá notificar a ou-
tra do cumprimento dos respectivos requisitos legais 
internos necessários à entrada em vigor deste Acordo, 
a qual se dará 30 (trinta) dias após a data do recebi-
mento da segunda notificação.



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 39777 

2. Emendas a este Acordo deverão ser encami-
nhadas pelos canais diplomáticos. Cada Pane Contra-
tante deverá notificar a outra sobre o cumprimento dos 
requisitos legais internos necessários à execução de 
eventuais emendas ao presente Acordo.

3. Este Acordo permanecerá em vigor por um 
período de 6 (seis) anos, tacitamente renovável a 
cada ano, salvo se for denunciado por uma das Par-
tes Contratantes pelos canais diplomáticos. A denún-
cia produzirá efeitos 3 (três meses) a partir do seu 
recebimento.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamen-
te autorizados por seus Governos, assinaram este 
Acordo.

Feito em Brasília, em 9 de junho de 2005, em dois 
exemplares originais, nos idiomas português e francês, 
todos os textos sendo igualmente autênticos.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil. 
– Celso Amorim, Ministro de Estado das Relações 
Exteriores – Pelo Governo da República do Senegal 
– Cheikh Tidiane Gadio, Ministro dos Negócios Ex-
trangeiros.

MENSAGEM Nº 507, DE 2007 
(Do Poder executivo) 

AVISO Nº 673/2007 – C. Civil

Submete à consideração do Con-
gresso Nacional o texto do Acordo de 
Cooperação na Área do Turismo entre 
o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Pa-
namá, celebrado em Brasília, em 25 de 
maio de 2007.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, Turismo e 
Desporto, e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (art. 54, Ricd).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, 
submeto à elevada consideração de Vossas Exce-
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado, interino, das Relações 
Exteriores, o texto do Acordo de Cooperação na Área 
do Turismo entre o Governo da República Federati-
va do Brasil e o Governo da República do Panamá, 
celebrado em Brasília, 25 de maio de 2007. – Luiz 
Inácio Lula da Silva.

EM Nº 176 MRE – DFT/DAI/DCC – PAIN-BRAS-
PANA

Brasília, 6 de julho de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência 

o anexo Acordo de Cooperação na Área do Turismo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Panamá, celebrado em 
Brasília, em 25 de maio de 2007.

2. O Acordo de Cooperação concluído com a 
República do Panamá fundamenta-se em estratégias 
de ambos os países para o desenvolvimento da ativi-
dade turística, objetivando, entre outros aspectos, in-
crementar o fluxo de turistas e de investimentos entre 
ambos os países.

3. Dentre os principais pontos cobertos pelo Acor-
do encontram-se:

a) O estímulo à cooperação entre os ór-
gãos oficiais de turismo e outras organizações 
correlatas de ambas as Partes, o que poderá 
contemplar tanto o intercâmbio de informa-
ções quanto à transferência de tecnologia no 
campo da indústria turística, o desenvolvi-
mento de atividades promocionais conjuntas 
e o intercâmbio de técnicos e funcionários na 
área de turismo;

b)A cooperação entre peritos de ambos 
os países, visando a elevar o nível de es-
pecialização e profissionalismo de pessoas 
envolvidas na promoção e desenvolvimento 
do turismo, bem como o intercâmbio de infor-
mações sobre planejamento, programas de 
estudo, métodos e sistémas de treinamento 
para professores e instrutores em assuntos 
técnicos.

c) O compromisso de envidar esforços a 
fim de coibir as atividades turísticas relaciona-
das aos abusos de natureza sexual e outras 
que afetem a dignidade humana.

4. O Ministério do Turismo participou das nego-
ciações e aprovou o texto final do Acordo.

5. Conforme o Artigo 84, inciso VIII, da Constitui-
ção Federal, submeto o anexo projeto de Mensagem 
Presidencial para que Vossa Excelência, caso esteja 
de acordo, encaminhe o referido instrumento à apre-
ciação do Poder Legislativo.

Respeitosamente, –  Samuel Pinheiro Guima-
rães Neto.
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ACORDO DE COOPERAÇÃO NA ÁREA DO TURIS-
MO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDE-
RATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLI-

CA DO PANAMÁ.

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República do Panamá (doravante 

denominados “Partes”),
Considerando os laços de amizade e cooperação 

existentes entre ambos os países;
Convencidos de que o turismo é um excelente 

instrumento para promover não apenas o desenvolvi-
mento econômico, mas também a compreensão, e boa 
vontade e a aproximação entre seus povos;

Conscientes da necessidade de promover a coo-
peração entre os dois países no domínio do turismo, 

Acordam o seguinte:

ARTIGO 1

1. As Partes fomentarão e apoiarão, com base 
em benefícios recíprocos, a cooperação na área do 
turismo, facilitando e incentivando o fluxo turístico em 
ambas as direções.

2. As Partes, em consonância com suas res-
pectivas legislações, estimularão a colaboração entre 
seus órgãos oficiais de turismo e outras organizações 
correlatas. Tal cooperação poderá contemplar tanto o 
intercâmbio de informações quanto a transferência 
de tecnologia no campo da indústria turística, o de-
senvolvimento de atividades promocionais conjuntas 
e o intercâmbio de técnicos e funcionáríos da área do 
turismo.

3. As Partes buscarão promover a cooperação 
entre entidades do setor privado de seus respectivos 
países, visando ao desenvolvimento da infra-estrutura 
para viagens turísticas.

ARTIGO II

1. As Partes, por meio de seus órgãos oficiais de 
turismo, intercambiarão informações sobre suas legis-
lações em vigor, incluindo as relacionadas à proteção 
e conservação de seus recursos naturais e culturais, 
hospedagem para turistas, agências de viagem, facilida-
des para feiras e exposições, convenções, congressos 
e outros eventos em seus respectivos países.

2. As Partes buscarão assegurar que as organi-
zações turísticas encarregadas de promover propa-
ganda ou informações respeitem a realidade cultural, 
histórica e social de cada país.

3. As Partes em concordância com suas respec-
tivas legislações, procurarão facilitar a importação e 
exportação de documentos e de material de promo-
ção turística.

4. As Partes deverão promover a discussão e o 
intercâmbio de informações sobre taxas, investimen-
tos, bem como incentivos que cada país ofereça aos 
investidores estrangeiro.

ARTIGO III

1. As Partes facilitarão o estabelecimento e a 
operação de órgãos oficiais de turismo do outro país 
em seus respectivos territórios, ficando vedados aos 
órgãos oficiais de turismo, exercer qualquer atividade 
comercial.

2. As Partes promoverão a cooperação entre pe-
ritos de ambos os países, visando elevar o nível dá es-
pecialização e profissionalismo de pessoas envolvidas 
na promoção e desenvolvimento do turismo.

3. As Partes promoverão o intercâmbio de infor-
mações sobre planejamento, programas de estudo, 
métodos e sistemas de treinamento para professores 
e instrutores em assuntos técnicos.

4. As Partes estimularão alunos e professores 
de turismo a aproveitar as oportunidades de bolsas 
de estudo oferecidas por faculdades, universidades e 
centros de treinamento do outro país.

ARTIGO IV

1. As Partes darão prioridade, na promoção do 
turismo, aos setores em que cada uma delas tiver iden-
tificado suas necessidades específicas, especialmente 
nas áreas culturalmente mais representativas.

2. As Partes promoverão visitas recíprocas de 
representantes da mídia, agentes de viagem e opera-
dores de turismo, com o objetivo de assegurar que as 
informações sobre as atrações turísticas de cada um 
dos países sejam divulgadas no outro.

3. Cada uma das Partes participará, sempre que 
possível, às suas próprias expensas, de exposições, 
congressos, feiras e outras atividades promocionais 
organizadas pela outra Parte.

4. As Partes, visando à efetivação do previsto no 
parágrafo 3, intercambiarão calendários de eventos anu-
ais, tanto de âmbito internacional quanto nacional.

ARTIGO V

1. As Partes atuarão de acordo com as recomen-
dações da Organização Mundial do Turismo, estimu-
lando a adoção de padrões e práticas recomendados, 
os quais, aplicados pelos Governos, facilitarão o de-
senvolvimento do turismo.

2. As Partes promoverão sua cooperação e par-
ticipação efetiva junto à Organização Mundial do Tu-
rismo.

3. As Partes se comprometem a envidar esforços 
a fim de coibir as atividades turísticas relacionadas com 
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os abusos de natureza sexual e outras que afetem a 
dignidade humana.

4. As Partes acordam trocar informações e resul-
tados de pesquisas e projetos realizados no âmbito do 
“Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adoles-
centes no Turismo”, tendo por base a Declaração da 
Organização Mundial de Turismo adotada pela Reso-
lução 338 da Assembléia Geral, celebrada no Cairo, 
Egito, de 17 a 22 de outubro de 1995.

ARTIGO VI

1. As Partes acordam que assuntos pertinentes ao 
turismo e à indústria turística, bem como os resultados 
obtidos por intermédio de colaboração mútua, serão 
discutidos em reuniões bilaterais por representantes de 
seus órgãos oficiais de turismo. Essas reuniões serão 
agendadas por canais diplomáticos, com a freqüência 
que se fizer necessária, e realizadas, alternadamente, 
em cada um dos países.

ARTIGO VII

1. Este Acordo de Cooperação entrará em vigor 
na data da última notificação pela qual as Partes se 
informem, por via diplomática, do cumprimento das 
formalidades estabelecidas pela legislação de cada 
país para este efeito.

2. O presente Acordo de Cooperação terá vigên-
cia de cinco (5) anos, automaticamente renovável por 
iguais períodos. Poderá ser denunciado por qualquer 
das Partes mediante notificação escrita, por via diplo-
mática, com antecedência mínima de noventa (90) dias 
da data de conclusão de um período de vigência.

3. Este Acordo de Cooperação poderá ser revi-
sado, emendado ou complementado pelas Partes, de 
comum acordos entrando as alterações em vigor na 
forma estabelecida no parágrafo I deste Artigo. Qual-
quer divergência sobre sua interpretação ou execução 
será resolvida por via diplomática.

Feito em Brasília, em 2 de maio de 2007, em dois 
originais, nos idiomas português e espanhol, sendo 
cada texto igualmente autêntico.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil. 
– Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores 
– Pelo Governo da República do Panamá – Samuel 
Lewis Navarro, Ministro das Relações Exteriores.

MENSAGEM Nº 555, DE 2007 
(Do Poder executivo) 

AVISO Nº 743/2007 — C. CIVIL

Comunica que foi autorizado, conforme 
despacho publicado no Diário Oficial de 23 
de dezembro de 2002 e retificado no Diário 
Oficial da União de 17 de julho de 2007, a 
transferência indireta, para outro grupo de 
cotistas, do controle societário da TV Aliança 

Paulista S. A., concessionária de serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, na cidade 
de Sorocaba, Estado de São Paulo.

Despacho: (À Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, para 
conhecimento.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 222, § 5º, da Constituição, 

alterado pela Emenda Constitucional nº 36, de 28 de 
maio de 2002, comunico a Vossas Excelências que 
foi autorizado, conforme despacho publicado no Di-
ário Oficial de 23 de dezembro de 2002 e retificado 
no Diário Oficial da União de 17 de julho de 2007, a 
transferência indireta, para outro grupo de cotistas, do 
controle societário da TV Aliança Paulista S. A., conces-
sionária de serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo.

Brasília, 30 de julho de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva

MC 446 EM

Brasília, 15 de setembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Primeiramente, informo que trata-se o presente 

ato de retificação da Exposição de Motivos nº 1.570, 
publicado no Diário Oficial da União do dia 23 de 
dezembro de 2002. Desta feita, encaminho a Vossa 
Excelência o Processo nº 29100.000618/88, em que 
a TV Aliança Paulista S/A, executante do serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, solicita autorização 
para efetuar transferência indireta da concessão que 
lhe foi outorgada, mediante a cessão da totalidade das 
cotas representativas do seu capital social para outro 
grupo de cotistas, que passará a deter o mando da so-
ciedade, conforme previsto no art. 89, parágrafo 2º, do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963.

2. A entidade em apreço detém a concessão 
para explorar o serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no município de Sorocaba, Estado de São 
Paulo, conforme Decreto nº 96.592, de 25 de agosto 
de 1988, publicado no Diário Oficial da União em 26 
subseqüente.

3. Em decorrência das transferências efetuadas, 
o quadro societário da concessionária ficará constituí-
do da seguinte forma:

ACIONISTAS
AÇÕES ORDINÁRIAS

Bonanza Investimentos e Participações Ltda.
1.081.446
João Roberto Marinho
120.159
Stefano de Menezes Hawilla
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1
Renata Menezes Hawilla
1
Lucrécia Izabel de Lima Laporta
1
Sérgio Eduardo Hirs Casseb
1
José Francisco Rafael de Góes
1
José Roberto Fagundes
1
Sueli Aparecida Teixeira Veneziani
1
Alex Sandro Nunes de Magalhães
1
Total
1.201.613

4. O pedido encontra-se formalmente instruído 
com a documentação prevista no Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, tendo merecido parecer 
favorável da Consultoria Jurídica deste Ministério, pre-
enchendo os cotistas as qualificações exigidas para 
dar continuidade à exploração do serviço, devendo a 
entidade comprovar, perante este Ministério, a efetiva-
ção da transferência ora autorizada.

5. Nessa conformidade e tendo em vista o dispos-
to no art. 96, item 3, alínea “a”, do mencionado Regu-
lamento dos Serviços de Radiodifusão, que atribui ao 
Presidente da República a decisão final sobre o pedi-
do de transferência indireta de concessão, submeto o 
assunto à consideração de Vossa Excelência.

Respeitosamente, _ Hélio Calixto da Costa.

DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Exposição de Motivos
Nº 446, de 15 de setembro de 2006. Processo nº 

29100.000618/88-57. Retificação do despacho pertinente 
à Exposição de Motivos nº 1.570, de 16 de dezembro de 
2002, publicado no Diário Oficial da União do dia 23 
seguinte, para consignar que a participação societária 
na IV Aliança Paulista S.A., concessionária de serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Soro-
caba, Estado de São Paulo, é a constante da Exposição 
de Motivos nº 446, de 15 de setembro de 2006. Autorizo. 
Em 16 de julho de 2007. – Luiz Inácio Lula da Silva. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Transferência indireta do controle societário das 
entidades abaixo relacionadas, concessionárias de 
serviços de radiodifusão de sons e imagens:

– TV Aliança Paulista Ltda., na cidade 
de Sorocaba, Estado de São Paulo (Exposi-
ção de Motivos nº 1.570, de 16 de dezembro 
de 2002, e processo nº 29100.000618/88-
57);  

– TV São José do Rio Preto Ltda., na 
cidade de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo (Exposição de Motivos nº 1.572, 
de 16 de dezembro de 2002, e processo nº 
29100.000690/91); e

– TV Bauru Ltda., na cidade de Bauru, 
Estado de São Paulo (Exposição de Motivos 
nº 1.573, de 16 de dezembro de 2002, e pro-
cesso nº 53830.000145/95-93). 

Autorizo. 20 de dezembro de 2002. – Fernando 
Henrique Cardoso.

MENSAGEM Nº 558, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 747/2007– C.CIVIL

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria n9 

487, de 13 de setembro de 2006, que ou-
torga permissão à Empresa de Radiodifu-
são Pantaneira Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no município de 
Rio Verde de Mato Grosso, Estado do Mato 
Grosso do Sul.

– TVR Nº 222/2007
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

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

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

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 487, 
de 13 de setembro de 2006, que outorga permissão à 
Empresa de Radiodifusão Pantaneira Ltda., para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada no município de Rio Verde de Mato Grosso, 
Estado de Mato Grosso do Sul.

Brasília, 1º de agosto de 2007. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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MC 535 EM

Brasilia, 22 setembro de 2006.

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

regulamentares cometidas a este
Ministério, determinou-se a publicação da Concor-

rência nº 041/2001-SSR/MC, com vistas à implantação 
de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Rio Verde de Mato Grosso, 
Estado de Mato Grosso do Sul.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legis-
lação específica de radiodifusão, concluiu que a Em-
presa de Radiodifusão Pantaneira Ltda., (Processo 
nº 53670.001196/2001) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

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

Respeitosamente, – Helio Costa.

PORTARIA Nº 487, DE 13 DE SETEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta 
do Processo nº 53670.001196/2001, Concorrência nº 
041/2001-SSR/MC, resolve:

Art 1º Outorgar permissão à Empresa de Ra-
diodifusão Pantaneira Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Mu-
nicípio de Rio Verde de Mato Grosso, Estado de Mato 
Grosso do Sul.

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

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

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

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

MENSAGEM Nº 559, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 748/2007– C.CIVIL

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria 
nº 172, de 3 de abril de 2006, que outorga 
permissão à Leste Sul Telecomunicações 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Sertaneja, Es-
tado do Paraná

 – TVR Nº 223/2007
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

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

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

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 172, 
de 3 de abril de 2006, que outorga permissão à Leste 
Sul Telecomunicações Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada no Mu-
nicípio de Sertaneja, Estado do Paraná.

Brasília, 1º de agosto de 2007. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC 193 EM

Brasília, 11 de abril de 2007

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

regulamentares cometidas a este
Ministério, determinou-se a publicação da Con-

corrência nº 093/2000-SSR/MC, com vistas à implan-
tação de uma estação de radiodifusão sonora em fre-
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qüência modulada, no Município de Sertaneja, Esta-
do do Paraná.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituí-
da pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, 
e suas alterações, depois de analisar a documenta-
ção de habilitação e as propostas técnica e de preço 
pela outorga das entidades proponentes, com ob-
servância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e da legislação específica de radiodifusão, concluiu 
que a Leste Sul Telecomunicações Ltda., (Processo 
nº 53740.000895/2000) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

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

Respeitosamente, – Fernando Rodrigues 
Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 172, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, apro-
vado pelo Decreto 112 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 

1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vis-
ta o que consta do Processo nº 53740.000895/2000, 
Concorrência nº093/2000-SSR/MC e do PARECER 
CONJUR/MC/MGT Nº 298-2.29/2006, de 13 de feve-
reiro de 2006, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Leste Sul Telecomu-
nicações Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Município de Ser-
taneja, Estado do Paraná.

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

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

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

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

MENSAGEM Nº 560, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 749/2007 – C. CIVIL

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria 
nº 186, de 27 de abril de 2007, que outorga 
autorização à ASSAPRAD – Associação 
Sapucaiense de Radiodifusão a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Sapucaia, Estado 
do Rio de Janeiro.

– TVR Nº 224/2007
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

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

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

o § 3º, do art. 223, da Constituição Federal, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 186, 
de 27 de abril de 2007, que outorga autorização à AS-
SAPRAD – Associação Sapucaiense de Radiodifusão 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Sapucaia, Estado do Rio de Janeiro.

Brasília, 1º de agosto de 2007. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 120 EM

Brasília, 9 de maio de 2007.

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

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a ASSAPRAD – Associação Sapucaiense 
de Radiodifusão, no Município de Sapucaia, Estado 
do Rio de Janeiro, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o caput do art. 
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de feve-
reiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 

53770.000436/99, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 186, DE 27 DE ABRIL DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo nº 53770.000436/99 
e do Parecer/MC/Conjur/PAS/Nº 0601 – 1.08/2007, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a ASSAPRAD – As-
sociação Sapucaiense de Radiodifusão, no Município 
de Sapucaia, Estado do Rio de Janeiro, com sede na 
Ladeira Corrêa Júnior – nº 109 – Centro, para executar 
serviço de radiodifhsão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 21°59’51”S e longitude em 
42°54’59”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, devendo 
a entidade iniciar a execução do serviço, em caráter 

definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de 
publicação do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

MENSAGEM Nº 561, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 750/2007 – C. CIVIL

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
790, de 25 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Associação Cultural Santa 
Rita Comunitária para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Nova Santa Rita, Estado do Rio 
Grande do Sul.

– TVR Nº 225/2007
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

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

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

o § 3º, do art. 223, da Constituição Federal, submeto 
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es-
tado das Comunicações, o ato constante da Portaria 
nº 790, de 25 de outubro de 2006, que outorga autori-
zação à Associação Cultural Santa Rita Comunitária 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Nova Santa Rita, Estado do Rio Grande 
do Sul.

Brasília, 1º de agosto de 2007. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 791 EM

Brasilia, 8 de dezembro de 2006

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

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Cultural Santa Rita Comuni-
tária, no Município de Nova Santa Rita, Estado do 
Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodifu-
são comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53.790.000.996/98, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 790, DE 25 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53.790.000.996/98 e do Parecer/MC/Conjur/GSL/Nº 
1712 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cul-
tural Santa Rita Comunitária, com sede na Avenida 
Santa Rita, 921, bairro Centro, no Município de Nova 
Santa Rita, Estado do Rio Grande do Sul, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 29°51’47”S e longitude em 
51°16’47”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

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

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

MENSAGEM Nº 562, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 751/2007 – C. Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 976, 
de 20 de novembro de 2006, que outorga 
permissão à Rádio Companheira FM Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, 
no Município de Machadinho, Estado do 
Rio Grande do Sul.

– TVR Nº 226/2007
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

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

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

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 

976, de 20 de novembro de 2006, que outorga per-
missão à Rádio Companheira FM Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada no Município de Machadinho, Estado do 
Rio Grande do Sul.

Brasília, 1º de agosto de 2007. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 739 EM

Brasília, 29 de novembro de 2006

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

regulamentares cometidas a este
Ministério, determinou-se a publicação da Concor-

rência nº 098/2000-SSR/MC, com vistas à implantação 
de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência 
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modulada, no Município de Machadinho, Estado do 
Rio Grande do Sul.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Com-
panheira FM Ltda. (Processo nº 53790.000367/2000) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

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

Respeitosamente, – Hélio Costa.

PORTARIA Nº 976, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 21 
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta 
do Processo nº 53790.000367/2000, Concorrência nº 
098/2000-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Companheira 
FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Machadinho, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicação, 
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assu-
midas pela outorgada em suas propostas.

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

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

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

MENSAGEM Nº 563, DE 2007 
(Do Poder executivo) 

AVISO Nº 752/2007 — C. CIVIL

Encaminha, ao Congresso Nacional, 
o demonstrativo das emissões do Real, 
referente ao segundo trimestre de 2007, as 
razões delas determinantes e a posição das 
reservas internacionais a elas vinculadas.

Despacho: Às Comissões de: Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio; e Finan-
ças e Tributação, ambas para conhecimento.

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do inciso II do art. 7º da Lei nº 9.069, 

de 29 de junho de 1995, encaminho a Vossa Excelên-
cia o demonstrativo das emissões do real correspon-
dente ao segundo trimestre de 2007, as razões delas 
determinantes e a posição das reservas internacionais 
a elas vinculadas.

Brasília, 1º de agosto de 2007. – Luiz Inácio 
Lula da Silva

BANCO CENTRAL DO BRASIL

EM nº 32 /2007 – BCB

Brasília, 30 de julho de 2007.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069, de 29 

de junho de 1995, que estabeleceu as condições para 
emissão do Real, a fórmula de apuração das emissões 
realizadas e as bases para o acompanhamento e con-
trole monetário, encaminho a Vossa Excelência o ane-
xo demonstrativo das emissões referentes ao segundo 
trimestre de 2007, as razões delas determinantes e a 
posição das reservas internacionais a elas vinculadas.

2. Na forma do que estabelece a mencionada 
lei, o demonstrativo das emissões do Real deve ser 
enviado aos Excelentíssimos Senhores Presidentes 
das duas Casas do Congresso Nacional.

Respeitosamente, – Henrique de Campos 
Meirelles, Presidente

Anexo à EM nº 032/BCB, de 30-7-2007

Demonstrativo das emissões do real – Segundo 
trimestre de 2007

I. A base monetária restrita e a emissão
II. A base monetária ampliada
III. Os meios de pagamento (Ml) e o multiplicador
IV. Os meios de pagamento amplos
V. Anexos
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Notas explicativas referentes ao demonstrativo de 
emissão do real

1. O Conselho Monetário Nacional, conforme 
Voto nº 011/99, aprovado em 28 de janeiro de 1999, 
utilizando a prerrogativa que lhe confere o artigo 3º, § 
4º inciso III da Lei nº 9.069, de 29-6-95, alterou o pa-
râmetro de vinculação entre a emissão do Real e seu 
lastro em reservas internacionais, passando a adotar 
a paridade cambial corrente.

2. Com relação à emissão de moeda, o artigo 4º 
daquela lei estabelece que:

“Observado o disposto nos artigos anterio-
res, o Banco Central do Brasil deverá obedecer; 
no tocante às emissões de Real, o seguinte:

(I) limite de crescimento para o trimestre 
outubro-dezembro/94 de 13,33% (treze vírgula 
trinta e três por cento) para as emissões de Real 
sobre o saldo de 30 de setembro de 1994;

(II) limite de crescimento percentual nulo 
no quarto trimestre de 1994 para as emissões 
de Real no conceito ampliado;

(III) nos trimestres seguintes, obedecido 
o objetivo de assegurar a estabilidade da mo-
eda, a programação monetária de que trata o 
art. 6º desta Lei estimará os percentuais de 
alteração das emissões de Real em ambos 
os conceitos mencionados acima.”

No mesmo artigo 4º, em seu § 2º, foi explicitado 
que o Conselho Monetário Nacional, para atender a 
situações extraordinárias, poderá autorizar o Banco 
Central do Brasil a exceder em até 20% (vinte por cento) 
os valores resultantes dos percentuais previstos.

3. A Exposição de Motivos nº 206, de 30-6-94, 
aprovada pelo Exmº. Sr, Presidente~ da República 
fixou os critérios a serem adotados pelo Conselho 
Monetário Nacional na regulamentação dos eventu-
ais ajustes nos limites de emissão necessários para 
atender circunstâncias excepcionais.

4. Em conformidade com o expresso no § 4º do 
artigo 4º da Lei nº 9.069, o Voto CMN nº 84/94, que deu 
origem a Resolução nº 2.082, de 30-6-94, dispôs sobre 
os limites de emissão e a manter forma de lastreamen-
to da nova unidade do Sistema Monetário Brasileiro, 
determinando que, para efeito do cumprimento dos li-
mites de emissões autorizadas, o volume de emissões 
realizadas será apurado pela média dos saldos diários 
da base monetária.

5. O papel-moeda emitido corresponde à soma 
das unidades monetárias (reais) que estão fora do 
Banco Central do Brasil.

6. As reservas bancárias expressam os depósitos 
compulsórios e possíveis excessos em espécie sobre 

depósitos à vista não remunerados, mantidos pelo sis-
tema bancário no Banco Central do Brasil.

7. As operações com títulos federais referem-se 
ao resultado líquido das compras e vendas de títulos 
públicos federais, bem como aos financiamentos toma-
dos e concedidos pelo Banco Central com lastro em 
títulos de emissão do próprio Banco Central do Brasil 
e do Tesouro Nacional. O conjunto dessas operações 
visa o controle da liquidez, a administração das taxas 
de juros no curto prazo e ainda a rolagem da dívida 
pública federal.

8. As operações do setor externo referem-se, prin-
cipalmente, às compras e vendas de moeda estrangeira 
pelo Banco Central do Brasil, as quais resultam dos 
movimentos de exportação, importação, pagamentos 
e recebimentos de serviços e das entradas e saídas 
de recursos de origem financeira, isto é, das aplica-
ções e dos resgates dos investimentos de estrangeiros 
nos mercados financeiro e de capitais, bem como dos 
rendimentos obtidos nessas aplicações.

9. As operações com instituições financeiras englo-
bam todas as movimentações de reservas monetárias 
entre o Banco Central e o sistema financeiro, decorrentes 
do cumprimento de normas regulatórias estabelecidas 
pelo Conselho Monetário Nacional, tais como:

– encaixes em espécie sobre depósitos 
de poupança;

– encaixes em espécie sobre depósitos 
a prazo;

– encaixes em espécie sobre depósitos 
à vista remunerados;

– encaixes em espécie sobre fundos de 
investimento;

– assistência financeira de liquidez;
– operações com derivativos;
– recolhimentos compulsórios sobre de-

ficiências em aplicações de crédito rural; e
– outras contas.

10. As operações do Tesouro Nacional refletem os 
pagamentos e recebimentos de recursos primários do 
Tesouro, não incluindo, por conseguinte, as operações 
com títulos de emissão do Tesouro. Por dispositivo da 
Constituição - artigo nº 164, § 3º - esses recursos devem 
estar depositados no Banco Central do Brasil.

MENSAGEM Nº 566, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 755/2007 – C. CIVII

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 19, 
de 3 de janeiro de 2007, que outorga permis-
são à Rádio Mundial FM Ltda. para explorar, 
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pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de 
Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul.

– TVR Nº 227/2007
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

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

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

o § 3º, do art. 223, da Constituição Federal, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicaçõs, o ato constante da Portaria nº 19, 
de 3 de janeiro de 2007, que outorga permissão à Rá-
dio Mundial FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada no Município 
de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília, 2 de agosto de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 17 EM

Brasília, 18 de janeiro de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu-

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se 
a publicação da Concorrência nº 157/1997-SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio 
Mundial FM Ltda. (Processo nº 53790.000325/1998) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo edital, tornando-se assim 
a vencedora da concorrência, conforme ato da mesma 
comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

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

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 19, DE 3 DE JANEIRO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifbsão, aprova-

do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53790.000325/1998, Concor-
rência nº 157/1997-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Mundial FM 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Ijuí, Estado do 
Rio Grande do Sul.

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

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

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

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

MENSAGEM Nº 567, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 756/2007 – C. CIVIL

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 10, 
de 3 de janeiro de 2007, que outorga auto-
rização à Associação Cultural e Recreativa 
de Cachoeirinha para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Cachoeirinha, Estado do Rio 
Grande do Sul.

– TVR Nº 228/2007
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

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

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

§ 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato constante da Portaria nº 10, de 3 de 
janeiro de 2007, que outorga autorização à Associação 
Cultural e Recreativa de Cachoeirinha para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul.
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Brasília, 2 de agosto de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 27 EM

Brasília, 23 de janeiro de 2007

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

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural e Recreativa de 
Cachoeirinha, no Município de Cachoeirinha, Estado 
do Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodi-
fusão comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 

53790.001411/98, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, – Hélio Costa.

PORTARIA Nº 10, DE 3 DE JANEIRO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 

53790.001411/98 e do Parecer/MC/Conjur/MGT/Nº 
2288 - 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cul-
tural e Recreativa de Cachoeirinha, com sede na Rua 
Amazonas, nº 284, Baino Amazonas, Município de Ca-
choeirinha, Estado do Rio Grande do Sul, para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 29054’43”S e longitude em 
51004’39”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

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

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

MENSAGEM Nº 568, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 757/2007 – C.CIVIL

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
762, de 24 de outubro de 2006, que outor-
ga autorização à Associação Comunitaria 
de Desenvolvimento Cultural e Artístico de 
Formoso do Araguaia para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Formoso do Araguaia, 
Estado do Tocantins.

– TVR Nº 229/2007
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

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

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

o § 3º, do art. 223, da Constituição Federal, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 762, 
de 24 de outubro de 2006, que outorga autorização à 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Formoso do Araguaia para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito
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de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Formoso do Araguaia, Estado 
do Tocantins.

Brasília, 2 de agosto de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 789 EM

Brasilia, 30 de novembro de 2006

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

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária de Desenvolvi-
mento Cultural e Artístico de Formoso do Araguaia, no 
Município de Formoso do Araguaia, Estado de Tocan-
tins, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice, legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53665.000036/02, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 762, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 

Administrativo nº 53665.000036/02 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 0189–1.08/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de For-
moso do Araguaia, com sede na Rua Campos Sales, 
Quadra F-05, Lote nº 01, Setor São José, no Município 
de Formoso do Araguaia, Estado de Tocantins, para 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 11°48’45”S e longitude em 
49°31’08”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

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

MENSAGEM Nº 569, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 758/2007– C.CIVIL

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria 
nº 732, de 23 de outubro de 2006, que ou-
torga autorização à Associação Uchoense 
de Radiodifusão Comunitária para execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Uchôa, Estado 
de São Paulo.

–TVR Nº 230/2007
(Ás Comissões de Ciência e Tecnologia, 

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

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

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 732, 
de 23 de outubro de 2006, que outorga autorização à 
Associação Uchoense de Radiodifusão Comunitária 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Uchôa, Estado de São Paulo.
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Brasília, 2 de agosto de 2007 – Luiz Inacio Lula 
da Silva

MC 698 EM

Brasília, 22 de novembro 2006

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

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Uchoense de Radiodifusão 
Comunitária explore o serviço de radiodifusão comuni-
tária no Município de Uchôa, Estado de São Paulo, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.025346/03, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente – Hélio Calixto da Costa

PORTARIA Nº 732  DE 23 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 1º 
do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.025.346/03 e do Parecer/MC/CONJUR/GSL/Nº 
1623-1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Ucho-
ense de Radiodifusão Comunitária, com sede na Rua 
André Caparroz Garcia, nº 207, Bairro São Miguel, no 
município de Uchôa, Estado de São Paulo, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-
nadas geográficas com latitude em 20º56’49”S e 
longitude em 49º10’2I”W, utilizando a freqüência 
de 104,9 MHz.

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

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

MENSAGEM Nº 570, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 759/2007 – C.CIVIL

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
779, de 25 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à ICEQUI – Instituto Econômi-
co de Quixelô para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de 
Ouixelô, Estado do Ceará.

–TVR Nº 231/2007
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

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

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

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 779, 
de 25 de outubro de 2006, que outorga autorização 
ao ICEQUI – Instituto Cultural e Econômico de Quixelô 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Quixelô, Estado do Ceará.

Brasília, 2  de agosto de 2007 – Luiz Inacio Lula 
da Silva.
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MC 816 EM

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-
torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade ICEQUI – Instituto Cultural e Econômico 
de Quixelô, no Município de Quixelô, Estado do Cea-
rá, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223 da Constituição 
e a Lei nº 9612 de 19 de fevereiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53100.000231/04, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente,– Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 779 DE 25 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53100.000231/04 e do PARECER/MC/CONJUR/JWP/
Nº 1879 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização ao ICEQUI – Insti-
tuto Cultural e Econômico de Quixelô, com sede na 
Rua Pedro Gomes de Araújo, nº 96, no município de 
Quixelô, Estado do Ceará, para executar serviço de 

radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade,

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

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 06º95’13”S e longitude em 
39º12’02”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

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

MENSAGEM Nº 579, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 773/2007 – C.CIVIL

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 754, 
de 24 de outubro de 2006, que outorga auto-
rização ao Conselho Comunitário Todas as 
Artes - COARTE para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

– TVR nº 232/2007.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

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

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

§ 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato constante da Portaria nº 754, de 24 de 
outubro de 2006, que outorga autorização ao Conselho 
Comunitário Todas as Artes – COARTE para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília, 3 de agosto de 2007 – Luiz Inacio Lula 
da Silva.

MC 755 EM

Brasília, 30 de novembro de 2006

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

torga de autorização e respectiva documentação para 
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que a entidade Conselho Comunitário Todas as Artes 
– COARTE, no Município de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o caput do art. 
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de feve-
reiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53790.001654/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

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

Respeitosamente – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 754, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro DE Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 

53790.001654/98 e do PARECER/MC/CONJUR/GAT/
Nº 0793 – 1.08/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização o Conselho Comuni-
tário Todas as Artes - COARTE, com sede na Avenida 
Assis Brasil, nº 2.096, sala 10, no município de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 30º00’44”S e longitude em 
51º10’00”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

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

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

MENSAGEM Nº 580, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 774/2007 – C.CIVIL

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 92, 
de 21 de março de 2007, que outorga auto-
rização à Associação Educativa e Cultural 
Eldorado para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Presidente Olegário, Estado de Minas 
Gerais.

– TVR nº 233/2007
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

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

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

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 92, de 
21 de março de 2007, que outorga autorização à As-
sociação Educativa e Cultural Eldorado para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Presidente Olegário, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 3 de agosto de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva

MC 53 EM

Brasília, 29 de março de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Educativa e Cultural Eldorado, 
no Município de Presidente Olegário, Estado de Minas 
Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
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em conformidade com o caput do art. 223, da Consti-
tuição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 

53710.000672/99, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa

PORTARIA Nº 92, DE 21 DE MARÇO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 

53710.000672/99 e do PARECER/MC/CONJUR/PAS/
Nº 2.460 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização á Associação Educa-
tiva e Cultural Eldorado, com sede na Rua Ilídio Araújo, 
nº 163 B, no município de Presidente Olegário, Estado 
de Minas Gerais, para executar serviço de radiodifu-
são comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

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

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 18º25’02”S e longitude em 
46º25’18”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 

iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

MENSAGEM Nº 581, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 775/2007 – C. CIVIL

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 502, 
de 8 de novembro de 2005, que outorga 
permissão à Fundação São Miguel para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Muni-
cípio de Baturité, Estado do Ceará.

– TVR Nº 234/2007.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

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

Senhores Membros do Congresso Nacional, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3º, 
do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhado da Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato constante da Portaria nº 502, de 8 de 
novembro de 2005, que outorga permissão à Funda-
ção São Miguel para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, no Município de Baturité, Estado 
do Ceará.

Brasília, 3 de agosto de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC 348 EM

Brasília, 28 de novembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº 

53000.015600/2003, de interesse da Fundação São 
Miguel, objeto de permissão para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, no Município de Baturité, 
Estado do Ceará.

2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de de-
zembro de 1996, não dependerá de edital a outorga 
para execução de serviço de radiodifusão com fins 
exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se 
devidamente instruído, de acordo com aplicável, de-
monstrando possuir a entidade as qualificações exigi-
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das para o serviço, conforme análise procedida pela 
Consultoria Jurídica deste Ministério.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado do processo correspondente.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 502 , DE 8 DE NOVEMBRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 13, 
§ 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro 
de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo De-
creto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.015600/2003, e do PARECER/MC/CONJUR/
JSN/Nº 1.734 – 1.07/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Fundação São Mi-
guel para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, com fins exclusivamente educa-
tivos, no Município de Baturité, Estado do Ceará.

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

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

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

MENSAGEM Nº 582, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 776/2007 – C. CIVIL

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 963, 
de 20 de novembro de 2006, que outorga 
permissão à Rede Metropolitana de Rádio 
e TV Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Pedreira, Esta-
do de São Paulo.

_ TVR nº 235/2007.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

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

Senhores Membros do Congresso Nacional, nos 
termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3º, 
do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato constante da Portaria nº 963, de 20 
de novembro de 2006, que outorga permissão à Rede 

Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
no Município de Pedreira, Estado de São Paulo.

Brasília, 3 de agosto de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC 745 EM

Brasília, 29 de novembro de 2006

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

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 134/2001 
– SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Pedreira, Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Rede 
Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda. (Processo 
nº 53830.000458/2002) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim, vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo 
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somen-
te produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado 
o referido ato.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 963, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53830.000458/2002, Concor-
rência nº 134/2001-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rede Metropolitana 
de Rádio e Televisão Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Mu-
nicípio de Pedreira, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.
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Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

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

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

MENSAGEM Nº 583, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 777/2007 – C.CIVIL

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
611, 21 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à S. P. Publicidade Ltda. para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Muni-
cípio de Severínia, Estado de São Paulo.

– TVR nº 236/2007.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

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

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

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 611, de 
21 de setembro de 2006, que outorga permissão à S. P. 
Comunicações & Publicidade Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada no 
município de Severínia, Estado de São Paulo.

Brasília, 3 de agosto de 2007. _ Luiz I. Lula da 
Silva.

MC 618 EM

Brasília, 4 de outubro de 2006

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

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 136/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Severínia, Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e suas 
alterações, depois de analisar a documentação de habi-
litação e as propostas técnica e de preço pela outorga 
das entidades proponentes, com observância da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especí-
fica de radiodifusão, concluiu que a S. P. Comunicações 

& Publicidade Ltda (Processo nº 53830.000517/2002) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

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

Respeitosamente, _ Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 611, DE 21 DE SETEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53830.000517/2002, Concor-
rência nº 136/2001-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à S. P. Comunicações 
& Publicidade Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no município 
de Severínia, Estado de São Paulo.

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

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

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

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

MENSAGEM Nº 584, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 778/2007 – C.CIVIL

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 155, 
de 12 de abril de 2007, que outorga autoriza-
ção à Sociedade Cultural e Desportiva Vicen-
tina (S.C.D.V.) para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no município 
de São Vicente, Estado de São Paulo.

– TVR nº 237/2007.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

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

Senhores Membros do Congresso Nacional,
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Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 
155, de 12 de abril de 2007, que outorga autorização 
à Sociedade Cultural e Desportiva Vicentina (S.C.D.V.) 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São Vicente, Estado de São Paulo.

Brasília, 3 de agosto de 2007. – Luiz I. Lula da 
Silva.

MC 94 EM

Brasília, 7 de maio de 2007

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

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a Sociedade Cultural e Desportiva Vicentina 
(S.C.D.V), no Município de São Vicente, Estado de São 
Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti-
tuição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
anãlises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53830.002054/98, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, _ Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 155, DE 12 DE ABRIL DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998, e na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53830.002054/98 e do PARE-
CER/MC/CONJUR/PAS/Nº 416 – 1.08/2007, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Sociedade Cultural 
e Desportiva Vicentina (S.C.D.V), com sede na Aveni-
da Presidente Wilson, nº 1.169 – Fundos, no município 
de São Vicente, Estado de São Paulo, para executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 23º57’57”S e longitude em 
46º22’45”W, utilizando a freqüência de 92,5 MHz.

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

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. _ Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

OF/GAB/I/Nº 1.048 

Brasília, de agosto de 2007

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Rocha Loures passa a integrar o Colégio de Vice-Lí-
deres do Bloco PMDB, PSC e PTC.

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

Defiro. Publique-se. Ao Senhor Diretor-
Geral.

Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, 
Presidente.

OF nº 35/2007/GAB

Brasília, 13 de agosto de 2007.

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

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

a fim de indicar como suplente o Deputado Reginal-
do Lopes (PT-MG) para integrar a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer a Proposta de Emenda a 
Constituição nº 4-A, de 2007, do Senhor Flávio Dino, que 
“dá nova redação ao artigo 55 da Constituição Federal, 
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dispondo sobre a perda de mandato de Deputados e 
Senadores, inclusive por infidelidade partidária”.

Atenciosamente, – Deputado Luiz Sérgio, Líder 
do PT.

Publique-se
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente

OF nº  36/20071GAB

Brasília, 13 de agosto de 2007

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

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

a fim de indicar como titulares os Deputados José Gui-
marães (PT - CE), Janete Rocha Pietá (PT - SP) e Dr. 
Rosinha (PT - PR), para integrarem a Comissão Parla-
mentar de Inquérito, destinada a investigar as causas, 
conseqüências e responsáveis pelas mortes de crian-
ças índias por subnutrição de 2005 a 2007.

Atenciosamente, – Deputado Luiz Sérgio, Líder 
do PT.

Publique-se
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente

Of nº 37/2007/GAB

Brasília, 13 de agosto de 2007.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Do Presidente da Câmara dos Deputados

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

a fim de indicar como suplente o Deputado Zezéu Ri-
beiro (PT – BA), para integrar a Comissão

Especial destinada a proferir parecer a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 52, de 2003, que “dá nova 
redação ao § 4º do art. 18 da Constituição Federal”, es-
tabelecendo que na criação, fusão ou desmembramento 
de Municípios deverão ser preservados a continuida-
de e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano.

Atenciosamente, – Deputado Luiz Sérgio, Líder 
do PT.

Publique-se
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente.

Of. PSDB Nº 600/2007 

Brasília, 14 de agosto de 2007 

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

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência o desligamento do 
Deputado João Campos, como membro titular, da Co-
missão de Direitos Humanos e Minorias.

Respeitosamente, – Deputado Antônio Carlos 
Pannunzio, Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente.

Of. PSDB nº 603/2007 

Brasília, de agosto de 2007

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Sebastião 

Madeira, como membro suplente, para integrar a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio, Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF. PSDB Nº 604/2007

 Brasília, 14 de agosto de 2007

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

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência o desligamento do 

Deputado Lobbe Neto, como membro titular, da Co-
missão de Educação e Cultura.

Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio, Lider do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Prsidente

OF. PSDB nº 605/2007

 Brasília,14 de agosto de 2007

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

Senhor Presidente
Indico a Vossa Excelência o Deputado Lobbe 

Neto, como membro titular, em substituição ao Depu-
tado Renato Amary, para integrar a Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania.

Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio, Lider do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 39807 

Oficio nº 206–L–PFL/07

 Brasília, 13 de agosto de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Dr. Pinotti 

para integrar, como membro titular, a Comissão de Se-
guridade Social e Família, em vaga existente.

Defiro. Publique-se.
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente

Oficio nº 264-L-DEM/07

 Brasília, 14 de agosto de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Jairo Atai-

de para integrar, como membro titular, a Comissão da 
Amazônia, de Integração Nacional, e de Desenvolvi-
mento Regional, em vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado Onyx Lorenzoni, 
Líder do Democrata.

Defiro. Publique-se.
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente

Ofício nº 265–L–DEM/2007 

Brasília, 14 de agosto de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Jairo Atai-

de para integrar, como membro suplente, a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
em vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado Onyx Lorenzoni, 
Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se.
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente

Oficio nº 266 – DEM/07

 Brasilia, 14 de agosto de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

mocratas que integrarão a Comissão Especial des-
tinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 22-A de 1999, do Senhor Enio Bacci, 
que “autoriza o

divórcio após 1 (um) ano de separação de fato ou 
de direito e dá outras providências”, alterando o disposto 
no artigo 226, § 60, da Constituição Federal”.

TITULARES

Deputado Mendonça Prado
Deputado Roberto Magalhães

Atenciosamente, – Deputado Onyx Lorenzoni, 
líder dos Democratas

Publique-se.
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente

OFÍCIO Nº 267-L-DEM/07

Brasília, 14 de agosto de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

mocratas que integrarão a Comissão Especial destina-
da a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 27, de 2007, 
do Sr. Reginaldo Lopes, que “dispõe sobre o Estatuto 
da Juventude e dá outras providências”.

TITULARES

Deputado Efraim Filho
Deputado Felipe Maia

Atenciosamente, Deputado Onyx Lorenzoni, 
Líder do Democrata.

Defiro. Publique-se.
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente.

OFÍCIO Nº 262-L-DEM/2007

Brasília, 13 de agosto de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Edmar Mo-

reira para integrar, como membro titular, a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, em substi-
tuição ao Deputado Abelardo Lupion.

Atenciosamente, Deputado Cláudio Cajado, Vice-
Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se.
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Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

OFÍCIO Nº 263-L-DEM/2007

Brasília, 13 de agosto de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Abelardo 

Lupion para integrar, como membro titular, a Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural, em vaga existente.

Atenciosamente, Deputado Cláudio Cajado, Vice-
Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se.
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/LID/Nº 159/2007

Brasília, 14 de agosto de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membros para Comissão Tem-
porária

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o meu nome para in-

tegrar, como titular, a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 22-A, de 1999, do Senhor Enio Bacci, que “autoriza 
o divórcio após 1 (um) ano de separação de fato ou de 
direito e dá outras providências”, alterando o disposto 
no artigo 226, § 6º da Constituição Federal.

Atenciosamente, Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

Publique-se.
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/LID/Nº 160/2007

Brasília , 14 de agosto de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membros para Comissão Tem-
porária

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Alexan-

dre Silveira – PPS/MG e Marina Maggessi – PPS/RJ, 
para integrarem, como titular e suplente, respectiva-

mente, a Comissão Especial destinada a proferir pa-
recer à Proposta de Emenda à Constituição nº 549, de 
2006, do Sr. Arnaldo Faria de Sá, que “acrescenta pre-
ceito às Disposições Constitucionais Gerais, dispondo 
sobre o regime constitucional peculiar das Carreiras 
Policiais que indica”.

Atenciosamente, Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

Publique-se.
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA

OF. Nº 251 – PP/2007 – CCJC

 Brasília, 7 de agosto de 2007

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi-

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto 
Legislativo apreciados por este Órgão Técnico, nesta 
data, a seguir relacionados: 138/07, 139/07, 140/07, 
143/07, 149/07, 158/07 e 174/07.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce-
lência protestos de elevada estima e distinta consi-
deração.

Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

Publique-se.
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. Nº 224/2007/CDC – P

Brasília, 08 de agosto de 2007

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Publicação do PL nº 497/07

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação do Projeto de Lei nº497/07, do Senhor Vinicius 
Carvalho, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de tra-
dução de informações e de encanes em produtos das 
industrias fonográfica e audiovisual”, para publicação 
da referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Cézar Silvestri 
,Presidente

Publique-se.
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Em 14-8-2007.  – Arlindo Chinaglia – 
Presidente.

Of.Pres – nº 395/07–CEC

Brasília, 4 de julho de 2007

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as provi-

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 

134, de 2007, foi apreciado, nesta data, por este Ór-
gão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado, Gastão Vieira – 
Presidente.

Publique-se. 
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia – 

Presidente

Ofício nº 683/2007-P

Brasília, 08 de agosto de 2007

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei 
nº 1.779, de 2003, e dos PL’s 1.839/2003. 3.005/2004 
e 6.149/2005, apensados.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
dos referidos projetos e do respectivo parecer.

Respeitosamente, – Deputado Jorge Tadeu Mu-
dalen – Presidente.

Publique-se.

Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

Ofício GDLV nº 97/2007

Brasília, 14 de agosto de 2007

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

Assunto: Indicação – Comissão Temporária

Senhor Presidente,

Com os meus cordiais cumprimentos, venho a 
Vossa Excelência apresentar o meu nome para com-
por a Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 549-A, de 2006, 
do Sr. Arnaldo Faria de Sá, que acrescenta preceito às 
disposições Constitucionais Gerais, dispondo sobre o 
regime constitucional peculiar das Carreiras Policiais 
que indica”, representando o Partido Republicano Bra-
sileiro (PRB/RJ), como membro titular, e o Deputado 
Cleber Verde (PRB/MA) como suplente.

Sem mais para o momento e certo da especial 
atenção de Vossa Excelência, antecipo meu sincero 
agradecimento.

Atenciosamente. – Léo Vivas, Deputado Federal 
PRB – RJ.

Publique-se 
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício GDLV nº 98/2007

Brasília, 14 de agosto de 2007

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

Assunto: Indicação – Comissão Parlamentar de In-
quérito

Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, venho a 

Vossa Excelência indicar o nome do Deputado Cleber 
Verde (PRB – MA), em substituição do meu nome, para 
compor a vaga do Partido Republicano Brasileiro na 
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a inves-
tigar as causas, as conseqüências e os responsáveis 
pela morte de crianças indígenas por subnutrição de 
2005 a 2007, como membro titular.

Sem mais para o momento e certo da especial 
atenção de Vossa Excelência, antecipo meu sincero 
agradecimento.

Atenciosamente. – Léo Vivas, Deputado Federal 
e Líder do PRB.

Publique-se 
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 120, DE 2007 

(Do Sr. Damião Feliciano e outros)

Dá nova redação ao parágrafo único 
do art. 75 da Constituição Federal.
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Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto cons-
titucional:

Art. 1º . Esta emenda à Constituição visa fixar a 
idade mínima para a nomeação para o cargo de Con-
selheiro dos Tribunais de Contas dos Estados, do Dis-
trito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de 
Contas dos Municípios.

Art. 2º. O parágrafo único do art. 75 da Constitui-
ção Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 75...................................................

Parágrafo único. As Constituições esta-
duais e Distrital disporão sobre os Tribunais de 
Contas respectivos, bem como as Leis Orgâ-
nica Municipais tratarão dos Tribunais e Con-
selhos de Contas dos Municípios, que serão 
integrados por sete conselheiros, com mais de 
trinta anos e menos de sessenta e cinco anos 
de idade.(NR) “.

Art. 3º. Esta emenda à Constituição passa a viger 
na data de sua publicação.

Justificação

A Emenda à Constituição que ora submetemos 
ao criterioso julgamento dos ilustres pares tem como 
finalidade reduzir de mais de trinta e cinco (35) para 
superior a trinta (30) anos a idade mínima para a no-
meação de candidato ao cargo de Conselheiro dos 
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, 
bem como dos Tribunais e dos Conselhos de Contas 
dos Municípios.

Assim, os membros dessas Cortes de Contas 
serão, quanto ao requisito idade, equiparados aos 
Governadores e Vice-Governadores dos Estados e 
do Distrito Federal. 

Ademais, submeter-se-ão à idade mínima em 
muito superior à exigida dos Deputados Federais, 
Deputados Estaduais ou Distritais, bem como dos 
Prefeitos e Vice-Prefeitos, ex vi, art. 14, § 3º, VI, b e c, 
da Constituição.

Esperamos, portanto, que a proposição mereça 
aprovação dos ilustres parlamentares, vez que estende 
aos mais jovens a responsabilidade de bem zelar pelo 
patrimônio público, ao integrar os órgãos colegiados, 
auxiliares do Poder Legislativo, no exercício de sua fun-
ção do controle externo da Administração Pública. 

Sala das Sessões, 12 de julho de 2007. – Depu-
tado Damião Feliciano.

Proposição: PEC 120/07
Autor da Proposição: DAMIAO FELICIANO E OU-
TROS 
Data da Apresentação: 12/07/2007
Ementa: Dá nova redação ao parágrafo único do art. 
75 da Constituição Federal.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: Confirmadas 171

Não Conferem:     009
Licenciados:     000
Repetidas:     053
Ilegíveis:     000
Total:      233

Assinaturas Confirmadas

ABELARDO CAMARINHA PSB – SP
ACÉLIO CASAGRANDE PMDB – SC
ADÃO PRETTO PT – RS
ADEMIR CAMILO PDT – MG
ALCENI GUERRA DEM – PR
ALDO REBELO PCdoB – SP
ALICE PORTUGAL PCdoB – BA
ALINE CORRÊA PP – SP
ANDRE VARGAS PT – PR
ANÍBAL GOMES PMDB – CE
ANSELMO DE JESUS PT  – RO
ANTÔNIO ANDRADE PMDB  – MG
ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT  – MS
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO DEM  – BA
ANTONIO CRUZ PP  – MS
ANTÔNIO ROBERTO PV – MG
ARIOSTO HOLANDA PSB – CE
ARNALDO VIANNA PDT – RJ
ARNON BEZERRA PTB – CE
ÁTILA LINS PMDB – AM
AUGUSTO FARIAS PTB – AL
AYRTON XEREZ DEM – RJ
BENEDITO DE LIRA PP – AL
BETO ALBUQUERQUE PSB – RS
BISPO GÊ TENUTA DEM – SP
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB – MG
BRUNO ARAÚJO PSDB – PE
CÂNDIDO VACCAREZZA PT – SP
CARLOS SANTANA PT – RJ
CARLOS SOUZA PP – AM
CARLOS WILLIAN PTC – MG
CELSO MALDANER PMDB – SC
CEZAR SCHIRMER PMDB – RS
CHICO DA PRINCESA PR – PR
CHICO LOPES PCdoB – CE
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CIRO PEDROSA PV – MG
CLEBER VERDE PRB – MA
CRISTIANO MATHEUS PMDB – AL
DAMIÃO FELICIANO PDT – PB
DANIEL ALMEIDA PCdoB – BA
DELEY PSC – RJ
DR. NECHAR PV – SP
DR. TALMIR PV – SP
EDINHO BEZ PMDB – SC
EDMAR MOREIRA DEM – MG
EDUARDO BARBOSA PSDB – MG
EDUARDO VALVERDE PT – RO
EFRAIM FILHO DEM – PB
ELIENE LIMA PP MT
ELISMAR PRADO PT MG
EUDES XAVIER PT – CE
EUGÊNIO RABELO PP – CE
EVANDRO MILHOMEN PCdoB – AP
FELIPE BORNIER PHS – RJ
FÉLIX MENDONÇA DEM – BA
FERNANDO CORUJA PPS – SC
FERNANDO DE FABINHO DEM – BA
FERNANDO DINIZ PMDB – MG
FLÁVIO DINO PCdoB – MA
FRANCISCO RODRIGUES DEM – RR
GEORGE HILTON PP – MG
GERALDO PUDIM PMDB – RJ
GERALDO RESENDE PMDB – MS
GLADSON CAMELI PP – AC
GONZAGA PATRIOTA PSB – PE
GUILHERME CAMPOS DEM SP
GUILHERME MENEZES PT – BA
HENRIQUE AFONSO PT – AC
ILDERLEI CORDEIRO PPS – AC
JAIME MARTINS PR – MG
JAIR BOLSONARO PP – RJ
JANETE ROCHA PIETÁ PT – SP
JERÔNIMO REIS DEM – SE
JOÃO DADO PDT – SP
JOÃO MAGALHÃES PMDB – MG
JOÃO MAIA PR – RN
JOÃO MATOS PMDB – SC
JOÃO PAULO CUNHA PT – SP
JOSÉ PAULO TÓFFANO PV – SP
JOVAIR ARANTES PTB – GO
JÚLIO CESAR DEM – PI
JÚLIO DELGADO PSB – MG
JURANDIL JUAREZ PMDB – AP
LELO COIMBRA PMDB – ES
LEONARDO MONTEIRO PT – MG
LEONARDO PICCIANI PMDB – RJ
LEONARDO QUINTÃO PMDB – MG
LEONARDO VILELA PSDB – GO

LINCOLN PORTELA PR – MG
LOBBE NETO PSDB – SP
LUCIANA GENRO PSOL – RS
LÚCIO VALE PR – PA
LUIZ BASSUMA PT – BA
LUIZ CARLOS BUSATO PTB – RS
LUIZ COUTO PT – PB
MANATO PDT – ES
MANOEL JUNIOR PSB – PB
MARCELO CASTRO PMDB – PI
MARCELO SERAFIM PSB – AM
MARCELO TEIXEIRA PR – CE
MARCO MAIA PT – RS
MARCONDES GADELHA PSB – PB
MARIA LÚCIA CARDOSO PMDB – MG
MÁRIO DE OLIVEIRA PSC – MG
MÁRIO HERINGER PDT – MG
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR – AL
MAURO BENEVIDES PMDB – CE
MAURO LOPES PMDB – MG
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB – RS
MENDONÇA PRADO DEM – SE
MICHEL TEMER PMDB – SP
MOACIR MICHELETTO PMDB – PR
MOISES AVELINO PMDB – TO
NELSON MARQUEZELLI PTB – SP
NELSON MEURER PP – PR
NELSON TRAD PMDB – MS
NILSON MOURÃO PT – AC
NILSON PINTO PSDB – PA
ODAIR CUNHA PT – MG
ODÍLIO BALBINOTTI PMDB – PR
OSMAR JÚNIOR PCdoB – PI
OSMAR SERRAGLIO PMDB – PR
OSVALDO REIS PMDB – TO
PAES LANDIM PTB – PI
PAULO HENRIQUE LUSTOSA PMDB – CE
PAULO ROBERTO PTB – RS
PAULO ROCHA PT – PA
PEDRO CHAVES PMDB – GO
PEDRO NOVAIS PMDB – MA
PEDRO WILSON PT – GO
PINTO ITAMARATY PSDB – MA
POMPEO DE MATTOS PDT – RS
PROFESSOR SETIMO PMDB – MA
RAFAEL GUERRA PSDB – MG
RATINHO JUNIOR PSC – PR
RAUL HENRY PMDB – PE
RAUL JUNGMANN PPS – PE
REBECCA GARCIA PP – AM
REGINALDO LOPES PT – MG
RENATO MOLLING PP – RS
RIBAMAR ALVES PSB – MA
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RICARDO BARROS PP – PR
RODRIGO ROLLEMBERG PSB – DF
ROGERIO LISBOA DEM – RJ
RÔMULO GOUVEIA PSDB – PB
RUBENS OTONI PT – GO
SANDES JÚNIOR PP – GO
SANDRO MABEL PR – GO
SANDRO MATOS PR – RJ
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB – MA
SÉRGIO BRITO PDT – BA
SEVERIANO ALVES PDT – BA
SILAS CÂMARA PSC – AM
SILVINHO PECCIOLI DEM – SP
SIMÃO SESSIM PP – RJ
TAKAYAMA PSC – PR
TARCÍSIO ZIMMERMANN PT – RS
VADÃO GOMES PP – SP
VICENTE ARRUDA PR – CE
VICENTINHO PT – SP
VIGNATTI PT – SC
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT – MG
VITAL DO RÊGO FILHO PMDB – PB
WALDIR MARANHÃO PP – MA
WELLINGTON ROBERTO PR – PB
WILSON BRAGA PMDB – PB
WILSON SANTIAGO PMDB – PB
WOLNEY QUEIROZ PDT – PE
ZÉ GERARDO PMDB – CE
ZENALDO COUTINHO PSDB – PA
ZEQUINHA MARINHO PMDB – PA

Assinaturas que Não Conferem

BETO FARO PT – PA
DOMINGOS DUTRA PT – MA
FÁBIO FARIA PMN – RN
FILIPE PEREIRA PSC – RJ
JUVENIL ALVES S.PART. – MG
MARCOS ANTONIO PRB – PE
PAULO RUBEM SANTIAGO PT – PE
RODRIGO DE CASTRO PSDB – MG
ZÉ GERALDO PT PA

Assinaturas Repetidas

ADÃO PRETTO PT – RS
ADÃO PRETTO PT – RS
ALCENI GUERRA DEM – PR
ALICE PORTUGAL PCdoB – BA
ANÍBAL GOMES PMDB – CE
ANTONIO CRUZ PP – MS
ARNALDO VIANNA PDT – RJ
ARNON BEZERRA PTB – CE
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB – MG
CÂNDIDO VACCAREZZA PT – SP

CEZAR SCHIRMER PMDB – RS
CRISTIANO MATHEUS PMDB – AL
DAMIÃO FELICIANO PDT – PB
DOMINGOS DUTRA PT – MA
EDMAR MOREIRA DEM – MG
EUGÊNIO RABELO PP – CE
FELIPE BORNIER PHS – RJ
JOSÉ PAULO TÓFFANO PV – SP
JÚLIO DELGADO PSB – MG
LELO COIMBRA PMDB ES
LEONARDO MONTEIRO PT – MG
LEONARDO MONTEIRO PT – MG
LEONARDO MONTEIRO PT – MG
LINCOLN PORTELA PR – MG
LUIZ CARLOS BUSATO PTB – RS
MARCELO CASTRO PMDB – PI
MARCONDES GADELHA PSB – PB
MARCONDES GADELHA PSB – PB
MARCOS ANTONIO PRB – PE
MÁRIO DE OLIVEIRA PSC – MG
MÁRIO HERINGER PDT MG
MAURO LOPES PMDB – MG
MICHEL TEMER PMDB – SP
NILSON PINTO PSDB – PA
OSMAR JÚNIOR PCdoB – PI
OSMAR JÚNIOR PCdoB – PI
PEDRO CHAVES PMDB – GO
PEDRO WILSON PT – GO
RODRIGO ROLLEMBERG PSB – DF
ROGERIO LISBOA DEM – RJ
RÔMULO GOUVEIA PSDB – PB
RUBENS OTONI PT – GO
SANDES JÚNIOR PP – GO
SÉRGIO BRITO PDT – BA
SILVINHO PECCIOLI DEM – SP
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT – MG
WALDIR MARANHÃO PP – MA
WILSON BRAGA PMDB – PB
WILSON BRAGA PMDB – PB
WILSON BRAGA PMDB – PB
ZÉ GERALDO PT – PA
ZÉ GERALDO PT – PA
ZEQUINHA MARINHO PMDB – PA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 124, DE 2007 

(Do Sr. Wilson Santiago e outros)

Dá nova redação ao inciso V do § 3º 
do art. 14, ao art. 16, ao art. 45 da Consti-
tuição Federal, para estabelecer prazos de 
filiação e desfiliação partidária, para a ele-
gibilidade e manutenção dos eleitos nos 
mandatos dos Poderes Executivos Federal, 



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 39813 

Estadual, Municipal e dos Poderes Legisla-
tivos Federal, Estadual e Municipal, institui 
a fidelidade partidária, bem como estabe-
lece o sistema majoritário na eleição de 
Deputados Federais, Deputados Estaduais 
e Vereadores.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto cons-
titucional:

Art. 1º O artigo 14 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14...................................................
...............................................................
§ 3º.........................................................
...............................................................
V – a filiação a partido político efetuada no 

período mínimo de 1 (um) ano antes do dia da 
eleição a que concorra o candidato para quais-
quer dos cargos do Poder Executivo Federal, 
Estadual, Municipal e do Distrito Federal, ou 
do Poder Legislativo Federal, Estadual, Muni-
cipal e do Distrito Federal;

 ..... ................................................(NR)”

Art. 2º. O Art. 16 da Constituição Federal passa 
a vigorar com o seguinte acréscimo:

“Art. 16...................................................
Art. 16-A. Perderá o mandato o Presiden-

te da República, o Vice-Presidente da Republi-
ca, o Governador, o Vice-Governador, o Pre-
feito, o Vice-Prefeito, o Senador, o Deputado 
Federal, o Deputado Estadual, o Deputado 
Distrital e o Vereador que:

a) desfiliarem-se do partido político pelo 
qual se elegeram antes de completado o pe-
ríodo de 1 (um) ano da eleição ;

b) mudarem de partido político antes de 
completar 1 (um) ano de sua eleição. 

Parágrafo único – No decorrer do período 
de 1 (um) ano após a eleição, o mandato do 
eleito pertence ao partido pelo qual se elegeu, 
submetendo-se à fidelidade do partido.(NR)”

Art. 3º. O Art. 45 da Constituição Federal passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 45. A Câmara dos Deputados com-
põe-se de representantes do povo, eleitos, pela 
forma majoritária, em cada Estado, em cada 

Território e no Distrito Federal, constituindo 
cada uma dessas unidades federativas uma 
circunscrição eleitoral.

...............................................................
§ 3º Serão eleitos os candidatos que 

obtiverem a maior votação da circunscrição 
eleitoral, na ordem em que foram votados no-
minalmente até o número de lugares a pre-
encher.

§4º O disposto no caput e no §3º deste 
artigo aplicam-se às Assembléias Legislativas 
dos Estados, à Câmara Legislativa do Distrito 
Federal e às Câmaras Municipais. (NR)”

Art. 4º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor 
na data de sua publicação e não se aplicará à eleição 
que ocorra até um ano da data de sua vigência.

Justificação

A filiação partidária deve ocorrer de acordo com 
as convicções do candidato para que possa represen-
tar uma proposta programática que o respalde frente 
aos eleitores. Assim, a filiação partidária é o requisito 
que agrega o político a um ideário e a um grupo de 
pares que defendem um mesmo posicionamento ide-
ológico. A Constituição Federal é clara quando esta-
belece o critério de filiação partidária como condição 
para a elegibilidade.

O texto constitucional deve, por razões discipli-
nares mais rígidas, estabelecer o prazo mínimo em 
que o candidato necessita figurar no partido pelo qual 
pretende se eleger. Também precisa delimitar o mínimo 
de tempo em que o eleito deve permanecer no parti-
do político que o elegeu, como forma de prestigiar a 
tradição republicana brasileira e zelar pela necessária 
compatibilidade das idéias que defende no marco da 
institucionalidade doutrinária.

É necessário limitar o oportunismo individualis-
ta do qual sai vencedor aquele que, aproveitando-se 
de uma filiação partidária efetuada aleatoriamente no 
apagar das luzes, impõe-se pelo poder econômico, em 
vez de fazê-lo pelo seu ideário programático. Este é o 
motivo por que esta Proposta de Emenda Constitucional 
estabelece o prazo mínimo de 1 (um) ano antes das 
eleições para a filiação partidária do candidato, esta 
é a razão pela qual propõe o estabelecimento de, no 
mínimo, 1 (um) ano de mandato para que o ocupante 
do cargo político eletivo possa mudar de partido. Assim, 
no mínimo, um ano antes das eleições, a candidatura 
pertence ao partido; um ano depois das eleições, o 
mandato será do partido político.

Apesar de, tradicionalmente, no Brasil, os Depu-
tados representarem todo o povo brasileiro, e não 
apenas o seu colégio eleitoral, deve o Parlamentar sa-
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tisfazer as reivindicações específicas daqueles que o 
elegeram. Ora, o sistema proporcional, que se estende 
da eleição para a Câmara dos Deputados até para as 
Assembléias Legislativas, Câmara Legislativa do Distrito 
Federal e para a Câmara de Vereadores está a requerer 
mudanças para que a governabilidade e a representa-
tividade eleitoral ganhem mais estabilidade.

Em vez do voto proporcional, é mister a constitui-
ção das circunscrições eleitorais em instâncias distritais 
onde a maioria elegeria os candidatos, independen-
temente dos partidos pelo qual concorram. Assim, os 
candidatos que obtivessem o maior número de votos 
é que preencheriam as vagas nas bancadas de cada 
Estado na Câmara dos Deputados, nas Assembléias 
Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal 
e nas Câmaras de Vereadores.

É uma forma mais democrática de elegerem-se 
os representantes do povo, sem que sobreviessem os 
restos de votos computados para candidatos que não 
obtivessem, individualmente, o número democratica-
mente estabelecido para todos como coeficiente. O 
voto majoritário nas eleições para o Legislativo impe-
dirá que candidatos com votação inexpressiva possam 
eleger-se no caudal de um outro que lhes carreasse, 
na legenda, o acesso ao Parlamento, deixando que os 
demais candidatos, com número maior de votos, não 
atingissem a meta esperada pelo seu eleitorado.

Esta Proposta de Emenda à Constituição, propi-
cia o fim dessa prática ilógica e contempla apenas o 
que, com méritos frente aos eleitores, galgue o espaço 
político-institucional que o escrutínio lhe legou.

Eis as razões por que solicitamos que apóiem 
esta Proposta de emenda à Constituição.

Sala das Sessões, 12 de julho de 2007. – Depu-
tado Wilson Santiago.

Proposição: PEC 124/2007
Autor da Proposição: WILSON SANTIAGO E OU-
TROS 
Data da Apresentação: 12/07/2007
Ementa: Dá nova redação ao inciso V do Parágrafo 3º 
do art. 16, ao art. 45 da Constituição Federal, para a 
elegibilidade e manutenção dos eleitos nos mandatos 
dos Poderes Executivos Federal, Estadual, Municipal 
e dos Poderes Legislativos Federal, Estadual e Muni-
cipal, isntitui a fidelidade partidária, bem como esta-
belece o sistema majoritário na eleição de Deputados 
e Vereadores.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas: Confirmadas 180

Não Conferem:     008
Licenciados:     000
Repetidas:     009

Ilegíveis:     000
Total:      197

Assinaturas Confirmadas

ABELARDO CAMARINHA PSB – SP
ABELARDO LUPION DEM – PR
AFONSO HAMM PP – RS
ALCENI GUERRA DEM – PR
ALDO REBELO PCdoB – SP
ALEX CANZIANI PTB – PR
ALICE PORTUGAL PCdoB – BA
ANDRE VARGAS PT – PR
ANGELA AMIN PP – SC
ANÍBAL GOMES PMDB – CE
ANSELMO DE JESUS PT – RO
ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT – MS
ANTONIO CRUZ PP – MS
ANTONIO JOSÉ MEDEIROS PT – PI
ARIOSTO HOLANDA PSB – CE
ARNON BEZERRA PTB – CE
ASSIS DO COUTO PT – PR
ÁTILA LINS PMDB – AM
ÁTILA LIRA PSB – PI
AYRTON XEREZ DEM – RJ
BEL MESQUITA PMDB – PA
BERNARDO ARISTON PMDB – RJ
BETO ALBUQUERQUE PSB – RS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB – MG
CARLITO MERSS PT – SC
CARLOS SANTANA PT – RJ
CARLOS WILLIAN PTC – MG
CEZAR SCHIRMER PMDB – RS
CHICO ABREU PR – GO
CHICO DA PRINCESA PR – PR
CIDA DIOGO PT – RJ
CLEBER VERDE PRB – MA
CLÓVIS FECURY DEM – MA
CRISTIANO MATHEUS PMDB – AL
DAGOBERTO PDT – MS
DAMIÃO FELICIANO PDT – PB
DANIEL ALMEIDA PCdoB  – BA
DAVI ALCOLUMBRE DEM – AP
DELEY PSC – RJ
DEVANIR RIBEIRO PT – SP
DJALMA BERGER PSB – SC
DOMINGOS DUTRA PT – MA
DR. UBIALI PSB – SP
EDMAR MOREIRA DEM – MG
EDMILSON VALENTIM PCdoB – RJ
EDSON DUARTE PV – BA
EDUARDO CUNHA PMDB – RJ
EDUARDO LOPES PSB – RJ
EDUARDO SCIARRA DEM – PR
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EDUARDO VALVERDE PT – RO
EFRAIM FILHO DEM – PB
ELIENE LIMA PP – MT
ELISMAR PRADO PT – MG
EUDES XAVIER PT – CE
EUGÊNIO RABELO PP – CE
EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB – CE
FÉLIX MENDONÇA DEM – BA
FERNANDO COELHO FILHO PSB – PE
FERNANDO CORUJA PPS – SC
FERNANDO DE FABINHO DEM – BA
FERNANDO DINIZ PMDB – MG
FERNANDO FERRO PT – PE
FLÁVIO DINO PCdoB – MA
FRANCISCO RODRIGUES DEM – RR
FRANCISCO ROSSI PMDB – SP
FRANK AGUIAR PTB – SP
GEORGE HILTON PP – MG
GERALDO PUDIM PMDB – RJ
GERVÁSIO SILVA DEM – SC
GONZAGA PATRIOTA PSB – PE
GUSTAVO FRUET PSDB – PR
ILDERLEI CORDEIRO PPS – AC
JACKSON BARRETO PMDB – SE
JAIME MARTINS PR – MG
JERÔNIMO REIS DEM – SE
JOÃO CAMPOS PSDB – GO
JOÃO CARLOS BACELAR PR – BA
JOÃO DADO PDT – SP
JOÃO LEÃO PP – BA
JOÃO MAGALHÃES PMDB – MG
JOÃO PAULO CUNHA PT – SP
JOÃO PIZZOLATTI PP – SC
JOAQUIM BELTRÃO PMDB – AL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PR – BA
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT – SP
JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP – RS
JÚLIO CESAR DEM – PI
JÚLIO DELGADO PSB – MG
JÚLIO REDECKER PSDB – RS
JURANDIL JUAREZ PMDB – AP
LÁZARO BOTELHO PP – TO
LEANDRO SAMPAIO PPS – RJ
LELO COIMBRA PMDB – ES
LEONARDO MONTEIRO PT – MG
LEONARDO PICCIANI PMDB – RJ
LEONARDO QUINTÃO PMDB – MG
LINCOLN PORTELA PR – MG
LINDOMAR GARÇON PV – RO
LIRA MAIA DEM – PA
LUCIANA GENRO PSOL – RS
LUCIANO CASTRO PR – RR
LUIZ CARLOS BUSATO PTB – RS

LUIZ CARLOS HAULY PSDB – PR
LUIZ CARREIRA DEM – BA
LUIZ SÉRGIO PT – RJ
MAGELA PT – DF
MANATO PDT – ES
MARCELO CASTRO PMDB – PI
MARCELO TEIXEIRA PR – CE
MARCIO JUNQUEIRA DEM – RR
MARCO MAIA PT – RS
MARCONDES GADELHA PSB – PB
MARCOS ANTONIO PRB – PE
MARCOS MEDRADO PDT – BA
MARCOS MONTES DEM – MG
MÁRIO HERINGER PDT – MG
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR – AL
MAURO LOPES PMDB – MG
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB – RS
MENDONÇA PRADO DEM – SE
MICHEL TEMER PMDB – SP
MIGUEL CORRÊA JR. PT – MG
MOACIR MICHELETTO PMDB – PR
NATAN DONADON PMDB – RO
NELSON MARQUEZELLI PTB – SP
NELSON MEURER PP – PR
NELSON PELLEGRINO PT – BA
NELSON TRAD PMDB – MS
NERI GELLER PSDB – MT
NEUCIMAR FRAGA PR – ES
NILSON PINTO PSDB – PA
ODAIR CUNHA PT – MG
OSMAR SERRAGLIO PMDB – PR
OSVALDO REIS PMDB – TO
OTAVIO LEITE PSDB – RJ
PAULO HENRIQUE LUSTOSA PMDB – CE
PAULO PIAU PMDB – MG
PAULO PIMENTA PT – RS
PAULO ROCHA PT – PA
PEDRO CHAVES PMDB – GO
PEDRO NOVAIS PMDB – MA
PEDRO WILSON PT – GO
PEPE VARGAS PT – RS
PINTO ITAMARATY PSDB – MA
POMPEO DE MATTOS PDT – RS
RAFAEL GUERRA PSDB – MG
RAUL HENRY PMDB – PE
REBECCA GARCIA PP – AM
RENATO MOLLING PP –RS
RICARDO BERZOINI PT – SP
RICARDO IZAR PTB – SP
RODRIGO ROLLEMBERG PSB – DF
RÔMULO GOUVEIA PSDB – PB
ROSE DE FREITAS PMDB – ES
RUBENS OTONI PT – GO
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SANDES JÚNIOR PP – GO
SANDRA ROSADO PSB – RN
SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT – AP
SEVERIANO ALVES PDT – BA
TADEU FILIPPELLI PMDB – DF
TAKAYAMA PSC – PR
TARCÍSIO ZIMMERMANN PT – RS
TATICO PTB – GO
ULDURICO PINTO PMN – BA
VADÃO GOMES PP – SP
VALADARES FILHO PSB – SE
VALDIR COLATTO PMDB – SC
VALTENIR PEREIRA PSB – MT
VICENTINHO PT – SP
VIGNATTI PT – SC
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT – MG
VITAL DO RÊGO FILHO PMDB – PB
WILLIAM WOO PSDB – SP
WILSON BRAGA PMDB – PB
WILSON SANTIAGO PMDB – PB
WOLNEY QUEIROZ PDT – PE
ZÉ GERALDO PT – PA
ZÉ GERARDO PMDB – CE
ZENALDO COUTINHO PSDB – PA
ZEQUINHA MARINHO PMDB – PA

Assinaturas que Não Conferem

ADÃO PRETTO PT – RS
CHICO LOPES PCdoB – CE
CIRO NOGUEIRA PP – PI
FÁBIO FARIA PMN – RN
NELSON BORNIER PMDB – RJ
PAES LANDIM PTB – PI
ROGERIO LISBOA DEM – RJ
WELLINGTON ROBERTO PR – PB 

Assinaturas Repetidas

ABELARDO CAMARINHA PSB – SP
CARLOS WILLIAN PTC – MG
CEZAR SCHIRMER PMDB – RS
GERALDO PUDIM PMDB – RJ
JOAQUIM BELTRÃO PMDB – AL
LEANDRO SAMPAIO PPS – RJ
NELSON MARQUEZELLI PTB – SP
RAUL HENRY PMDB – PE
ZÉ GERARDO PMDB – CE

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 128, DE 2007 

(Do Sr. Silvinho Peccioli e outros)

Dá nova redação aos arts. 94, 101, 104, 
107, 119, 120 e 123 da Constituição Federal, 
para alterar a forma e requisitos pessoais 

de investidura de membros do Poder Ju-
diciário.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto cons-
titucional:

Art. 1º Os arts. 94, parágrafo primeiro,101, 104, 
107, 119, 120 e 123 da Constituição Federal passam 
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tri-
bunais Regionais Federais, dos Tribunais dos 
Estados, e do Distrito Federal e Territórios 
será composto de membros, do Ministério 
Público, com mais de vinte anos de carreira, 
e de advogados de notório saber jurídico e de 
reputação ilibada, com mais de vinte anos de 
efetiva atividade profissional, indicados em lis-
ta sextupla pelos órgão de representação das 
respectivas classes, cujo ingresso se fará atra-
vés de argüição técnica feita através de ban-
ca examinadora composta por três membros, 
sendo dois indicados pelo órgão de classe e 
um indicado pelo Tribunal em que a vaga foi 
aberta, com divulgação em todas as comarcas 
do Estado, através de editais fixados nos fóruns 
e em suas sedes, com prazo de 30(trinta) dias, 
bem como com a publicação em seus jornais, 
periódicos e sites.” (NR) 

Parágrafo único: Recebidas as indicações, o tribu-
nal formará lista tríplice, através de banca examinadora, 
composta de dois membros da magistratura, indicados 
pelo Tribunal onde a vaga foi aberta e um membro in-
dicado pela OAB, de forma a avaliar o notório saber 
jurídico e comprovar a reputação ilibada, enviando-a 
ao Poder Executivo, dentro de 20 (vinte dias), que es-
colherá um de seus integrantes para nomeação nos 
dez dias subsequentes.

“Art. 101. O Supremo Tribunal Federal 
compõe-se de onze Ministros escolhidos den-
tre cidadãos com mais de quarenta e cinco e 
menos de sessenta anos de idade, de notável 
saber jurídico e reputação ilibada.

Parágrafo único. Os Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal serão indicados em lista 
tríplice elaborada pelo próprio Tribunal e no-
meados pelo Presidente da República, depois 
de aprovada a escolha pela maioria absoluta 
do Senado Federal, sendo:
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I – cinco oriundos da magistratura com 
mais de vinte anos de exercício; 

II – quatro, em partes iguais, dentre ad-
vogados e membros do Ministério Público Fe-
deral, Estadual, do Distrito Federal e Territó-
rios, alternadamente, obedecido o disposto 
no art. 94.” (NR) 

III – dois oriundos do Congresso, com formação 
jurídica.

“Art. 104.................................................
Parágrafo único: Os Ministros do Superior 

Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Pre-
sidente da República, dentre brasileiros com 
mais de 45 (quarenta e cinco) anos e menos 
de 60 (sessenta) anos, com notável saber ju-
rídico e reputação ilibada, depois de aprovada 
a escolha pelo Senado Federal, sendo:

I – dois terços mediante promoção de 
juízes e desembargadores dos Tribunais Re-
gionais Federais com mais de vinte anos de 
exercício, por antigüidade e merecimento, al-
ternadamente;

II – um terço, em partes iguais, dentre 
advogados e membros do Ministério Público 
Federal, Estadual, do Distrito Federal e Terri-
tórios, alternadamente, obedecido o disposto 
no art. 94.” (NR)

“Art. 107. Os Tribunais Regionais Fede-
rais compõem-se de, no mínimo sete juízes, 
recrutados, quando possível, na respectiva 
região e nomeados pelo Presidente da Repú-
blica dentre brasileiros com mais de quarenta 
e menos de sessenta anos, sendo:

I – um quinto dentre advogados com mais 
de vinte anos de efetiva atividade profissional 
e membros do Ministério Público Federal, com 
mais de vinte anos de carreira; obedecido o 
disposto no art. 94. 

 .....................................................” (NR)
“Art. 119.................................................
..............................................................
II – por nomeação do Presidente da Re-

pública, dois juízes dentre seis advogados 
de notável saber jurídico e idoneidade moral, 
obedecido o disposto no art. 94.

 .....................................................” (NR)

“Art. 120. ...............................................
§ 1º .......................................................
III – por nomeação, pelo Presidente da 

República, de dois juízes dentre advogados 
de notável saber jurídico e idoneidade moral, 
obedecido o disposto no art. 94.” (NR)

“Art. 123.................................................
Parágrafo único: Os Ministros civis se-

rão escolhidos pelo Presidente da República 
dentre brasileiros maiores de quarenta e cinco 
anos, sendo:

I – três dentre advogados de notório sa-
ber jurídico e conduta ilibada, com mais de 
vinte anos de efetiva atividade profissional, 
obedecendo o disposto no artigo 94, com a 
participação da Ordem dos Advogados do 
Brasil em todas as suas fases;

 .....................................................” (NR)

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

Justificação

A sociedade brasileira vem criticando duramen-
te, e com plena razão, a falta de critérios objetivos 
para a escolha dos membros das mais altas cortes 
deste País.

No caso do Supremo Tribunal Federal, o Presi-
dente da República escolhe livremente os membros 
do Pretório Excelso e o Senado vem homologando o 
nome assim indicado. O procedimento de escolha atu-
al, aliado à possibilidade de reeleição introduzida pela 
Emenda Constitucional n.º 16, de 1997, 

abre a possibilidade de o Presidente da República 
nomear um grande número, ou mesmo a maioria, dos 
onze Ministros do Supremo Tribunal Federal. Desneces-
sário destacar a relevância dessa Corte, cuja missão é 
a guarda da Constituição Federal, o controle da regu-
laridade do regime democrático, especialmente para a 
proteção dos direitos e garantias individuais e garantia 
do bom funcionamento dos poderes públicos.

Quanto ao Superior Tribunal de Justiça, o sis-
tema de escolha é misto, com indicações do próprio 
tribunal e dos órgãos de representação da advocacia 
e do Ministério Público, não se impondo condições de 
qualificação adequadas para o candidato. O mesmo se 
dá nos demais tribunais, onde a promoção na carreira 
coexiste com o recrutamento por indicação, permitindo 
a escolha de magistrados que não possuem requisitos 
capacitários imprescindíveis para o exercício da função 
judicante em órgãos de segundo grau.

A presente Proposta de Emenda à Constituição, 
moralizadora e técnica, visa alterar o sistema de sele-
ção dos membros do Tribunais Superiores (Supremo 
Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal 
Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar), bem 
como nos demais tribunais.

O acesso aos tribunais é alterado com o esco-
po de evitar a indicação meramente política, e far-se-
á pela mesma forma utilizada para a aprovação dos 
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magistrados, onde, após a aprovação por provas, são 
os candidatos submetidos a uma banca, formada por 
magistrados e um membro indicado pela OAB. Assim, 
obedecendo ao princípio retributivo e para demonstrar 
a lisura na escolha, privilegia-se o critério técnico.

Quanto ao chamado “quinto constitucional”, por 
semelhante modo, a aprovação através de bancas for-
madas por membros indicados pela OAB e membro da 
magistratura será também condição para o ingresso 
nos órgãos jurisdicionais, de advogados e membros do 
Ministério Público, diferentemente da forma como vem 
sendo, através de audiência pública, sem qualquer cri-
tério objetivo e sem participação de membro do tribunal 
a que concorre o candidato, cujo tribunal fica “refém” 
de uma indicação hermética, às vezes subordinada ao 
“compadrio”, para a escolha dos seis candidatos que 
formarão a lista sextupla a ser encaminhada ao Tribu-
nal para indicar a lista tríplice que será encaminhada 
ao Chefe do Poder Executivo.

Conforme seu texto, o exame e escolha será feito 
por banca composta de dois membros indicados pela 
OAB e um magistrado indicado pelo Tribunal onde foi 
aberta a vaga, passando a ser exigência para o ingres-
so nos órgãos colegiados do Poder Judiciário.

Na matéria, cabe destacar a crítica ao atual sis-
tema de listas sêxtuplas corporativas (CF, art. 94), que 
dá margem a possíveis abusos e desvios. 

Merece aqui registro o voto do Ministro Sepúlveda 
Pertence no Mandado de Segurança n.º 25.624-9/SP, 
permitindo ao Tribunal de Justiça de São Paulo rejei-
tar candidato, indicado pela Ordem dos Advogados do 
Brasil, que não atendia ao requisito constitucional de 
“notório saber jurídico”, por ter sido reprovado dez vezes 
no concurso para magistratura paulista. Naquela opor-
tunidade, o relator recusou a mera “escolha cega”, pelo 
tribunal competente, de três nomes dentre os seis que 
lhe são enviados pelas entidades de classe, permitindo 
a rejeição de um nome caso o candidato não possua 
objetivamente algum dos pressupostos constitucionais 
à investidura pretendida. Particularmente, o Ministro 
Pertence salientou a fluidez e a indeterminação dos 
requisitos constitucionais de “notório saber jurídico” e 
“reputação ilibada”, reafirmando a possibilidade de o 
tribunal eventualmente recusar um candidato que não 
preencha tais exigências.

Acreditamos que o sistema ora proposto poderá 
conduzir à verdadeira democratização e moralização 
na escolha dos juízes, pelo “quinto constitucional”, pelo 
predomínio das qualidades intelectuais, independen-
temente da proteção política do candidato. Dessa for-
ma, o Judiciário ganhará com a maior independência 
de seus membros e o aumento de sua credibilidade 
perante os jurisdicionados.

Por outro lado, a alteração de tempo mínimo de 
atividade profissional de dez para vinte anos é destinada 
a garantir-se a indispensável experiência e aumentar 
a possibilidade de vivência dentro de padrões huma-
nistas. Quanto a alteração da idade mínima e máxima 
, ou seja, de trinta e cinco anos para quarenta e cinco 
anos e de sessenta e cinco anos para sessenta anos 
é em virtude de se pretender assegurar tanto a maior 
experiência e vivência como acima dito, quanto a um 
aumento do “pedágio” para se pretender a aposenta-
doria nos padrões do novo cargo a ser exercido pelo 
tempo mínimo de dez anos.

Pelos motivos expostos, esperamos contar com 
o apoio de nossos nobres Pares para a aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição que ora subme-
temos a esta Casa legislativa.

Sala das Sessões, 12 de julho de 2007. – Depu-
tado Silvinho Peccioli.

Proposição: PEC 128/2007
Autor da Proposição: SILVINHO PECCIOLI E OU-
TROS 
Data da Apresentação: 12-7-2007
Ementa: Dá nova redação aos arts. 94, 101, 104, 107, 
119, 120 e123 da Constituição Federal, para alterar a 
forma e requisitos pessoais de investidura de membros 
do Poder Judiciário.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas: Confirmadas 181

Não Conferem:     017
Licenciados:     001
Repetidas:     002
Ilegíveis:     000
Total:      201

Assinaturas Confirmadas

ABELARDO LUPION DEM PR
AIRTON ROVEDA PR PR
ALEX CANZIANI PTB PR
ALEXANDRE SANTOS PMDB RJ
ANGELA AMIN PP SC
ANSELMO DE JESUS PT RO
ANTONIO BULHÕES PMDB SP
ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT MS
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB SP
ANTONIO CRUZ PP MS
ANTÔNIO ROBERTO PV MG
ARACELY DE PAULA PR MG
ARIOSTO HOLANDA PSB CE
ARMANDO ABÍLIO PTB PB
ARNON BEZERRA PTB CE
ASSIS DO COUTO PT PR
ÁTILA LIRA PSB PI
AUGUSTO FARIAS PTB AL
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AYRTON XEREZ DEM RJ
BARBOSA NETO PDT PR
BERNARDO ARISTON PMDB RJ
BETO ALBUQUERQUE PSB RS
BISPO GÊ TENUTA DEM SP
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
CARLITO MERSS PT SC
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB PE
CARLOS MELLES DEM MG
CARLOS SANTANA PT RJ
CARLOS WILLIAN PTC MG
CELSO MALDANER PMDB SC
CEZAR SCHIRMER PMDB RS
CHICO ALENCAR PSOL RJ
CHICO DA PRINCESA PR PR
CIRO NOGUEIRA PP PI
CLAUDIO DIAZ PSDB RS
CLEBER VERDE PRB MA
CLÓVIS FECURY DEM MA
CRISTIANO MATHEUS PMDB AL
DAGOBERTO PDT MS
DAMIÃO FELICIANO PDT PB
DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
DARCÍSIO PERONDI PMDB RS
DELEY PSC RJ
DEVANIR RIBEIRO PT SP
DILCEU SPERAFICO PP PR
DJALMA BERGER PSB SC
DR. NECHAR PV SP
DUARTE NOGUEIRA PSDB SP
EDINHO BEZ PMDB SC
EDMAR MOREIRA DEM MG
EDMILSON VALENTIM PCdoB RJ
EDUARDO BARBOSA PSDB MG
EDUARDO CUNHA PMDB RJ
EDUARDO DA FONTE PP PE
EDUARDO SCIARRA DEM PR
EFRAIM FILHO DEM PB
ELIENE LIMA PP MT
EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB CE
EVANDRO MILHOMEN PCdoB AP
FÁBIO FARIA PMN RN
FELIPE MAIA DEM RN
FÉLIX MENDONÇA DEM BA
FERNANDO CHUCRE PSDB SP
FERNANDO DE FABINHO DEM BA
FERNANDO DINIZ PMDB MG
FERNANDO FERRO PT PE
FERNANDO GABEIRA PV RJ
FRANCISCO RODRIGUES DEM RR
FRANK AGUIAR PTB SP
GEORGE HILTON PP MG
GERALDO PUDIM PMDB RJ

GERALDO RESENDE PMDB MS
GERVÁSIO SILVA DEM SC
GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
GONZAGA PATRIOTA PSB PE
GUSTAVO FRUET PSDB PR
IVAN VALENTE PSOL SP
JAIR BOLSONARO PP RJ
JERÔNIMO REIS DEM SE
JOÃO CAMPOS PSDB GO
JOÃO DADO PDT SP
JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
JOÃO MATOS PMDB SC
JOÃO PIZZOLATTI PP SC
JORGE KHOURY DEM BA
JORGE TADEU MUDALEN DEM SP
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT SP
JOSEPH BANDEIRA PT BA
JÚLIO DELGADO PSB MG
JURANDIL JUAREZ PMDB AP
LEANDRO SAMPAIO PPS RJ
LEANDRO VILELA PMDB GO
LEONARDO MONTEIRO PT MG
LEONARDO PICCIANI PMDB RJ
LEONARDO QUINTÃO PMDB MG
LEONARDO VILELA PSDB GO
LINCOLN PORTELA PR MG
LOBBE NETO PSDB SP
LUCIANA GENRO PSOL RS
LÚCIO VALE PR PA
LUIZ BASSUMA PT BA
LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
LUIZ CARREIRA DEM BA
LUIZ SÉRGIO PT RJ
MAGELA PT DF
MANATO PDT ES
MARCELO CASTRO PMDB PI
MARCELO GUIMARÃES FILHO PMDB BA
MARCELO SERAFIM PSB AM
MARCONDES GADELHA PSB PB
MARCOS ANTONIO PRB PE
MARIA DO CARMO LARA PT MG
MÁRIO DE OLIVEIRA PSC MG
MÁRIO HERINGER PDT MG
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
MAURO BENEVIDES PMDB CE
MAURO LOPES PMDB MG
MAURO NAZIF PSB RO
MENDONÇA PRADO DEM SE
MILTON MONTI PR SP
MOACIR MICHELETTO PMDB PR
NEILTON MULIM PR RJ
NELSON BORNIER PMDB RJ
NELSON MARQUEZELLI PTB SP
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NELSON MEURER PP PR
NELSON TRAD PMDB MS
NERI GELLER PSDB MT
NEUCIMAR FRAGA PR ES
ODAIR CUNHA PT MG
OLAVO CALHEIROS PMDB AL
OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
OSVALDO REIS PMDB TO
PAULO PIMENTA PT RS
PAULO ROCHA PT PA
PAULO RUBEM SANTIAGO PT PE
PEDRO CHAVES PMDB GO
PEDRO NOVAIS PMDB MA
PEDRO WILSON PT GO
PEPE VARGAS PT RS
PINTO ITAMARATY PSDB MA
RAFAEL GUERRA PSDB MG
RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
RAUL HENRY PMDB PE
REBECCA GARCIA PP AM
RIBAMAR ALVES PSB MA
RICARDO BARROS PP PR
RICARDO IZAR PTB SP
ROBERTO BALESTRA PP GO
RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
RODRIGO ROLLEMBERG PSB DF
ROGERIO LISBOA DEM RJ
RÔMULO GOUVEIA PSDB PB
SANDES JÚNIOR PP GO
SARAIVA FELIPE PMDB MG
SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
SÉRGIO MORAES PTB RS
SEVERIANO ALVES PDT BA
SILVINHO PECCIOLI DEM SP
SILVIO LOPES PSDB RJ
SILVIO TORRES PSDB SP
SIMÃO SESSIM PP RJ
TADEU FILIPPELLI PMDB DF
TAKAYAMA PSC PR
TATICO PTB GO
ULDURICO PINTO PMN BA
VALDIR COLATTO PMDB SC
VALTENIR PEREIRA PSB MT
VICENTE ARRUDA PR CE
VIGNATTI PT SC
VILSON COVATTI PP RS
VITAL DO RÊGO FILHO PMDB PB
WALDEMIR MOKA PMDB MS
WALDIR NEVES PSDB MS
WALTER IHOSHI DEM SP
WILLIAM WOO PSDB SP
WLADIMIR COSTA PMDB PA

ZÉ GERALDO PT PA
ZÉ GERARDO PMDB CE
ZENALDO COUTINHO PSDB PA
ZEQUINHA MARINHO PMDB PA

Assinaturas que Não Conferem

ADÃO PRETTO PT RS
CARLOS SOUZA PP AM
COLBERT MARTINS PMDB BA
DOMINGOS DUTRA PT MA
DR. TALMIR PV SP
EUGÊNIO RABELO PP CE
GILMAR MACHADO PT MG
GUILHERME MENEZES PT BA
IBSEN PINHEIRO PMDB RS
JAIME MARTINS PR MG
LAERTE BESSA PMDB DF
MARCELO ALMEIDA PMDB PR
MARCIO JUNQUEIRA DEM RR
PEDRO FERNANDES PTB MA
REGINALDO LOPES PT MG
VADÃO GOMES PP SP
VALADARES FILHO PSB SE

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício

MAURO MARIANI PMDB SC

Assinaturas Repetidas

ROGERIO LISBOA DEM RJ
SARAIVA FELIPE PMDB MG

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 89, DE 2007 

(Do Sr. Moreira Mendes)

Veda a cobrança de taxas bancárias 
de pequenos produtores rurais.

Despacho: Apense-se à(ao) PLP-
19/2003. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Ficam isentos do pagamento de taxas 

bancárias, inclusive as de manutenção de contas, em 
instituições do Sistema Financeiro Nacional os peque-
nos produtores rurais.

Parágrafo único. Consideram-se pequenos produ-
tores rurais aqueles que atendam, simultaneamente, 
os requisitos do § 3º do art. 10 da Lei nº 9.456, de 25 
de abril de 1997.

Art. 2º. Esta Lei Complementar entra em vigor 
no primeiro dia do segundo mês subsequente ao da 
sua publicação.
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Justificação

O art. 192, com a redação que lhe deu a Emen-
da Constitucional nº 40/03, que dispõe que o Sistema 
Financeiro Nacional será estruturado de forma a pro-
mover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir 
aos interesses da coletividade. 

Revela-se clara a intenção do Constituinte em 
promover o equilíbrio entre o lucro do empreendimento 
financeiro e os interesses não mercantis da socieda-
de brasileira.

Nos últimos anos, completamos um processo de 
inteira submissão das transações financeiras da po-
pulação brasileiras à intermediação das instituições 
bancárias. Sendo que as taxas bancárias são as que 
têm mais crescido em expressividade, cobradas inva-
riavelmente de qualquer correntista que movimente 
as suas economias através de conta mantida em ins-
tituição financeira.

Mesmo os produtores rurais mais humildes, com 
baixíssima renda, são obrigados a possuir e a operar 
uma conta bancária para pagar suas contas e despe-
sas pessoais.

Nesse quadro, não nos afigura justo que os pe-
quenos produtores rurais sejam obrigados a arcar 
com o custo de taxas de serviços incompatíveis com 
a renda que auferem.

Em função do exposto neste Projeto, apresenta-
do sob a forma de Lei Complementar por força do art. 
192 da Constituição da República, tem por objetivo 
vedar a cobrança de taxas bancárias dos pequenos 
produtores rurais.

À consideração de Vossas Excelências.
Sala das Sessões, 11 de julho de 2007. – Depu-

tado Moreira Mendes, PPS/RO.

PROJETO DE LEI Nº 1.514, DE 2007 
(Do Sr. Edmilson Valentim)

Disciplina o uso de instrumentos de 
medição de energia elétrica.

Despacho: Às Comissões de: Defesa 
do Consumidor; Desenvolvimento Econômi-
co, Indústria e Comércio; Minas e Energia e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD)

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

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta Lei Disciplina o uso de instrumentos 

de medição de energia elétrica, obrigando que sejam 
realizados testes de garantia de segurança e qualida-
de na medição dos serviços. 

Art. 2º Os órgãos responsáveis pela regulação 
do setor elétrico e pela área de metrologia, normatiza-
ção e qualidade industrial, conforme previsto em Lei, 
serão responsáveis pelo acompanhamento e controle 
metrológico em medidores e demais equipamentos de 
medição de energia elétrica.

Art. 3º O concessionário fica obrigado a realizar 
testes operacionais antes da implantação de novo mo-
delo de instrumento de medição de consumo de energia 
elétrica, que avaliem a segurança e precisão técnica do 
equipamento, observados os seguintes critérios:

§1º A opção por um novo modelo de aparelho de 
medição de consumo de energia elétrica deverá obser-
var os critérios estabelecidos na legislação metrológica 
aplicáveis a cada equipamento, mediante aprovação 
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro).

§2º Os testes serão aplicados em uma amostra 
de até 1% (um por cento) dos consumidores da área de 
cobertura da concessionária, devendo ser realizados 
durante o período de, no mínimo, 6 (seis) meses.

§3º A substituição de equipamentos de medição 
deverá ser comunicada ao consumidor, por meio de 
correspondência específica, quando da execução des-
se serviço, com informações referentes às leituras do 
medidor retirado e do instalado.

§4º Os equipamentos de medição deverão ser 
instalados em locais que possibilitem ao usuário o 
acompanhamento visual e freqüente da medição de 
seu consumo de energia elétrica.

Art. 4º A comprovação e fiscalização do disposto 
nesta Lei ficará a cargo da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), conforme previsto na Lei nº 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996.

Art. 5º O não cumprimento do disposto nesta Lei 
sujeitará os infratores ao pagamento de multa diária a 
ser definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), até a regularização de sua situação e, em 
caso de reincidência, à perda da concessão.

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

Justificação

O setor elétrico brasileiro vem passando por gran-
des transformações na última década, intensificadas 
a partir de 1995 com o processo de privatização das 
empresas estatais de energia elétrica.

A influência dos novos parâmetros de mercado 
para incentivo à concorrência, com impacto direto na 
tarifa, e o despertar da consciência do consumidor es-
tão levando as empresas do setor elétrico a aprimorar a 
forma de tratar diversos problemas de relacionamento 
com seus clientes, desde a satisfação com atendimento 
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até o tratamento de reclamações e problemas judiciais 
sobre faturamento.

Um dos grandes problemas enfrentados pelas 
concessionárias é o estabelecimento de uma metodo-
logia de cálculo transparente para a definição do valor 
correto de consumo de unidades consumidoras, nas 
quais foram detectadas irregularidades na medição. 
Um dos critérios estabelecidos pela ANEEL para esse 
cálculo é a utilização da carga instalada e dos fatores 
de carga e de demanda típicos do ramo de

atividade.
Nesse sentido, as concessionárias do serviço 

têm testado, freqüentemente, novos aparelhos na 
tentativa de se melhorar a eficiência na medição do 
consumo de energia elétrica. Recentemente a Ampla, 
Concessionária de Energia Elétrica do Estado do Rio 
de Janeiro, substituiu os medidores de consumo tra-
dicional por um novo, com Chip eletrônico. Desde que 
este modelo de medição de energia foi implantado no 
lugar dos convencionais relógios, os moradores dos 
municípios da Baixada Fluminense, em especial no 
Bairro de Saracuruna, em Duque de Caxias, viram 
suas contas de energia aumentarem em até 300%, 
sem qualquer explicação.

Os usuários já vinham chamando a atenção da 
Concessionária para o aumento das contas, mas não re-
ceberam nenhuma atenção. O descaso com que foram 
tratados só se reverteu após a constatação pelo Inmetro 
de erro no medidor de uma padaria em Caxias. 

A inovação tecnológica é bem vinda, mas deverá 
ser realizada com critérios claramente definidos para 
não prejudicar o consumidor. Assim, este projeto visa 
estabelecer mecanismos claros e transparentes na 
implementação de novos modelos tecnológicos, sem 
contudo, prejudicar qualquer avanço tecnológico.

Salas das Sessões, 4 de Julho de 2007. – Depu-
tado Edmilson Valentim, PCdoB/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 1.528, DE 2007 
(Do Sr. José Otávio Germano)

Dispõe sobre a criação de Área de Li-
vre Comércio (ALC) no município de Quaraí, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD

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

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica criada uma Área de Livre Comércio 
– ALC no município de Quaraí, Estado do Rio Gran-
de do Sul.

Parágrafo Único – O regime fiscal especial ins-
tituído por esta Lei, com a finalidade de promover o 
desenvolvimento da região, aplica-se, exclusivamen-
te, à área de livre comércio a que se refere o caput 
deste artigo.

Art. 2º Considera-se integrante da área de livre 
comércio a superfície territorial do respectivo muni-
cípio.

Art. 3º As mercadorias estrangeira ou nacionais 
enviadas à área de livre comércio serão, obrigatoria-
mente, destinadas às empresas autorizadas a operar 
nesta área.

Art. 4º A entrada de mercadorias estrangeiras 
na área de livre comércio far-se-á com a suspensão 
do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados, que será convertida em isenção 
quando as mercadorias forem destinadas à:

I – consumo e vendas internas na área 
de livre comércio;

II – beneficiamento, em seu território, de 
pescado, pecuária, recursos minerais e matéria 
primas de origem agrícola ou florestal;

III – agropecuária e piscicultura;
IV – instalação e operação de serviços 

de turismo ou de qualquer natureza;
V – estocagem para comercialização no 

mercado externo;
VI – industrialização de produtos em seus 

territórios.

§ 1º A suspensão de impostos será também 
convertida em isenção nos casos de mercadorias que 
deixarem a área de livre comércio como:

bagagem acompanhada de viajantes, observados 
os limites fixados pelo Poder Executivo, por intermédio 
da Receita Federal do Brasil.

Remessas postais para o restante do País, nas 
condições fixadas no Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de 
setembro de 1980, modificado pela Lei nº 8.383, de 
30 de dezembro de 1991.

§ 2º As mercadorias estrangeiras, que saírem da 
área de livre comércio para o restante do País, estarão 
sujeitas à tributação no momento de sua internação, 
exceto nos casos previstos no § 1º deste artigo.

Art. 5º A saída de mercadorias estrangeiras da 
área de livre comércio para o restante do território na-
cional é considerada, para efeitos fiscais e administra-
tivos, como importação normal.

Art. 7º Os produtos nacionais ou nacionaliza-
dos, que entrarem na área de livre comércio, estarão 
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isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados, 
quando destinados às finalidades mencionadas no 
caput do art. 4º.

Parágrafo Único – Ficam asseguradas a manu-
tenção e a utilização dos créditos do Impostos sobre 
Produtos Industrializados relativos às matérias primas, 
produtos intermediários e material de embalagem em-
pregados na industrialização dos produtos entrados na 
área de livre comércio.

Art. 8º Estão excluídos dos benefícios fiscais de 
que tratam os artigos 4º e 7º os produtos abaixo men-
cionados, compreendidos nos capítulos e/ou nas posi-
ções indicadas na Nomenclatura Comum do Mercosul 
(NCM), aprovada pela Resolução Camex nº 43, de 22 
de dezembro de 2006:

armas e munições: capítulo 93;
veículos de passageiros: posição 8703 do capí-

tulo 87, exceto ambulâncias, carros funerários, carros 
celulares e jipes;

bebidas alcóolicas: posições 2203 a 2206 e 2208 
do capítulo 22;

produtos de perfumaria e de toucador, prepara-
dos e preparações cosméticas: posições 3303 a 3307 
do capítulo 33; e

fumo e seus derivados: capítulo 24.
Art. 9º O Poder Executivo regulamentará a aplica-

ção dos regimes aduaneiros especiais para as merca-
dorias estrangeiras destinadas à área de livre comércio 
bem como para as mercadorias dela procedentes.

Art. 10 O Banco Central do Brasil normatizará 
os procedimentos cambiais aplicáveis às operações 
da área de livre comércio, visando favorecer o seu 
comércio exterior.

Art. 11 O limite global para as importações da 
área de livre comércio será estabelecido anualmente 
pelo Poder Executivo, observados os critérios que jul-
gar pertinentes, no ato em que o fizer para as demais 
áreas de livre comércio já existentes.

Art. 12 A área de livre comércio de que trata esta 
Lei será administrada por um Conselho de Administra-
ção, que deverá promover e coordenar sua implantação, 
adotando todas as medidas necessárias:

§1º O Conselho de Administração será compos-
to por:

2 representantes do Governo Federal, 
sendo um especialista em controle e vigilân-
cia aduaneira;

1 representante do Governo Estadual; e
1 representante do Município.

§ 2º Até que se complete o processo de implanta-
ção da ALC, respeitado o limite máximo de dois anos, 
a presidência do Conselho será exercida por um re-

presentante do Governo Federal e, após este prazo, 
pelo representante do Governo Estadual.

Art. 13 A Receita Federal do Brasil exercerá a vigi-
lância e a repressão ao contrabando e ao descaminho 
na área de livre comércio, sem prejuízo da competência 
do Departamento de Polícia Federal.

Parágrafo Único – O Poder Executivo deverá as-
segurar os recursos materiais e humanos necessários 
aos serviços de fiscalização e controle aduaneiro da 
área de livre comércio.

Art. 14 As isenções e benefícios instituídos por 
esta Lei serão mantidos pelo prazo de vinte e cinco 
anos.

Art. 15 O Poder Executivo, em atendimento ao 
disposto no inciso II do art. 5º e no art. 17 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o 
montante da renúncia fiscal decorrente desta Lei e o 
incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 
165 da Constituição Federal, que acompanhará o pro-
jeto da lei orçamentária cuja apresentação se der após 
decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.

Art. 16 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação e produzirá efeitos a partir do primeiro dia 
do exercício subseqüente àquele em que for imple-
mentado o disposto no art. 15.

Justificação

O estabelecimento de Áreas de Livre Comércio 
(ALC) é, sem dúvida, um dos mais importantes instru-
mentos de promoção do desenvolvimento econômico de 
regiões fronteiriças e distantes dos grandes centros.

No mundo inteiro, tal prática tem sido implemen-
tada, com sucesso, nos mais diferentes países. Aqui no 
Brasil, temos atualmente, em vigor, na Região Norte, 
as seguintes Áreas de Livre Comércio: Tabatinga (AM), 
Guajará-Mirim (RO), Pacaraima e Bomfim (RR), Ma-
capá e Santana (AP) e Brasiléia, com extensão para 
os municípios de Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, no 
Estado do Acre.

No Uruguai, próximo a fronteira com o Brasil, te-
mos as Zonas Francas de Colônia e Nova Palmira.

Um caso emblemático, apesar de não ser con-
siderada formalmente como Área de Livre Comércio 
ou Zona Franca é Ciudad del Leste no Paraguai, na 
fronteira com Foz do Iguaçu, no Brasil, Enquanto o 
Paraguai está lucrando bilhões, ficamos com a sone-
gação de impostos, a falência de nossas empresas e 
o desemprego.

Porque não gerar empregos e lucros do lado de cá 
da fronteira? Esta é a pergunta que não quer calar.

Chega de discussões ideológicas que não levam 
a lugar nenhum. Precisamos ser pragmáticos e apoiar 
o crescimento econômico do nosso país e garantir o 
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emprego e a renda dos nossos trabalhadores. Gerar 
emprego e renda, esse é o ponto que deve ser atacado 
com políticas inteligentes, que estimulem a inserção no 
mercado de trabalho formal de milhares de brasileiros 
que hoje vivem no desemprego e na informalidade. 
Políticas que busquem a redução das desigualdades 
regionais e a retomada do crescimento econômico.

Apesar dos receios mostrados no passado em 
relação a criação de novas Áreas de Livre Comércio, 
acreditamos que vale a pena tentar mais uma vez por-
que trata-se de uma causa justa e inteligente. Trata-
se de estimular o crescimento econômico de regiões 
reconhecidamente carentes, afastadas dos grandes 
centros e que sofrem a concorrência direta de zonas 
francas estrangeiras.

Assim, tendo em vista a relevância deste Projeto 
de Lei para o desenvolvimento econômico de regiões 
pobres deste País, esperamos contar com o apoio de 
nosso Pares nesta Casa para a célere aprovação da 
proposta que ora apresentamos.

Sala das Sessões, 5 de julho de 2007. – Depu-
tado José Otávio Germano.

PROJETO DE LEI Nº 1.537, DE 2007 
(Do Sr. Juvenil Alves)

Acrescenta o art. 237-A à Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, e 
dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de: Segurida-
de Social e Família e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação Do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, pas-

sa a vigorar com o acréscimo do seguinte art. 237-A:

“Art. 237-A. Recusar a entrega de crian-
ça ou adolescente ao poder de quem possui 
sua guarda em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado.

Pena – detenção de seis meses a dois 
anos, ou multa.”

Art. 2º Esta Lei entre em vigor quarenta e cinco 
dias após a sua publicação.

Justificação

A proteção à criança e ao adolescente é regu-
lamentada em diversos diplomas legais – com desta-
que para a Constituição da República –, sendo uma 
obrigação dos pais e de toda a sociedade. O próprio 
senso comum e ideal de justiça prezam pela neces-

sidade de dispensar especial cuidado ao ser humano 
quando em desenvolvimento. A criança e o adolescente 
não possuem a mesma capacidade de defesa e dis-
cernimento que o homem adulto e, como nos revela a 
psicanálise, a infância é de suma importância para a 
formação do ser humano.

Com todos esses motivos, a Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e dá outras providências, 
nos fornece importantes instrumentos para a efetiva-
ção da proteção à criança e ao adolescente. Visando 
a ratificação dessa proteção aos nossos pequenos 
brasileiros, pleiteamos a inserção, na citada lei, do art. 
237-A ora exposto.

Pela presente proposta de Lei, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente passa a prever a punição, 
como crime, daquele que se recusa a entregar, espon-
taneamente, criança ou adolescente a quem é devida 
a guarda, de acordo com sentença judicial transitada 
em julgado. Nosso ordenamento jurídico pune aque-
les que não cumprem sentença judicial, mas, infeliz-
mente, isso não tem bastado para que a entrega de 
criança ou adolescente ao poder de quem conseguiu 
sua guarda ocorra de forma pacífica e sem traumas 
para o menor. 

Neste projeto de Lei prezamos pelo princípio 
da especialidade: aquele que se recusar a entregar 
criança ou adolescente ao poder de quem possui sua 
guarda em virtude de sentença judicial transitada em 
julgado, se sujeita à pena de detenção de seis meses 
a dois anos, ou multa. Regula-se, assim, o desrespeito 
à decisão judicial sobre determinada matéria.

Ressalta-se que o principal motivo desta propo-
sição é o interesse em proteger a criança e o adoles-
cente. A disputa de sua guarda certamente provoca 
transtornos. Já a resistência de sua entrega a quem 
possui esse direito, pior, provoca irreversíveis trans-
tornos ao menor, ou seja, prejudica aquele que temos 
obrigação de proteger.

Quanto à técnica legislativa, fazemos uso do 
método alfanumérico. A previsão de um novo crime 
sobre a resistência de entrega de criança ou adoles-
cente a quem é devida, de direito, a sua guarda, é de 
competência da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
E nessa só podemos alocar o novo artigo no Título VII 
(Dos crimes e das infrações administrativas), Seção II 
(Dos crimes em espécie). Nessa seção, entendemos 
ser correto que o novo artigo suceda o art. 237, por 
compatibilidade de matéria, que dispõe ser crime “sub-
trair criança ou adolescente ao poder de quem o tem 
sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, 
com o fim de colocação em lar substituto”. Quanto à 
pena estabelecida para o art. 237-A, consideramos a 
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necessidade de reprovação da conduta indesejada e 
as demais penas estabelecidas para os crimes já pre-
vistos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Nobres Parlamentares, por todos os motivos aqui 
elencados, peço apoio para aprovação do presente 
Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 10 de julho de 2007. – Depu-
tado Juvenil Alves.

PROJETO DE LEI Nº 1.538, DE 2007 
(Do Sr. Alexandre Silveira)

Altera artigos da Lei nº 9.504, de 1997, 
sobre a aplicação dos recursos nas cam-
panhas eleitorais. 

Despacho: Às Comissões de: Finanças 
e Tributação (Mérito E Art. 54, RICD) e Cons-
tituição E Justiça e de Cidadania (Mérito e 
Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O Art. 17 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro 

de 1997 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17. As despesas da campanha elei-
toral, nas eleições majoritárias, serão realiza-
das sob a responsabilidade dos partidos polí-
ticos e custeadas pelo financiamento público 
exclusivo, na forma deste artigo.

§ 1º Os recursos de que trata o caput 
deste artigo serão disponibilizados, em ano 
eleitoral, pela lei orçamentária respectiva e 
seus créditos adicionais, incluindo rubrica pró-
pria, tomando-se por referência o eleitorado 
existente em 31 de dezembro do ano anterior 
à elaboração da lei orçamentária.

§ 2º A dotação referida no parágrafo anterior 
constará obrigatoriamente da proposta orçamen-
tária do Poder Executivo, o qual solicitará manifes-
tação prévia do Tribunal Superior Eleitoral e dos 
partidos políticos até o final do mês de maio do 
ano anterior ao da realização das eleições.

§ 3º Os recursos de que trata este artigo 
serão depositados pelo Tesouro Nacional no 
Banco do Brasil, em conta especial à dispo-
sição do Tribunal Superior Eleitoral, até o dia 
1º de maio do ano da eleição.

§ 4º Para a distribuição dos recursos aos 
órgãos de direção nacional dos partidos políti-
cos serão observados os seguintes critérios:

I – 5%, dividido igualitariamente entre 
todos os partidos com estatutos registrados 
no Tribunal Superior Eleitoral;

II – 20%, divididos igualitariamente entre 
todos os partidos políticos com representação 
na Câmara dos Deputados;

III – 40%, divididos entre os partidos, 
proporcionalmente ao número de votos ob-
tidos na última eleição geral para a Câmara 
dos Deputados.

IV – 25%, divididos entre os partidos, pro-
porcionalmente ao número de eleitos na última 
eleição para a Câmara dos Deputados.

§ 5º Os recursos recebidos pela direção 
nacional dos partidos políticos deverão ser 
repassados aos diretórios regionais, das cir-
cunscrições que tenham candidato à eleição 
majoritária, até o dia 30 de maio. 

§ 6º Caberá à direção nacional de cada 
partido político a definição dos critérios de dis-
tribuição dos recursos públicos para o custeio 
das campanhas eleitorais majoritárias nas uni-
dades da federação que tenham candidatos ao 
Governo do Estado ou ao Senado Federal.

§ 7º Os recursos para as campanhas 
eleitorais mencionados no parágrafo anterior 
não poderão infringir a margem de 30%, para 
mais ou para menos, dos valores distribuídos 
às candidaturas nas diferentes unidades da 
federação, umas em relação às outras. 

§ 8º O descumprimento do disposto no 
parágrafo 7º sujeita o partido político à devo-
lução, ao Tesouro Nacional, do montante total 
dos recursos a ele repassados pelo Tribunal 
Superior Eleitoral e imediato aviso a todas as 
instâncias da Justiça Eleitoral da impossibili-
dade de campanhas do referido partido para 
quaisquer cargos majoritários na eleição em 
disputa, no mesmo ano.”(NR)

Art. 2º A Lei nº 9.504, de 1997 passa a vigorar 
acrescida do seguinte Art.17-A:

“17-A. As despesas da campanha eleito-
ral nas eleições proporcionais serão realizadas 
sob a responsabilidade dos partidos políticos 
e de seus candidatos, conjuntamente, e finan-
ciadas na forma deste artigo.

§ 1º As campanhas de que trata o caput 
serão financiadas com recursos privados, não 
superiores ao valor máximo divulgado pela 
Justiça Eleitoral em 1º de janeiro do ano da 
eleição, com base na média dos valores gastos 
nas campanhas das eleições imediatamente 
anteriores, de acordo com os critérios estabe-
lecidos nos §§ 2º e 3º deste artigo.
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§ 2º O valor a ser divulgado pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral para o custeio da cam-
panha de Deputado Federal será igual à mé-
dia de valores declarados pelos candidatos a 
Deputado Federal eleitos e diplomados, por 
unidade da federação, na eleição imediata-
mente anterior.

§ 3º A Justiça Eleitoral adotará idêntico 
critério mencionado no § 2º deste artigo para 
fixar o valor máximo de financiamento de cam-
panha a Deputado Estadual, Deputado Distri-
tal e Vereador.

§ 4º É vedado aos partidos políticos re-
passarem recursos em dinheiro, ou estimáveis 
em dinheiro, às campanhas proporcionais. 

§ 5º O descumprimento do disposto no 
parágrafo 4º sujeita o candidato beneficiado à 
cassação de seu registro e ao partido o paga-
mento de multa ao Tesouro Nacional no valor 
de dez vezes o montante repassado, devendo 
a representação ser julgada em, no máximo, 
60 dias, a contar de sua propositura. 

§ 6º É vedado aos candidatos, em elei-
ções proporcionais, efetuarem quaisquer tipos 
de repasses em dinheiro, ou estimáveis em 
dinheiro, inclusive por meio de publicidade, a 
candidatos que estejam em disputa na eleição 
do mesmo ano.

§ 7º O descumprimento do disposto no pa-
rágrafo § 6º sujeita o candidato que repassar re-
cursos e o candidato beneficiado à cassação de 
seus respectivos registros pela Justiça Eleitoral.

§ 8º A Justiça Eleitoral deverá concluir todos 
os processos eleitorais em andamento e publi-
cá-los em sessão, independentemente do prazo 
estabelecido no parágrafo 5º, até oito dias antes 
da diplomação dos candidatos eleitos.” (NR)

Art. 3º O Art. 19 da Lei nº 9.504, de 1997 passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19. Até dez dias úteis após a esco-
lha, em Convenção, dos candidatos que con-
correrão nas eleições majoritárias, o partido 
constituirá comitês financeiros com a finalidade 
de administrar a campanha eleitoral.

§1º Os comitês financeiros devem ser 
constituídos para cada uma das eleições para 
as quais o partido apresente candidato próprio 
à eleição majoritária, podendo haver reunião 
em um único comitê das atribuição relativas às 
eleições de uma dada circunscrição.

.................................................... .” (NR)

Art. 4º O Art. 20 da Lei nº 9.504, de 1997 passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20 O candidato a cargo eletivo, nas 
eleições proporcionais, fará, diretamente ou 
por intermédio de pessoa por ele designada, 
a administração financeira de sua campanha, 
usando recursos exclusivamente privados, na 
forma estabelecida nesta Lei.” (NR)

Art. 5º Os parágrafos 2º e 4º do Art. 23 da Lei 
nº 9.504, de 1997 passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 23 ..................................................
...............................................................
§ 2º Qualquer doação a candidato em 

eleição proporcional deverá ser efetuada me-
diante recibo, em formulário impresso, observa-
do o modelo constante do Anexo desta Lei.

...............................................................
§ 4º Doações efetuadas mediante de-

pósito em conta dos candidatos deverão ser 
efetuadas por meio de cheques cruzados e 
nominais.” (NR)

Art. 6º Revoga os Arts. 17 e 18 e as demais dis-
posições em contrário, da Lei nº 9.504, de 1997. 

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

Justificação

O Projeto de Lei em epígrafe tem por objetivo 
redefinir os padrões de custeio das campanhas elei-
torais proporcionais e majoritárias, as primeiras com 
financiamento privado e as segundas com recursos 
exclusivamente públicos.

O objetivo desta proposta é redimensionar a forma 
de administração e custeio das campanhas eleitorais 
possibilitando uma redução gradativa do volume de 
recursos aplicados nas mesmas e uma alteração no 
sistema de fiscalização de um poder sobre outro.

As eleições majoritárias, de acordo com o Pro-
jeto de Lei apresentado, serão realizadas pelo finan-
ciamento público exclusivo. Os recursos serão dispo-
nibilizados pela Lei Orçamentária, incluindo rubrica 
própria, tomando-se por base o eleitorado existente 
no ano imediatamente anterior às eleições. O objetivo 
é propiciar um cenário de maior equanimidade entre 
as candidaturas ao cargo majoritário em disputa, de 
modo que figure como fator principal a proposta de 
administração pública e a política de gestão do País, 
do Governo do Estado e do Município, viabilizando a 
fiscalização efetiva do Tribunal Superior Eleitoral (uma 
vez que as contas deverão estar disponíveis à fiscali-
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zação da Justiça Eleitoral) e a fiscalização entre candi-
daturas, visto a publicidade dos valores recebidos para 
a execução de cada campanha majoritária. 

A disputa para o governo de Roraima, por exem-
plo, em 2006, bateu recorde de gastos. Um dos can-
didatos aplicou R$ 34,25 por eleitor, valor sete vezes 
mais alto que o valor médio gasto nas campanhas 
para governador em qualquer unidade da federação. 
Proporcionalmente, foi a campanha mais cara, dese-
quilibrando a disputa no Estado. 

A medida em tela possui meios para que tal dis-
crepância não ocorra, tornando assim o pleito por car-
gos políticos mais justo e menos dispendioso.

As despesas nas eleições proporcionais correrão 
às custas dos recursos privados, respeitando-se um 
teto de gastos definido pela média dos valores em-
pregados pelos candidatos eleitos e diplomados na 
eleição imediatamente anterior.

Esse limite cria um novo padrão de aplicação de 
recursos privados nas campanhas e, da mesma forma, 
corrobora com a redução do volume total do mesmo, 
portanto, limitação da influência do poder econômico 
nos resultados das eleições.

Esta medida objetiva criar as condições para 
que num futuro próximo possamos redefinir as bases 
do financiamento das campanhas, sejam elas majo-
ritárias ou proporcionais, passando a ser financiadas 
exclusivamente com recursos públicos.

O projeto baseou-se nos dados do Tribunal Su-
perior Eleitoral, referente ao volume de recursos de-
clarados a este Tribunal nas últimas eleições, em 2006 
para elaborar a proposta de teto nas campanhas pro-
porcionais.

Tais alterações no mecanismo de aplicação de 
recursos nas campanhas objetivam também promover 
uma fiscalização entre os próprios concorrentes, visto 
que a punição para os que descumprirem as regras 
acima custará o direito de concorrer ao cargo em pleito 
e a devolução integral dos recursos repassados pelo 
TSE ao cofres do Tesouro Nacional.

Pela relevância da matéria e importância de re-
formular a Lei Eleitoral no que diz respeito aos recur-
sos gastos na realização das campanhas contamos 
com o apoio dos nobres pares e a colaboração para a 
aprovação desta proposta. 

Sala das Sessões, 10 de julho de 2007. – Dep. 
Alexandre Silveira, (PPS/MG).

PROJETO DE LEI Nº 1.540, DE 2007 
(Do Sr. Jorginho Maluly)

Dispõe sobre o serviço de atendimen-
to ao consumidor.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O fornecedor que oferece serviço de aten-

dimento ao consumidor fica obrigado a manter registro 
de consumidores que não desejam receber correspon-
dência que contenha oferta ou publicidade de produto 
ou serviço.

Art. 2º É vedado ao fornecedor enviar correspon-
dência que contenha oferta ou publicidade de produto 
ou serviço a consumidor que conste no registro men-
cionado no artigo anterior.

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

Justificação

Na grande maioria das vezes que o consumidor 
fornece seus dados cadastrais a um fornecedor, passa 
a integrar uma lista, que é ampliada diariamente pelo 
fornecedor, onde figuram os destinatários de promo-
ções de marketing do tipo mala direta. Nesse tipo de 
promoção, é enviada uma correspondência ao cliente 
contendo oferta ou publicidade de produtos e serviços, 
podendo ainda conter o próprio produto ou serviço, sem 
que tenha havido qualquer solicitação do consumidor, 
como é usual acontecer com os cartões de crédito e 
os cartões de fidelidade.

É comum os fornecedores trocarem essas listas 
entre si ou entregá-las a bancos de dados que as re-
vendem. Dessa forma, o consumidor passa a constar 
de inúmeras listas e a receber inúmeras correspondên-
cias indesejadas e inúteis, que provêm de empresas 
as quais jamais contatou ou fez qualquer solicitação, 
e que só servem para atulhar sua caixa de corres-
pondência e trazer-lhe aborrecimentos, sem contar o 
enorme desperdício de papel causado por essa prática 
desrespeitosa ao consumidor.

Entendemos que o consumidor tem direito à pri-
vacidade, tanto em relação a seus dados e hábitos de 
consumo, que não podem ser informados a terceiros 
sem seu consentimento, quanto em relação a não ser 
obrigado a receber correspondência indesejada em 
seu domicílio.

Um dos pilares que sustentam a relação de con-
sumo saudável é a harmonia entre fornecedor e con-
sumidor. Portanto, para preservar essa harmonia, o 
fornecedor deve respeitar a disposição do consumidor 
de receber ou não correspondência contendo publici-
dade ou oferta de produtos e serviços. Para tanto, ele 
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deve constituir uma lista onde constem os consumido-
res que desejam e os que não desejam receber esse 
tipo de correspondência.

Desse modo, ele poderá enviar sua promoção ape-
nas aos consumidores que estejam dispostos a recebê-
la. Caso contrário, o fornecedor estará incorrendo em 
uma prática comercial desleal para com o consumidor 
e abalando a harmonia da relação de consumo.

Devemos também considerar a questão do pon-
to de vista ambiental. Sem dúvida, uma redução sig-
nificativa no envio de correspondência indesejada e 
inútil resultará em economia significativa de papel e 
conseqüentemente de árvores, contribuindo para a 
preservação do meio ambiente.

Pelas razões acima, contamos com o voto dos ilus-
tres Pares para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 10 de julho de 2007. – Depu-
tado Federal Jorginho Maluly.

PROJETO DE LEI Nº 1.541, DE 2007 
(Do Sr. Jorginho Maluly)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
unidades de atendimento do Instituto Nacio-
nal de Previdência Social – INSS manterem 
aparelho desfibrilador externo automático 
em suas dependências. 

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As unidades de atendimento do Instituto 

Nacional de Previdência Social – INSS ficam obrigadas 
a manter aparelho desfibrilador externo automático em 
suas dependências.

Art. 2º Os servidores das unidades a que se re-
fere o artigo anterior serão capacitados para a utiliza-
ção dos aparelhos.

Art. 3º As eventuais despesas decorrentes da 
aplicação desta lei correrão a conta das dotações orça-
mentárias próprias, consignadas no Orçamento Geral 
da União – OGU, no Ministério da Saúde. 

Art. 4º Cabe ao Poder Executivo regulamentar 
esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A proposição que apresentamos constitui-se em 
mais uma contribuição para preservar a saúde e a vida 
de nossos idosos.

A importância dos desfibriladores externos au-
tomáticos é reconhecida nacionalmente. Desde o epi-
sódio da morte de um jogador de profissional diante 
das câmeras de TV, essa questão vem sendo debatida 
e muitas iniciativas foram tomadas, objetivando colo-
car acessíveis tais aparelhos. Diversos municípios já 
aprovaram leis tornando-os obrigatórios em estabele-
cimentos de grande circulação de pessoas. 

Nesta Casa, tramitam outras proposições com 
objetivos assemelhados, mas nenhuma delas se pre-
ocupou com os idosos, maiores freqüentadores dos 
postos de atendimento do INSS.

As referências legais, até então adotadas, cen-
tram-se na quantidade de pessoas e não no maior ou 
menor risco de determinados usuários.

Todavia, não restam dúvidas que os idosos cons-
tituem um grupo especial de risco de emergências car-
díacas. E, portanto, entendemos que este deve ser o 
parâmetro principal a ser aplicado.

O aspecto quantitativo, contudo, também se apre-
senta. Todos sabem sobre o grande movimento dos 
serviços do INSS, que recebem centenas de idosos a 
cada dia em cada uma de suas unidades.

Há de se adicionar, ainda, um outro aspecto que 
aumenta o risco de um episódio cardíaco, em que seria 
necessário o uso do desfribrilador. Trata-se do tempo 
de permanência do idoso nas filas intermináveis dos 
postos de atendimento. São freqüentes as situações 
em que esses usuários chegam às portas dos servi-
ços na madrugada e passam praticamente o dia todo 
para serem atendidos.

Essas diversas características, que conferem o 
alto risco dos usuários do INSS, justificam plenamente 
a manutenção de aparelhos desfibriladores externos 
automáticos nas dependências de seus serviços.

Por outro lado, para se operar os aparelhos, tor-
na-se indispensável que os servidores sejam devi-
damente treinados, dentro de normas estabelecidas 
nacionalmente. 

São medidas simples, de baixo custo e que trarão 
mais segurança aos milhões de idosos freqüentadores 
assíduos das filas do INSS.

Em razão da relevância da material e da viabi-
lidade da proposta, conclamamos os ilustres pares a 
apoiar este Projeto de Lei.

Sala das Sessões,10 de julho de 2007. – Depu-
tado Federal Jorginho Maluly.

PROJETO DE LEI Nº 1.544, DE 2007 
(Do Sr. Lelo Coimbra)

Cria o Cadastro Nacional de Condena-
dos por Ato de Improbidade Administrativa, 
e dá outras providências.
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Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado, no âmbito do Ministério da 

Justiça, o Cadastro Nacional de Condenados por Ato 
de Improbidade Administrativa.

Art. 2º As sentenças condenatórias prolatadas 
em decorrência do disposto na Lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992, conterão obrigatoriamente, na parte 
dispositiva, a determinação para que o nome dos con-
denados seja inscrito no cadastro a que se refere o 
art. 1º desta Lei assim que a condenação transite em 
julgado, com informações precisas acerca das pena-
lidades impostas e de seus fundamentos.

Art. 3º O registro decorrente do disposto no art. 
2º desta Lei será excluído depois de decorrido o prazo 
previamente estabelecido no respectivo ato judicial.

Art. 4º O cadastro instituído por esta Lei será 
mantido em meio eletrônico, permitindo-se a qualquer 
interessado livre acesso a seu conteúdo.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A ocorrência de ilícitos administrativos em partes 
distintas do território nacional suscita, não raro, a im-
punidade dos envolvidos. Pessoas que praticam atos 
contrários ao erário refugiam-se em localidades dis-
tintas daquelas em que antes residiam para perpetrar 
novos golpes contra o interesse público, enquanto a 
população, vítima desse procedimento, não dispõe de 
meios para combater tal espécie de facínora.

Com a providência contida no atual projeto, pas-
sarão aqueles que contribuem para manter o Poder 
Público a dispor de um eficaz meio de controle, apto a 
coibir com rigor a conduta antes descrita. Por tal motivo, 
pede-se o rápido acolhimento da presente iniciativa.

Sala das Sessões, 10 de julho de 2007. – Depu-
tado Lelo Coimbra.

PROJETO DE LEI Nº 1.545, DE 2007 
(Do Sr. Mário Heringer)

Altera a Lei nº 7.853, de 24 de outu-
bro de 1989, que “dispõe sobre o apoio às 
pessoas portadoras de deficiência, sua 
integração social, sobre a Coordenadoria 
Nacional para Integração da Pessoa Por-
tadora de Deficiência – Corde, institui a 
tutela jurisdicional de interesses coletivos 

ou difusos dessas pessoas, disciplina a 
atuação do Ministério Público, define cri-
mes, e dá outras providências”, e dá outras 
providências.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
7287/2006.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O inciso II, do parágrafo único, do art. 2º 

da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. ..................................................
............................................................... 
II – .........................................................
...............................................................
b) o desenvolvimento de programas es-

peciais de prevenção de acidentes do trabalho, 
por mergulho e de trânsito, de acidentes e 
agressões por armas de fogo, e de tratamento 
adequado a suas vítimas;

...............................................................
e) a garantia de atendimento domiciliar 

de saúde ao deficiente grave não internado 
e de seu adequado transporte no trajeto da 
residência para os serviços de saúde e vice-
versa, quando couber.

 ...... ........................................................
g) adequada informação às pessoas por-

tadoras de deficiência e a seus familiares sobre 
os cuidados especiais devidos à deficiência” 
(NR/AC). 

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

Justificação

O caput do art. 2º da Lei nº 7.853, de 24 de ou-
tubro de 1989, determina:

“Art. 2º. Ao Poder Público e seus órgãos 
cabe assegurar às pessoas portadoras de 
deficiência o pleno exercício de seus direitos 
básicos, inclusive dos direitos à educação, à 
saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência 
social, ao amparo à infância e à maternidade, 
e de outros que, decorrentes da Constituição 
e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico”.

O Projeto de Lei que ora apresentamos tem como 
objetivo ampliar o rol das medidas a serem adotadas 
pelo Poder Público para que se alcance, sem restrições, 
a totalidade das determinações expressas no caput do 
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art. 2º, da Lei nº 7.853/89. Nesse sentido, propomos 
a inclusão, dentre essas medidas, de: prevenção aos 
acidentes por mergulho – mergulhos em águas rasas, 
afogamentos e outros – e às lesões por projéteis de 
armas de fogo, decorrentes de acidentes ou violências; 
adequado transporte do portador de deficiência de 
casa para o serviço médico e vice-versa; e adequada 
informação à pessoa portador de deficiência e a seus 
familiares sobre os cuidados especiais requeridos em 
virtude da deficiência. 

O primeiro aspecto aqui considerado diz respeito 
à forma insuficiente como a Lei nº 7.853/89 trata as 
principais causas externas de lesões incapacitantes 
para fins de prevenção, excluindo os acidentes por 
mergulho e os acidentes e agressões por projéteis de 
armas de fogo, duas das mais relevantes causas das 
paraplegias e tetraplegias no Brasil. 

Os dados da Rede SARAH de Hospitais de Re-
abilitação indicam que aproximadamente 5% das le-
sões medulares por causas externas internadas em 
suas unidades hospitalares ocorrem em decorrência 
de acidentes por mergulho, a maior parte (aproxima-
damente 70%) em virtude dos chamados mergulhos 
em águas rasas (MAR)1. Esse tipo de acidente, a des-
peito de não ser responsável por percentual volumoso 
de vítimas, é de extrema gravidade por dar origem, na 
maior parte dos casos, a tetraplegias completas, lesões 
cujas seqüelas, irreversíveis, comprometem não ape-
nas o controle muscular voluntário de membros supe-
riores, inferiores e tronco, mas, igualmente, o controle 
de esfíncteres, da ereção e, em certos casos, até da 
respiração. Além das limitações físicas adquiridas – e 
da constante dependência de terceiros para sobrevi-
ver –, os tetraplégicos completos são pessoas muito 
vulneráveis a infecções urinárias, intestinais e pulmo-
nares, além de produzirem muito facilmente úlceras 
de pressão2, o que resulta em significativa redução 
de sua expectativa de vida. Vale lembrar, que esses 
acidentes possuem pico de prevalência em jovens do 
sexo masculino, entre 15 e 24 anos.

O mesmo pode ser dito no que respeita às lesões 
resultantes de projéteis de armas de fogo. Essas, di-
ferentemente das lesões decorrentes dos acidentes 
por mergulho, costumam oscilar entre a segunda e 
a primeira causa externa de lesões medulares, a de-
pender do contexto, vitimando dezenas de milhares 
de pessoas anualmente em todo o país. Assim como 
os acidentes por mergulho, as lesões provocadas por 
projéteis de armas de fogo são mais prevalentes em 
homens em plena idade produtiva, principalmente os 
que se encontram entre 15 e 29 anos. 

Todos os dados, como visto, reforçam a relevância 
de nossa propositura no que diz respeito à imprescin-

dibilidade de investimento público na prevenção das 
lesões provocadas pelos acidentes por mergulho e 
pelos projéteis de armas de fogo.

Outra questão de que trata o Projeto de Lei que 
ora submetemos à apreciação dos nobres pares diz 
respeito ao transporte do deficiente físico no trajeto 
casa-serviço de saúde-casa. São muitas as situações 
em que a ausência de transporte adequado resulta em 
sérios agravos à saúde do portador de deficiência física. 
Destacam-se, nesse particular, os casos dos portado-
res de lesões adquiridas, tais como lesões medulares, 
lesões cerebrais, determinadas fraturas e amputações, 
que já se encontram em alta hospitalar, mas ainda em 
estágio agudo, e não possuem condições físicas para 
retornarem às suas casas em transporte público ou par-
ticular convencional. Em muitos casos, o paciente que 
adquiriu uma deficiência física em virtude de acidente 
ou violência recebe alta do serviço hospitalar sem se 
encontrar habilitado a sair da posição horizontal. Não 
podendo sentar-se, essa pessoa não pode ser trans-
portada senão por uma ambulância ou meio de trans-
porte devidamente adaptado. Ocorre que poucas famí-
lias possuem condições para arcar com os custos do 
aluguel de uma ambulância particular para o adequado 
transporte do paciente. E como o regresso ao domicílio 
ou o retorno do domicílio ao serviço de saúde não cons-
tituem transporte de emergência, os serviços públicos 
de ambulância costumam recusar-se à realização do 
transporte. Nosso objetivo é, pois, o de assegurar ao 
portador de deficiente que não possua condições clíni-
cas de transporte em veículo convencional o direito de 
ser transportado em veículo apropriado. 

Por fim, pretendemos incluir no parágrafo único do 
art. 2º da Lei nº 7.853/89 inciso relativo à prestação das 
informações sobre os cuidados especiais necessários 
ao trato do deficiente físico fora dos serviços hospitala-
res. Nossa preocupação reside, mais especificamente, 
nos milhares de casos de lesões adquiridas anualmente 
por causas externas, tais como as lesões medulares, 
os traumatismos crânio-encefálicos, as grandes fratu-
ras, as cegueiras e as amputações traumáticas. Esses 
são casos em que, em virtude de um acidente ou uma 
agressão, a pessoa adquire uma deficiência física com 
a qual terá de conviver pelo restante de sua vida, sem 
saber as novas particularidades de seu corpo, tampouco 
poder contar com os devidos cuidados por parte 

1 Fonte: www.sarh.br, pesquisado em 21/06/2007.

2 “A ÚLCERA DE PRESSÃO é uma área localizada de necrose 
celular que tende a se desenvolver quando o tecido mole é compri-
mido entre uma proeminência óssea e uma superfície dura por um 
período prolongado de tempo” (http://www.eerp,usp.br/projetos/fe-
ridas/defpres.htm, pesquisado em 21/06/07). 
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da família, pois também para seus familiares a 
deficiência adquirida constitui novidade. Os serviços 
de saúde que recebem o paciente em estado agudo 
raramente se encontram estruturados para ensinar 
adequadamente a ele e a seus familiares as peculia-
ridades da lesão e os cuidados que lhe deverão ser 
dispensados dali por diante. As conseqüências da au-
sência dessas informações refletem-se em sucessivos 
agravos à saúde do deficiente físico, tais como forma-
ção de úlceras de pressão, vários tipos de infecções 
e outros problemas que comprometem sua qualidade 
e sua expectativa de vida. É indispensável que a alta 
hospitalar do deficiente físico agudo seja acompanhada 
pela correta orientação sobre cuidados e procedimen-
tos, não apenas para a melhora da qualidade de vida 
do paciente, mas, também, para que o Estado reduza 
os custos com atendimentos médicos terciários resul-
tantes do incorreto trato ao deficiente físico.

Acreditamos que a aprovação das alterações aqui 
sugeridas dará plenitude às determinações contidas 
no caput do art. 2º da lei nº 7.853, de 24 de outubro 
de 1989, resultando em benefícios incomensuráveis à 
qualidade de vida das pessoas portadoras de defici-
ência no território nacional.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos colegas 
para a mais célere aprovação da presente matéria.

Sala das Sessões, 10 de julho de 2007. – Depu-
tado Mário Heringer, PDT/MG.

PROJETO DE LEI Nº 1.559, DE 2007 
(Do Sr. Waldir Maranhão)

Acrescenta dispositivo à Lei n° 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para vincular 
receitas federais à manutenção e desenvol-
vimento do ensino superior das universida-
des públicas estaduais e municipais.

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 
54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD)

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 69 – A União deverá repassar anu-
almente às universidades públicas estaduais 
e municipais pelo menos um décimo dos re-
cursos mínimos que, conforme o caput do art. 
69, lhe cabe aplicar na manutenção e desen-
volvimento do ensino público, sem prejuízo da 

função redistributiva e supletiva a que se refere 
o & 1° do art. 211 da Constituição Federal.

§ 1°. A alocação dos recursos federais 
a que se refere o caput deverá ser realiza-
da segundo critérios a serem definidos em 
regulamento próprio, no qual se considere a 
quantidade de alunos matriculados nas uni-
versidades públicas estaduais e municipais de 
cada Estado, o valor mínimo do custo-aluno, 
a ser determinado pela União, e a necessida-
de de redução das desigualdades regionais 
e desigualdades internas a cada sistema de 
ensino superior.

§ 2°. Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão, a seu critério, renunciar 
aos repasses de recursos a que fazem jus 
para saldar parte de suas dívidas perante a 
União, desde que apliquem recursos próprios, 
em montante equivalente, na manutenção e 
desenvolvimento de suas universidades pú-
blicas. (NR)” 

Art. 2° O art. 77 da lei n° 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 77. ................................................
§ 2° As atividades universitárias de pes-

quisa e extensão poderão receber apoio finan-
ceiro do Poder Público, inclusive mediante bol-
sas de estudo, tendo as instituições públicas 
prioridade sobre as privadas.

§ 3° A união deverá destinar às univer-
sidades públicas estaduais e municipais pelo 
menos 20% (vinte por cento) dos recursos a 
que se refere o § 2°. (NR)”

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

Justificação

Esta proposição tem o objetivo de vincular às 
universidades públicas estaduais e municipais parte 
da receita que a União deverá obrigatoriamente apli-
car na manutenção e desenvolvimento do ensino pú-
blico, conforme determina o caput do art. 69 da lei n° 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 ( Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação ).

Diante do crescimento do ensino superior públi-
co nos níveis estaduais e municipais nas últimas duas 
décadas, deparamo-nos com uma situação de insu-
ficiência de recursos para atender à atual demanda. 
Ocorre que, paralelamente a esse crescimento, ve-
rifica-se, também, o crescimento da rede pública de 
ensino médio, em grande parte, fruto do maior acesso 
dos cidadãos de baixa renda à educação.
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A legislação determina que as redes públicas 
estadual e municipal de ensino devem atender priori-
tariamente a educação básica. Assim, os 25% da re-
ceita de impostos e transferências constitucionais que, 
conforme o art. 69 da lei n° 9.394, de 1996, os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios devem aplicar 
na manutenção e desenvolvimento do ensino público, 
são para atender prioritariamente a essa demanda. 
Porém, há que se encontrar uma solução para as uni-
versidades públicas estaduais e municipais.

Segundo o Plano Nacional de Educação, aprova-
do pela Lei n° 10.172, de 9 de janeiro de 2001,

Há de se considerar, entretanto, que em muitos 
Estados, a ampliação do ensino médio vem compe-
tindo com a criação de universidades estaduais. O 
mais razoável seria promover a expansão da educa-
ção, superior estadual com recursos adicionais, sem 
comprometer os 25% constitucionalmente vinculados 
à educação, que devem ser destinados prioritariamente 
à educação básica.

Portanto, é de se notar, já em 2001, a preocupa-
ção do próprio Poder Executivo Federal com a situação 
das universidades públicas dos níveis subnacionais 
de governo.

Ainda em conformidade com o Plano Nacional de 
Educação, e lastreando a parte final do & 1° do art. 69-
A proposto, temos a diretriz governamental de

Estabelecer políticas e critérios de alocação de 
recursos federais, estaduais e municipais, de forma a 
reduzir desigualdades regionais e desigualdades in-
ternas a cada sistema.

Outro ponto digno de nota é a tese, defendida 
pelo próprio Ministério da Educação, de que os Es-
tados poderiam abater parte de suas dívidas junto à 
União por meio de maiores investimentos em educação. 
A hipótese, por razões óbvias, não é bem vista pelos 
Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão. Todavia, trata-se de idéia defendida pelo 
Brasil junto a organismo internacionais, proposta que, 
em um Estado Federal com grau mínimo de coerência 
e cooperação, não pode sucumbir diante do argumen-
to simplista de que isso implicaria renúncia de receita 
por parte da União.

Ora, a União não pode simplesmente “Lavar as 
mãos” em relação à situação dos entes da Federação, 
como se os problemas destes não lhe dissessem res-
peito. Além disso, a União já centraliza a maior par-
te da receita tributária, distribuindo aos outros entes 
federados o que a lei determina; situação que, como 
cediço é ponto nevrálgico dos conflitos federativos em 
nosso país. Pelo exposto é que se sugere a redação 
do & 2° do art. 69-A.

Por fim, ressaltamos que, muito embora o Poder 
Executivo Federal exerça, com base no art. 211, & 1° 
da Constituição, função redistribuitiva e supletiva, em 
matéria educacional, relativamente a Estados, Distri-
to Federal e Municípios ( podendo, a critério da Admi-
nistração, transferir recursos, estabelecer convênio e 
parcerias, entre outras coisas), não há garantias legais 
substancias disso para os referidos entes, que ficam 
à mercê da discricionariedade do Governo Federal e 
de interesses políticos de ocasião.

Por outro lado, o art. 213, § 2°, da Constituição 
Federal estabelece, verbis;

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados 
às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas 
em lei, que:

I – comprovem finalidade não – lucrativa 
e apliquem seus excedentes financeiros em 
educação;

II – assegurem a destinação de seu patri-
mônio a outra escola comunitária, filantrópica 
ou confessional, ou ao Poder Público, no caso 
de encerramento de suas atividades.

§ 2 ° – As atividades universitárias de pesquisa 
e extensão poderão receber apoio financeiro do Po-
der Público.

Assim, o presente projeto, em consonância com 
o dispositivo constitucional acima transcrito, dá nova 
redação ao art. 77 da Lei n° 9.394/1996, com objetivo 
de que as universidades públicas estaduais e muni-
cipais recebam apoio da União para a atividade de 
pesquisa e extensão.

Pelo exposto, espero contar com a sensibilidade 
dos nobres Pares para aprovação da presente inicia-
tiva Legislativa.

Sala das Sessões, 10 de julho de 2007. – Waldir 
Maranhão, Deputado Federal, PP/MA.

PROJETO DE LEI Nº 1.564, DE 2007 
(Da Sra. Andreia Zito)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
Governo Federal a divulgar a relação dos 
livros didáticos destinados aos alunos da 
Educação Básica das redes públicas.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
2962/2004. 

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo, por intermédio do 
Ministério da Educação, obrigado a divulgar a relação 
dos livros didáticos destinados aos alunos da Educa-
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ção Básica, que tenham sido submetidos à avaliação 
pedagógica sistemática realizada pela Secretaria de 
Educação Básica do Ministério da Educação, objeti-
vando a elaboração do Guia de Livros Didáticos.

§ 1º A relação de que trata o caput deverá conter 
os títulos avaliados, aprovados e excluídos.

§ 2º A divulgação de que trata o caput deverá 
ser feita através do Diário Oficial da União, jornais de 
grande circulação e sítio do Ministério da Educação, 
anualmente, até o mês de dezembro de cada exercício, 
de modo a dar publicidade à relação de livros didáti-
cos que serão disponibilizados às escolas das redes 
públicas e os títulos que não alcançaram os padrões 
técnico-pedagógicos estabelecidos pelo Ministério da 
Educação.

§ 3º A relação de que trata o caput deverá conter 
o nome da editora, o nome do autor e o título do livro 
e, no caso dos títulos excluídos, os motivos de caráter 
pedagógico que levaram à reprovação.

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

Justificação

O Jornal O Globo do dia 8 de julho de 2007, publi-
cou, na página 4, a matéria intitulada “Livros didáticos 
reprovados pelo Ministério da Educação – MEC são 
usados por escolas particulares – Só as editoras sabem 
quais títulos não passaram no teste do ministério”, da 
qual destaco alguns trechos, no mínimo alarmantes:

“... São obras que o governo deixa de 
comprar para a rede pública porque contém 
informações erradas, conceitos equivocados 
ou problemas técnicos não relacionados ao 
conteúdo, como a titulação acadêmica dos 
autores, a resistência do papel ou o descum-
primento de regras do edital ...”

“...Em Brasília, o Centro Educacional Re-
nascença utiliza os quatro títulos da coleção 
Ciências e Educação Ambiental, da editora 
Ática, nas aulas de 5ª a 8ª série. Aprovados 
em anos anteriores, os livros foram reprovados 
na última avaliação realizada por especialistas 
de universidades públicas contratadas pelo 
MEC. A diretora pedagógica Ilma Dias Rocha 
ficou surpresa ao ser informada pelo Globo 
que seus 117 alunos aprendem ciência com 
uma coleção que o governo federal não con-
siderou à altura da rede pública...”

“...Embora gaste cerca de R$ 5 milhões 
por ano com a avaliação de livros didáticos, 
o Ministério da Educação mantém em sigilo a 
lista das coleções excluídas. Apenas as res-

pectivas editoras ficam sabendo quais foram 
as obras reprovadas e os motivos que levaram 
a essa decisão.

“O governo federal é o maior comprador 
de livros didáticos do País. No ano passado, 
gastou cerca de R$ 710 milhões na aquisição 
de 120 milhões de exemplares para as redes 
públicas de ensino fundamental e médio, in-
cluindo dicionários. A compra é feita da seguin-
te forma: após a avaliação, o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) envia 
a todas as escolas públicas do país um guia 
com a lista das obras aprovadas e um pare-
cer técnico sobre as coleções. Cada colégio 
escolhe os títulos que receberá. A avaliação 
impede que livros de má qualidade sejam dis-
tribuídos às escolas públicas...”

“...O professor da Faculdade de Educa-
ção da Universidade de Brasília (UnB) Gilber-
to Lacerda diz que o MEC não divulga a lista 
de livros reprovados por pressão das grandes 
editoras: – A dinâmica do livro didático é de 
peixe grande. Há um acordo tácito, estabele-
cido por meio de lobby, para que a divulga-
ção não aconteça. Tudo para não inviabilizar 
a negociação comercial dessas editoras com 
outros clientes. É uma situação perversa, e o 
Ministério da Educação presta um desservi-
ço à sociedade ao não tornar a lista pública, 
permitindo que livros condenados continuem 
sendo consumidos...”

“O presidente da Associação Brasileira 
de Editores de Livros (Abrelivros), João Arinos 
diz que o setor é contrário à divulgação da 
lista reprovada pelo MEC por temer reflexos 
no mercado ...

– Somos favoráveis a não torná-la públi-
ca (a lista de livros excluídos). O fato de um 
livro ser reprovado não significa que ele seja 
ruim. Significa que não passou na avaliação 
do MEC...”

Realizando pesquisa no sítio do MEC identifi-
camos dois programas voltados para o livro didático, 
são eles:

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)

Tem por objetivo oferecer a alunos e professores 
de escolas públicas do ensino fundamental, de forma 
universal e gratuita, livros didáticos e dicionários de Lín-
gua Portuguesa de qualidade para apoio ao processo 
ensino-aprendizagem desenvolvido em sala de aula.
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A Secretaria de Educação Básica coordena o 
processo de avaliação pedagógica sistemática das 
obras inscritas no PNLD, desde 1996. Esse processo é 
realizado em parceria com universidades públicas que 
se responsabilizam pela avaliação de livros didáticos 
nas seguintes áreas: Alfabetização, Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, História, Geografia e Dicionário 
da Língua Portuguesa. A compra e distribuição das 
obras estão sob a responsabilidade do FNDE.

Ao final de cada processo, é elaborado o Guia 
de Livros Didáticos. Nele são apresentados os princí-
pios, os critérios, as resenhas das obras aprovadas e 
as fichas de avaliação que nortearam a avaliação dos 
livros. O Guia é enviado às escolas como instrumento 
de apoio aos professores no momento da escolha dos 
livros didáticos. 

Programa Nacional do Livro Didático para o Ensi-
no Médio – PNLEM

Implantado em 2004, o PNLEM prevê a distribui-
ção de livros didáticos para os alunos do ensino mé-
dio público de todo o País. Inicialmente, o programa 
atendeu, de forma experimental, 1,3 milhão de alunos 
da primeira série do ensino médio de 5.392 escolas 
das regiões Norte e Nordeste, que receberam, até o 
início de 2005, 2,7 milhões de livros das disciplinas 
de português e de matemática. A Resolução nº 38 do 
FNDE, que criou o programa, define o atendimento, 
de forma progressiva, aos alunos das três séries do 
ensino médio de todo o Brasil.

(...)
Em 2007, pela 1ª vez, foram distribuídos os livros 

de Biologia a todos os alunos e professores do Ensino 
Médio das escolas públicas de todo o Brasil, exceto 
as escolas estaduais de Minas Gerais. Também foram 
repostos os livros de português e de matemática. O 
PNLEM/2007 distribuiu 9,1 milhões de exemplares, 
beneficiando 6,9 milhões de alunos em 15,2 mil esco-
las. Em continuidade à universalização progressiva do 
Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio, em 
2008, serão distribuídos 7,2 milhões de livros de His-
tória e igual quantidade de Química a todos os alunos 
e professores do Ensino Médio.

O PNLEM é mantido pelo FNDE com recursos 
financeiros provenientes do Orçamento Geral da União 
e do Programa de Melhoria e Expansão do Ensino 
Médio (Promed).

Ainda, através de pesquisa no sítio do MEC, fo-
ram encontrados os quadros comparativos da última 
avaliação de livros didáticos de 5ª a 8ª séries e da 1ª 
a 4ª séries. Em 2005 foram avaliadas 129 coleções da 
5ª a 8ª séries, sendo que aprovadas 92 (71%) e ex-
cluídas 37 (29%). Com relação ao segmento de 1ª a 

4ª séries, em 2007 foram avaliadas 303 títulos, sendo 
aprovados 240 (79%) e excluídos 63 (21%).

Ainda segundo matéria veiculada no Jornal O 
Globo, do último dia 3/7/2007, a Prefeitura do Rio 
de Janeiro pretende vetar a adoção do livro didático 
“Geografia – sociedade e cotidiano”, dos professores 
Dada Martins, Francisco Bigotto e Márcio Vitiel, indi-
cado pelo Ministério da Educação para a sexta série 
das escolas públicas. Segundo o Prefeito daquele Mu-
nicípio, na página 10 do primeiro capítulo, consta um 
mapa do Rio com a indicação de qual facção crimino-
sa comanda cada uma das favelas cariocas. O título 
do mapa é “Áreas de atuação de grupos de tráfico de 
drogas no Rio de Janeiro.”

As reportagens acima transcritas apresentam 
uma situação no mínimo inusitada: O MEC, no ano 
de 2007, gastou cerca de R$ 5 milhões, com a avalia-
ção de livros didáticos e cerca de R$ 710 milhões na 
aquisição de 120 milhões de exemplares para as re-
des públicas de ensino fundamental e médio. Recursos 
estes, todos oriundos do Orçamento Geral da União. 
Será que os interesses financeiros das editoras são 
superiores às responsabilidades constitucionais da 
União, conforme estabelece o § 1º do artigo 211 da 
Constituição Federal? 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios organizarão em regime de colaboração 
seus sistemas de ensino.

§ 1º A União organizará o sistema federal de en-
sino e o dos Territórios, financiará as instituições de 
ensino públicas federais e exercerá, em matéria edu-
cacional, função redistributiva e supletiva, de forma a 
garantir equalização de oportunidades educacionais 
e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante 
assistência técnica e financeira aos Estados, ao Dis-
trito Federal e aos Municípios;” (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 14, de 1996).

Será que estes recursos, da ordem de R$ 5 mi-
lhões, dispendidos pelo MEC, não poderiam ser utili-
zados em benefício da educação brasileira, já que a 
divulgação da relação de livros aprovados e excluídos 
tornaria público um trabalho que auxiliaria todas as 
esferas de ensino, já que manter sigilo das informa-
ções referentes aos títulos excluídas só interessa às 
editoras que os publicam sem nenhuma responsabili-
dade educacional e não tem a sua irresponsabilidade 
divulgada?

Diante de tudo aqui apresentado, que se relaciona 
diretamente com a qualidade da educação brasileira e, 
com a aplicação dos recursos públicos, que obrigato-
riamente necessita traduzir o adequado atendimento 
às necessidades dos educandos, em todas as suas 
dimensões, torna indispensável que todas informações 
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de interesse pedagógico sejam de domínio público, o 
que com certeza, dará transparência aos atos da ad-
ministração pública e poderá subsidiar a tomada de 
decisão das escolas privadas na escolha dos seus 
livros didáticos.

Estas são as razões que levam à apresentação 
deste Projeto de Lei, cuja relevância há de assegu-
rar o apoio dos ilustres Pares desta Casa para a sua 
aprovação.

Sala das Sessões, 10 de julho de 2007. – Depu-
tada Andreia Zito.

PROJETO DE LEI Nº 1.575, DE 2007 
(Do Sr. Pedro Wilson)

Institui o ano de 2008 como o Ano dos 
Direitos Humanos e da Cidadania, em alu-
são ao sexagenário da Declaração Universal 
dos Direitos do Homem e aos vinte anos da 
Constituição Federal de 1988.

Despacho: Às Comissões de: Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática; Edu-
cação e Cultura;  Finanças e Tributação (Art. 
54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD)

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

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É Instituído o ano de 2008 como o “Ano dos 

Direitos Humanos e da Cidadania”, em alusão ao sexa-
genário da Declaração Universal dos Direitos do Homem 
e aos vinte anos da Constituição Federal de 1988.

Parágrafo Único. Caberá a Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos estabelecer e coordenar, em 
articulação com o Ministério da Justiça, da Cultura e 
da Educação, a programação nacional do “Ano dos 
Direitos Humanos e da Cidadania”.

Art. 2º Ficam a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT) e a ANATEL, vinculada ao Ministério 
das Comunicações, autorizadas a emitir, respectiva-
mente, selo e cartão telefônico comemorativos ao “Ano 
dos Direitos Humanos e da Cidadania”.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei serão 
computados no orçamento da Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A instituição de datas comemorativas e efeméri-
des nacionais é um instrumento possibilitador de afir-
mação de nossa identidade cultural. A própria Cons-
tituição Federal, em seu art. 215, § 2º, determina que 

a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas 
de alta significação nacional.

A presente proposição objetiva, portanto, instituir 
o ano de 1998 como o “Ano dos Direitos Humanos e da 
Cidadania”, em alusão ao sexagenário da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e aos vinte anos da 
Constituição Federal de 1988.

Em 10 de novembro de 1948, a Assembléia Geral 
das Nações Unidas (ONU), em sua terceira sessão or-
dinária, elaborava um dos mais importantes documen-
tos produzidos neste século. Estamos nos referindo à 
“Declaração Universal dos Direitos do Homem”, cujos 
trinta artigos, embora careçam de natureza jurídica 
coativa, constituem, nos termos de seu preâmbulo, “o 
ideal comum a ser atingido por todos os povos e to-
das as nações...”, no tocante ao reconhecimento dos 
direitos fundamentais da pessoa humana.

Inspirada nas antigas declarações individualistas 
do século XVII, que se pautariam no ideário iluminista, 
essa Declaração reafirma os direitos civis e as liber-
dades do cidadão, mas consagra, também, os direitos 
políticos e sociais. Ela surge no contexto histórico do 
mundo pós-guerra como forma de assegurar a digni-
dade do homem frente a intolerância e à tirania dos 
regimes totalitários, que se espalharam no início deste 
século em várias partes do mundo. 

Hoje, passados sessenta anos, a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, mantém ainda sua 
atualidade, tendo em vista, o constante desrespeito 
e violação dos direitos humanos em vários países, 
inclusive no Brasil, onde os conflitos, desigualdades 
e contradições agudizam o processo de exclusão de 
várias camadas sociais de usufruírem uma vida com 
dignidade e plena cidadania. Neste sentido, as pala-
vras do jusfilósofo Norberto Bobbio são bastante elu-
cidativas:

“A atualidade é demonstrada pelo fato de hoje se 
lutar, em todo o mundo, de uma forma diversa pelos 
direitos civis, pelos direitos políticos e pelos direitos 
sociais: fatualmente, eles podem não coexistir, mas, 
em vias de princípio, são três espécies de direitos, que 
para serem verdadeiramente garantidos devem exis-
tir solidários. Luta-se ainda por estes direitos, porque 
após as grandes transformações sociais não se che-
gou a uma situação garantida definitivamente, como 
sonhou o otimismo iluminista. As ameaças podem vir 
do Estado, como no passado, mas podem vir também 
da sociedade de massa, com seus conformismos, ou 
da sociedade industrial, com sua desumanização.” 
(BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. Brasília: 
EDUNB, 1986, p. 355).

Por sua vez, no ano 2008, estaremos também 
comemorando os vinte anos de promulgação da Cons-
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tituição Federal de 1988. Essa Constituição, sugestiva-
mente chamada pelo então presidente da Assembléia 
Nacional Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães, de 
“Constitução Cidadã”, além de reinstaurar o Estado de 
Direito em nosso País, representou um avanço consi-
derável ao ampliar os direitos e garantias fundamentais 
do cidadão, colocando-os em posição de destaque no 
rol dos dispositivos constitucionais.

Assim, a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, de 1948, e a Constituição da República Fe-
derativa do Brasil, de 1988, estabelecem uma ligação 
forte, na medida em que se constituem em documen-
tos representativos do constitucionalismo moderno 
ao consagrar os direitos de cidadania com pilares da 
vida democrática.

A instituição do “Ano dos Direitos Humanos e 
da Cidadania” em 2008 não se pretende apenas mais 
uma comemoração no calendário das efemérides na-
cionais. Sua aprovação possibilitará a discussão, em 
diferentes instâncias da sociedade brasileira, acerca da 
importância dos direitos fundamentais do homem como 
condição indispensável à consolidação da democracia 
em nosso País, pois como afirmava Bobbio:

“Direitos do homem, democracia e paz são três 
momentos necessários do mesmo movimento históri-
co: sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, 
não há democracia; sem democracia, não existem as 
condições mínimas para a solução pacífica dos con-
flitos”. (BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de 
Janeiro: Campus, 1992, p. 01).

Sala das Sessões, 11 de Julho de 2007. – Depu-
tado Pedro Wilson.

PROJETO DE LEI Nº 1.586, DE 2007 
(Da Sra. Sueli Vidigal)

Denomina “Aeroporto de Vitória – Ro-
berto Carlos” o aeroporto internacional 
da cidade de Vitória, Estado do Espírito 
Santo.

Despacho: Deferido Requerimento Nº 
1.341/2007, da Deputada Sueli Vidigal, Soli-
citando A Retirada Deste.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Em acordo com o disposto no parágrafo 

1º do art. 1º da Lei 1.909, de 21 de junho de 1953, e 
art. 2º da Portaria do Comandante da Aeronáutica de 
nº 467, de 11 de junho fr 2001, o Aeroporto da cidade 
de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, passa 
a ser denominado “Aeroporto Internacional de Vitória- 
Roberto Carlos”.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário

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

Sala das Sessões, 10 de julho de 2007.

Justificação

Não faz muito, nascia no Estado do Espírito Santo 
aquele que é um ícone da Música Popular Brasileira.

Roberto Carlos, através de suas letras nas can-
ções românticas fluem o bem-querer e a compreen-
são.

Canções que são capazes de liberar pessoas 
da solidão e dar à sua vida um sentido novo e mais 
profundo. Com isso a solidão não é abolida, mais 
transformada.

Na sua trajetória por onde passa é aplaudido por 
multidões recebendo as credenciais de “O REI DA MÚ-
SICA POPULAR BRASILEIRA”.

Nada mais justo que conferir a esse capixaba que 
marca história no País, esta homenagem.

Para melhor embasar nossa indicação, segue a 
biografia do cantor retirada do site robertocarlos.com, 
que por sí só falará.

No outono de 1941, no dia 19 de abril, nascia em 
Cachoeiro de Itapemirim, pequena cidade no interior 
do Espírito Santo, o quarto filho do Sr. Robertino Bra-
ga e Dona Laura Moreira Braga. Naquele dia, Norma, 
Lauro e Carlos Alberto ganhavam mais um irmão, o 
caçula Roberto Carlos. ‘Seu’ Robertino era o relojoeiro 
da pacata cidade e Dona Laura, costureira . A família 
Braga morava no bairro do Recanto, numa casa mo-
desta no alto de uma ladeira.

“Zunga” foi o apelido que Roberto recebeu ainda 
na infância. Era uma criança normal e alegre, que ado-
rava descer de bicicleta a ladeira perto de sua casa, 
empinar pipa e jogar futebol. Acompanhado dos amigos, 
costumava banhar-se nas águas do Rio Itapemirim, 
onde, com o pai e os irmãos mais velhos, aprendeu 
a pescar. Com seis anos, Roberto foi matriculado no 
colégio de freiras Jesus Cristo Rei. Tempos depois, 
na Jovem Guarda, sua segunda professora do Cristo 
Rei, Irmã Fausta, lhe daria o medalhão que até hoje 
não tira do pescoço.

Roberto Carlos era uma criança calma e sonha-
dora, que passava horas ouvindo rádio, demonstrando 
muito interesse em música, aprendendo violão e piano 
– a princípio com sua mãe e, depois, no Conservatório 
Musical de Cachoeiro.

Roberto Carlos gostava de cinema e era freqüen-
tador assíduo das matinês de domingo, divertia-se com 
as comédias e filmes de aventura e emocionava-se 
com os romances.

Sua verdadeira paixão, no entanto, era a música. 
Seu primeiro ídolo era Bob Nelson, um artista brasileiro 
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que vestia-se de caubói, cantava músicas “country” em 
português. Roberto gostava de cantar suas músicas.

Roberto tinha apenas nove anos quando, sua 
mãe, dona Laura, lhe sugeriu cantar na Rádio Cacho-
eiro de Itapemirim, prefixo ZYL-9, no programa matinal 
infantil de Jair Teixeira, apresentando naquele dia por 
Marques da Silva. Na primeira vez em que se apresen-
tou, cantou o bolero “Amor y más amor”, sucesso na 
voz de Fernando Borel. “Nunca fiquei tão nervoso na 
minha vida. As pernas tremiam. Eu pensava que isso 
fosse só uma força de expressão, porque até então não 
tinha sentido isso. Que coisa impressionante!” relem-
braria, anos depois. Roberto continuou comparecendo 
ao auditório da rádio todos os domingos.

Dona Laura arrumava o filho com roupas feitas 
por ela mesma. Roberto Carlos cantava e impressio-
nava a todos com sua afinação e talento natural para a 
música. Assim, ainda na infância, a paixão pela música 
já estava em seu coração. Seus pais gostariam que ele 
fosse médico, mas em nenhum momento deixaram de 
incentivar a vocação do filho. 

Roberto havia escolhido a música.
Nesse período de vida, o início da adolescência, 

qualquer menino do interior sonha em voar alto, co-
nhecer o mundo, tentar a vida na cidade grande. Em 
janeiro de 1955, Roberto Carlos foi passar férias em 
Niterói na casa de sua tia Jovina, a Dindinha, com a 
intenção de se apresentar em alguns programas de 
rádio que davam oportunidade para novos cantores. 
Durante esta época, decidiu, com a aprovação de seus 
pais, continuar morando na rua São José, no bairro 
Fonseca, em Niterói, sendo matriculado no Colégio 
Brasil. Um ano depois, sua família se mudou para o 
Rio de Janeiro, estabelecendo-se no bairro de Lins de 
Vasconcellos. 

Aos 15 anos, Roberto já tinha alguma noção de 
música por causa das aulas de piano e teoria musical 
que recebera em Cachoeiro de Itapemirim. Nos progra-
mas que freqüentava, gostava de cantar o repertório 
de Tito Madi e Dolores Duran, como todos os grandes 
sucessos da época. 

Nesta mesma época, um verdadeiro sucesso sur-
giu nas lojas de discos de todo o mundo: o compacto 
contendo “Rock around the Clock” com Bill Halley e 
Seus Cometas. O ritmo era alucinante. Os instrumentos, 
tocados bem altos. O cantor parecia incitar a platéia à 
dança e à celebração. Logo em seguida, veio o sucesso 
de Elvis Presley, Little Richard, Gene Vincent e Chuck 
Berry que eram adorados pelos adolescentes. 

Começava a era do rock.
Os jovens brasileiros, é claro, logo aderiram ao 

movimento. Celly Campello estoura em todas as rádios 
com “Estúpido Cupido”. Surgem programas de rádio 

e TV voltados exclusivamente para o rock. “Os Brotos 
Comandam” é apresentado em São Paulo, na Rádio 
Bandeirantes, por Sérgio Galvão e no Rio de Janeiro, 
na Rádio Guanabara, por Carlos Imperial. Ainda na 
Rádio Bandeirantes paulistana, acontecia aos domin-
gos o “Festival de Brotos”, produzido por Enzo de Al-
meida Passos. Os domingos cariocas eram animados 
pelo “Alô Brotos”, da Rádio Mayrink Veiga, apresentado 
pelo mesmo Jair de Taumaturgo que comandava, na 
TV Rio, o programa “Hoje é dia de Rock”.

Nas escolas, os professores não sabiam como 
reagir à nova onda. Os jovens, finalmente, tinham a sua 
própria música. Na Escola Ultra, na Praça da Bandeira, 
durante os intervalos de aula, Roberto Carlos costu-
mava ir à sala de música junto com amigos para tocar 
e cantar. Otávio III, na época assistente de Chiara de 
Garcia, produtor do programa Teletour da TV Tupi do 
Rio de Janeiro, gostou do que ouviu. Os dois então 
deram a Roberto a oportunidade de se apresentar na 
TV cantando “Tutti Frutti”.

Em 1957, levado por um colega da mesma esco-
la, Arlênio Lívio, Roberto Carlos passou a freqüentar a 
turma que se encontrava na Rua do Matoso, na Tijuca, 
Zona Norte do Rio de Janeiro. Lá conheceu Sebastião 
(Tim) Maia, Edson Trindade, José Roberto “China” e 
Wellington. E com Arlênio, Trindade e Wellington foi for-
mado o conjunto vocal The Sputnicks. Roberto precisa-
va da letra da música “Hound Dog” e alguém lembrou 
que um outro componente da turma colecionava tudo 
sobre Elvis Presley: Erasmo (Carlos) Esteves. 

Nascido no dia 5 de Junho de 1941, carioca da 
Tijuca, desde cedo, Erasmo trabalhou duro. Foi office-
boy, porteiro, recepcionista e vendedor, mas não se fi-
xava nos empregos por muito tempo. A mãe de Erasmo, 
humilde, nunca pôde lhe dar grande conforto.

Ele e Roberto tornaram-se amigos. Erasmo tinha 
um violão, presente de seu avô, e muitas letras escri-
tas num caderno. Ambos tinham uma grande afinidade 
musical. Diferenças e semelhanças os aproximavam . 
Se Erasmo não se adaptava à autoridade, queria gritar 
e explodir, a rebeldia levava Roberto a querer “pensar 
livremente”, cantar de olhos fechados. Erasmo vinha 
do subúrbio carioca, do proletariado urbano e da luta 
diária pela sobrevivência. Roberto carregava o provin-
cianismo e os sonhos de um jovem do interior. 

Nesta mesma época, Edson Trindade sugeriu a 
Erasmo que, junto com Arlênio e China, formassem 
outro conjunto vocal: The Snakes. Roberto Carlos 
passou a se apresentar em clubes e festas e também 
com o grupo. Carlos Imperial comandava na televisão 
o “Clube do Rock”, um quadro de 15 minutos dentro 
do programa “Meio Dia”, de Jaci Campos, na TV Tupi, 
apresentando apenas artistas que tocavam o “ritmo 
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do momento”. Roberto Carlos apresentou-se algumas 
vezes neste programa. Imperial apresentou-o como o 
“Elvis brasileiro” e Roberto cantava sucessos como 
“Tutti Frutti”, “Teddy Bear” e outros mais.

Roberto Carlos passou a conviver intensamente 
com o rock e ao, esmo tempo, com seu carisma e ta-
lento, tem divulgado de maneira intensa o Estado do 
Espírito Santo. Por isso, essa justa homenagem a um 
dos maiores artistas brasileiros.

Sala das Sessões, 6 de julho de 2007. – Sueli 
Vidigal, Deputada Federal – PDT/ES.

PROJETO DE LEI Nº 1.587, DE 2007 
(Do Sr. Chico D’Angelo)

Dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da Perfusão Cardiocirculatória e 
Respiratória.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Segurida-
de Social e Família; e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Mérito E Art. 54, RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É livre o exercício da Perfusão Cardiocir-

culatória e Respiratória em todo o território nacional, 
observadas as disposições desta Lei.

Art. 2º A perfusão cardiocirculatória e respiratória, 
doravante denominada de Perfusão, somente pode ser 
exercida por profissionais de nível superior das carreiras 
da área da saúde e biológicas, com curso de formação 
especialmente designado para este fim.

§ 1º O curso de formação com conteúdo teóri-
co e prático em perfusão deverá habilitar os respec-
tivos profissionais à aquisição de habilidade técnicas 
baseadas em fundamentos científicos, para atuarem 
em circulação extracorpórea e assistência circulatória 
mecânica, devendo prever conteúdos pertinentes à 
fisiologia circulatória, respiratória, sangüínea, renal e 
metabolismo. Deverá oferecer também conhecimentos 
sobre centro cirúrgico, esterilização, treinamento espe-
cífico no planejamento e aplicação dos procedimentos 
de circulação extracorpórea e Assistência Circulatória 
Mecânica, com carga horária mínima de 1.400 (hum 
mil e quatrocentas horas) horas aulas.

§ 2º Fica assegurado o exercício da Perfusão aos 
que comprovem o respectivo e efetivo exercício pro-
fissional de Perfusionista por, pelo menos, 05 (cinco) 
anos até a data da publicação desta Lei, com experi-
ência de, no mínimo, 100 (cem) perfusões.

§ 3º O período de formação do perfusionista, re-
ferido no parágrafo anterior, poderá ser ampliado em 
função do constante avanço tecnológico.

§ 4º O direito assegurado no § 2º deste artigo, 
não exime os respectivos profissionais de apresenta-
rem título de especialista ou de curso de formação de 
perfusionista, com os conteúdos técnicos estabelecidos 
no § 1º deste artigo, se não especializados, no prazo 
de 03 (três) anos após a publicação desta Lei, além 
do registro profissional no respectivo conselho regional 
de fiscalização profissional.

Art. 3º São atribuições do Perfusionista:

I – o planejamento, a organização e a 
execução da substituição das funções cardio-
circulatórias e respiratórias (circulação extra-
corpórea; Assistência Circulatória Mecânica), 
bem como a preservação das funções metabó-
licas e orgânicas dos pacientes submetidos à 
cirurgia do coração e grandes vasos, durante 
o período da realização de operações desse 
porte, sob orientação da equipe médica;

II – a monitorização dos parâmetros fi-
siológicos vitais e sua adequação, quando 
necessária, em operações que necessitem de 
suporte cardiocirculatório;

III – a preparação e administração (infu-
são) de soluções cardioplégicas e rinoplégicas 
(em cirurgias para correção de aneurisma da 
aorta tóraco-abdominal), sob orientação da 
equipe médica;

IV – realizar, interpretar e corrigir os pa-
râmetros laboratoriais durante a circulação 
extracorpórea, sob orientação médica;

V – realizar, interpretar e controlar o tem-
po de coagulação ativada em pacientes he-
parinizados (durante as cirurgias, bem como 
à beira do leito, nos casos de ECMO ou as-
sistência ventricular direita ou esquerda); sob 
orientação médica;

VI – prever, requisitar e controlar os ma-
teriais e equipamentos utilizados nos procedi-
mentos de circulação extracorpórea, especial-
mente oxigenadores, circuitos, reservatórios, 
filtros, cânulas e outros acessórios;

VII – examinar e testar os componen-
tes da máquina coração-pulmão, realizando 
o controle de sua manutenção preventiva e 
corretiva, conservando-a permanentemente 
em condições de uso;

VIII – obter informações com a equipe 
médica sobre a história clínica do paciente; 
verificação da existência de doenças ou con-
dições que possam interferir na execução ou 
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que requeiram cuidados especiais com a con-
dução da circulação extracorpórea, tais como 
diabetes, hipertensão arterial, doenças endó-
crinas, uso de diuréticos, digitálicos e antico-
agulantes;

IX – obter dados biométricos do paciente, 
como idade, peso, altura e superfície corpórea, 
para cálculo dos fluxos de sangue, gases, com-
posição e volume dos líquidos do circuito;

X – calcular as doses de heparina para a 
anticoagulação sistêmica e de protamina para 
sua posterior neutralização;

XI – decidir junto com a equipe médica o 
tipo de circuito e as cânulas mais adequadas, 
bem como outros acessórios para serem uti-
lizados durante as perfusões;

XII – obter do anestesista os parâmetros 
hemodinâmicos do paciente, desde a indução 
anestésica, para a adequada manutenção da 
perfusão durante a operação;

XIII – sob o comando do cirurgião, execu-
tar a circulação do sangue e sua oxigenação 
extracorpórea monitorando as pressões arte-
riais e venosas, diurese, tensão dos gases san-
güíneos, hematócrito, nível de anticoagulação, 
promovendo as correções necessárias;

XIV – induzir o grau de hipotermia sistêmi-
ca determinado pelo cirurgião, pelo esfriamen-
to do sangue no circuito do oxigenador, para 
preservação metabólica do sistema nervoso 
central e demais sistemas orgânicos, reaque-
cendo o paciente ao final do procedimento;

XV – administrar os medicamentos ne-
cessários ao paciente, no circuito, sob orien-
tação da equipe médica, como inotrópicos, 
vasopressores, vasodilatadores, agentes anes-
tésicos e outros;

XVI – encerrar o procedimento, retornan-
do a ventilação ao anestesista, após o cora-
ção reassumir as suas funções, mantendo a 
volemia do paciente e as condições hemodi-
nâmicas necessárias ao bom funcionamento 
cárdiorrespiratório;

XVII – preencher a ficha de perfusão, 
que contém todos os dados relativos ao pro-
cedimento, bem como o balanço hídrico e 
sangüíneo, para orientação do tratamento pós-
operatório;

XVIII – ministrar, como o mesmo equipa-
mento ou outro, assistência circulatória mecâ-
nica temporária, quando necessária.

Art. 4º O exercício da perfusão em desobediên-
cia às previsões desta Lei caracteriza exercício ilegal 

de profissão, configurando contravenção penal, nos 
termos do art. 47, do Decreto-Lei nº3.688, de 1941, 
sujeitando o contraventor à pena de prisão simples, de 
15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa.

Parágrafo único. Além da previsão do caput deste 
artigo, o contraventor deverá receber punição adminis-
trativa em âmbito do seu respectivo conselho regional 
de fiscalização profissional.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

Regra geral, não se pode restringir o acesso a 
uma profissão, se não houver um interesse público a 
proteger, pois afrontaria diretamente a liberdade de 
trabalho prevista no inciso XIII do art. 5º da Constitui-
ção da República, in verbis:

“Art. 5º..................................................
.............................................................
XIII – É livre o exercício de qualquer tra-

balho, ofício ou profissão, atendidas as qualifi-
cações profissionais que a lei estabelecer.”

O exercício da perfusão, por exigir qualificação 
específica, calcada em bases técnico-científicas, en-
volvendo procedimentos de crucial importância em 
intervenções cirúrgicas, com possibilidade de ocasio-
nar sérios riscos à integridade física do paciente, se 
praticada por profissional inabilitado ou mau preparado 
para tão delicado mister, não pode ficar sem qualquer 
regulamentação.

Não se trata de estabelecer qualquer reserva de 
mercado, pelo contrário, o escopo é o de exigir qualifica-
ção específica, em nível de formação de Perfusionista, 
para os profissionais das áreas de saúde e biológicas 
que queiram atuar como Perfusionistas. É imperativo 
proteger a sociedade contra o mau exercício da per-
fusão, com o objetivo de preservar bens valiosos, sem 
preço, como a saúde e a própria vida. A presença do 
interesse social é inequívoca.

Nem mesmo os atuais perfusionistas poderão 
permanecer indefinidamente em suas atividades se 
não forem habilitados para tanto.

Nesse sentido, cuidou-se de assegurar o exercí-
cio profissional aos que comprovarem efetivo exercí-
cio da perfusão por, pelo menos, 05 (cinco) anos até 
a publicação da lei sugerida, com experiência de, no 
mínimo, 100 (cem) perfusões, além da obrigação de 
apresentarem o título de especialista em perfusão, no 
prazo de 03 (três) anos após a publicação da norma 
projetada. Tal grau de severidade de exigências faz 
sentido, já que envolvido o interesse público, mate-
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rializado na necessidade de proteção da saúde e da 
vida dos cidadãos.

Nos termos da Sociedade Brasileira de Circu-
lação Extracorpórea, “a circulação extracorpórea ou 
simplesmente perfusão, compreende um conjunto de 
aparelhos e técnicas, mediante as quais se substi-
tuem, temporariamente, as funções do coração e dos 
pulmões, enquanto esses órgãos ficam excluídos da 
circulação e isso ocorre durante o tempo principal da 
cirurgia cardíaca. As funções de bombeamento do co-
ração são desempenhadas por uma bomba mecânica 
e as funções dos pulmões são substituídas por um 
oxigenador capaz de realizar as trocas gasosas com o 
sangue. A oxigenação do sangue, o seu bombeamento 
e circulação fazem-se externamente ao organismo do 
indivíduo”. A perfusão também é utilizada em outros 
procedimentos cirúrgicos, além das intervenções re-
lativas ao coração.

A perfusão preserva a integridade celular, a es-
trutura, a função e o metabolismo dos órgãos do pa-
ciente durante os procedimentos cirúrgicos.

O exercício da perfusão exige o domínio de co-
nhecimentos teóricos avançados de fisiologia circula-
tória e respiratória, além de conhecimento técnico e 
atualizado sobre a tecnologia e os equipamentos mais 
modernos na área da circulação extracorpórea.

O Ministério da Saúde, através da Secretaria de 
assistência à Saúde, reconheceu o perfusionista como 
“membro da equipe cirúrgica com prérequisitos defini-
dos na área das ciências biológicas e da saúde, com 
conhecimentos de fisiologia circulatória, respiratória, 
sangüínea e renal, de centro cirúrgico e esterilização 
e com treinamento específico no planejamento e mi-
nistração dos procedimentos de circulação extracor-
pórea”, conforme consta da Portaria nº. 689, de 04 de 
outubro de 2002.

Nossa iniciativa tem por intuito fazer com que o 
exercício da perfusão siga os padrões de exigências 
europeus e norte-americanos, para que seja exercida 
por profissionais especialmente formados para esse fim, 
que possam dar o eficaz e eficiente auxílio às equipes 
de cirurgia, salvaguardando, desse modo, o interesse 
público, preservando a saúde e a vida dos pacientes 
que necessitem de circulação extracorpórea.

Para Enio Buffolo, chefe do Departamento de Ci-
rurgia da Unifesp, “o perfusionista é um técnico diferen-
ciado, que tem a vida do paciente nas mãos”.

Dada a importância da perfusão, a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV) criou, 
em 2003, o Departamento de Circulação Extracorpórea 
e Assistência Circulatória Mecânica (DCECACM), que 
congrega os médicos e outros profissionais da área da 
saúde interessados nessa tão importante atividade.

Em 1996 o Instituto do Coração do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo foi pioneiro no Brasil ao organizar e ministrar 
um curso para a formação de perfusionista, exigindo, 
para tanto, como pré-requisito, a formação universitária 
em um dos cursos da área da saúde. A duração total 
do curso é de 1.400 horas aulas em período integral, o 
que já sinaliza a complexidade teórico-prático-científica 
da perfusão, equivalente a quase 04 (quatro) cursos 
de pós-graduação lato senso, normalmente formata-
das em 360 horas aulas.

Em 2001 a Universidade Federal de São Paulo 
– Escola Paulista de Medicina, também preocupada 
com a falta de qualificação profissional para o exercício 
da profusão, cria curso de especialização para formar 
perfusionistas. Já existem outros cursos especializan-
tes sendo ofertados.

Dada a potencialidade de lesão à saúde e à vida 
dos pacientes submetidos à circulação extracorpórea, a 
especialização não pode ser tão-somente uma iniciativa 
deste ou daquele hospital, desta ou daquela Instituição 
de Ensino Superior, não há espaço para ausência do 
Estado em tema tão sensível e importante, envolven-
do cristalino interesse público. É imperativo inafastável 
regular o exercício da perfusão em todo o território na-
cional, estabelecendo critérios uniformes mínimos para 
o seu desempenho, com o envolvimento dos conselhos 
profissionais de fiscalização das profissões ligadas às 
áreas biológicas e da saúde, com rígido controle da 
qualidade dos serviços prestados.

Devido à relevância social da matéria, esperamos 
contar com as sugestões de aperfeiçoamento desta 
proposição legislativa, para que possa ser transforma-
da em regra jurídica protetiva dos interesses coletivos 
da sociedade brasileira.

Por fim, destacamos que nossa iniciativa coa-
duna-se com o pensamento crítico da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, quan-
to ao tema regulamentação de profissões. De fato, a 
atividade a ser regulamentada é daquelas que exige 
conhecimentos teóricos e técnicos; deve ser exercida 
por profissionais de curso reconhecido pelo Ministério 
da Educação e do Desporto, nas áreas biológicas e da 
saúde; o exercício da profissão é uma potencialidade 
de geração de danos sociais no tocante à saúde, ao 
bem-estar e à segurança da coletividade ou dos cida-
dãos individualmente; o projeto não propõe reserva de 
mercado para um segmento em detrimento de outras 
profissões com formação idêntica ou equivalente; está 
assegurada a fiscalização do exercício profissional 
pelos respectivos conselhos regionais e federais das 
profissões envolvidas na regulamentação; os deveres 
e as responsabilidades pelo exercício profissional já 
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constam dos respectivos códigos de ética profissio-
nal dos labores alcançados e podem ser aperfeiçoa-
dos pelas autarquias detentoras do poder de polícia 
das respectivas profissões envolvidas; a final, não se 
pode negar que a regulamentação reveste-se de in-
teresse social.

Sala das Sessões 11 de julho de 2007. – Chico 
D’angelo, Deputado Federal – PT/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 1.588, DE 2007 
(Do Sr. Bruno Rodrigues)

Estende às Instituições de Ensino Su-
perior, mantidas por autarquias municipais, 
os efeitos da Lei n° 11.096, de 13 de janeiro 
de 2005.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
686/2007.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Ficam incluídas no Programa Universi-

dade para Todos – PROUNI, criado pela Lei nº 11.096, 
de 2005, as Instituições Municipais de Ensino Superior 
organizadas na forma de autarquias.

Parágrafo único – As instituições previstas no 
caput receberão, por incentivo, isenções proporcionais 
nas contribuições previdenciárias devidas à União.

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

Justificação

O PROUNI criado pelo Governo Federal por in-
termédio da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 
possibilita o acesso de milhares de jovens de baixa 
renda à educação superior. Esses alunos são apoia-
dos por meio de bolsas de estudo integrais e parciais 
em instituições privadas de educação superior. O Go-
verno Federal oferece, em contrapartida, isenção de 
alguns tributos aos estabelecimentos que aderirem 
ao Programa.

Na sua versão atual, o programa atinge, apenas, 
as instituições privadas de ensino superior, ficando ex-
cluídas as autarquias municipais. Nada mais justo do 
que a inclusão dessas instituições no programa, pois 
tal medida representará um importante avanço na de-
mocratização do ensino superior brasileiro. 

Uma vez que essas instituições são isentas de 
tributos federais, a contrapartida à gratuidade do en-
sino de estudantes que preencham as condições do 
PROUNI se efetivará, nos termos da proposta ora apre-
sentada, por meio do proporcional alívio da carga da 
previdência social a ser paga à União.

Dada a importância das autarquias municipais 
voltadas à educação superior estamos certos de que 
este projeto de lei merecerá o maior apoio de nossos 
Pares nesta Casa Legislativa.

Sala das Sessões, 11 de julho de 2007. – Depu-
tado Bruno Rodrigues.

PROJETO DE LEI Nº 1.596, DE 2007 
(Da Sra. Cida Diogo)

Acrescenta artigo à Lei n° 9.870, de 23 
de novembro de 1999, criando a opção de 
datas diferenciadas para vencimentos das 
mensalidades escolares.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
6875/2002. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. Esta lei tem como objetivo estabelecer a 

obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino fun-
damental, médio e superior disponibilizarem opção de 
datas alternativas para vencimento das mensalidades 
escolares.

Art. 2° A Lei n° 9.870, de 23 de novembro de 1999, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 1°-A:

“Art. 1°-A – Os estabelecimentos parti-
culares de ensino fundamental, médio e su-
perior deverão obrigatoriamente disponibilizar 
aos alunos, pais e/ou responsáveis de alunos, 
por ocasião da celebração dos contratos, no 
mínimo cinco opções de datas de vencimentos 
das mensalidades escolares.”

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

Justificação

A Lei n° 9.870, de 1999 procurou regular, na 
medida do possível, os direitos e deveres dos usuá-
rios dos serviços particulares de ensino fundamental, 
médio e superior.

Conquanto a questão afeta à mensalidade escolar 
e seus desdobramentos tenham merecido uma atenção 
especial, haja vista que se consubstancia no cerne dos 
problemas enfrentadas pela população usuária desses 
serviços, não se definiu, na ocasião, um dos graves 
problemas enfrentados no dia a dia das famílias que 
mantém filhos em escolas particulares.

É que de uma maneira geral, esses estabeleci-
mentos não apresentam uma alternativa de data de 
vencimento das mensalidades escolares, fazendo com 
que, muitas vezes, ocorram atrasos e inadimplementos 
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involuntários, onerando ainda mais as famílias brasilei-
ras, já que não existe, regra geral, uma uniformidade 
de datas de pagamentos no serviço público e nem na 
iniciativa privada.

O vertente projeto de lei visa a corrigir essa fa-
lha, na medida em que estabelece a obrigatoriedade 
de todos os estabelecimentos de ensino facultarem 
aos contratantes de seus serviços, no mínimo, cinco 
opções de datas de vencimento.

É com esse espírito que apresento essa proposta 
legislativa, que tem o objetivo de corrigir uma distor-
ção que causa grandes inconvenientes em milhares 
de famílias no Brasil.

Sala das Sessões, 12 de julho de 2007. – Cida 
Diogo, Deputada Federal PT/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 1.601, DE 2007 
(Do Sr. Joseph Bandeira)

Denomina o Aeroporto Internacional 
de Salvador, no Estado da Bahia – “Aero-
porto 02 de Julho / Deputado Luís Eduardo 
Magalhães”.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
620/2003. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É denominado “Aeroporto Internacional 

Dois de Julho/Deputado Luís Eduardo Magalhães” o 
aeroporto localizado na cidade de Salvador, Estado 
da Bahia. 

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

Art. 3º Revoga-se a Lei nº 9.661, de 16 de junho 
de 1998.

Justificação

“Era no Dois de Julho. A pugna imensa/
travava-se nos cerros da Bahia...”

Na fronteira sagrada entre Recife e Jaboatão 
dos Guararapes, como memorial para a eternidade, 
a paixão pernambucana pela liberdade fez erguer, 
em documento histórico de bronze e mármore, a pri-
meira talvez mais forte declaração de amor ao Brasil 
que consta dos anais: “Aqui começa a nacionalidade 
brasileira”.

Insta, neste passo, reavivar, obrigatoriamente, a 
sadia, merecida e necessária rivalidade, no amor da 
pátria, entre pernambucanos e baianos, que também 
se descobriu com a epopéia do Descobrimento, ma-
téria histórica de dúvidas sentimentais e querelas de 

pensamento, para muitos dos que ainda se encantam 
perscrutando a madrugada de nossa ancestralidade. 
E é exatamente por isso que se torna sempre urgente 
acrescentar: se a epopéia nacional libertadora é per-
nambucana de nascimento, seguramente ela apenas 
pôde em definitivo consumar-se na saga de Cabrito e 
Pirajá, no Estado da Bahia, 170 anos depois.

Talvez por isso as duas belicosas comunidades 
demandaram, desde cedo, meios urgentes de eternizar 
ambos os extraordinários marcos históricos, e assim 
uma vez mais rivalizaram sem trégua, nas acertadas es-
colhas, ao homenagearem esses incomparáveis feitos 
heróicos da brava gente brasileira, nas denominações 
dos respectivos aeroportos dos dois estados. 

A pernambucanidade, como não poderia deixar 
de ser, logo batizou “dos Guararapes” seu Aeroporto 
Internacional. A Bahia, obviamente, preferiu batizar o 
que lhe pertence de Dois de Julho. Como seria possível 
não ter sido assim? Que outra maneira mais apropriada 
haveria para entrelaçar a natureza e a cultura, o valor 
do desempenho individual no coletivo da história? 

A vida pública das duas comunidades provinciais, 
todavia, foi se tornando uma sucessão de extraordiná-
rios fatos memoráveis, no dobrar dos séculos. Nomes 
de personagens marcantes passaram amiúde a povoar 
o cenário dramático das lutas de afirmação do coletivo 
de vitórias, urgindo cada vez mais destacar, para os 
pósteros, os difíceis mas bem sucedidos papéis da-
queles que mais galvanizaram as atenções da terra e 
do povo, na ciência como na religião, nas artes quanto 
na política, artífices de verdadeiros saltos quânticos na 
auto-estima das duas gentes. 

Assim foi que Pernambuco, na conformidade da 
Lei n.° 10.361/2001, entreviu, quando da inaugura-
ção de seu novo equipamento aeroportuário, ocorrido 
em 21 de fevereiro de 2005, a oportunidade única de 
homenagear o mestre Gilberto Freyre, maior, talvez, 
dos sociólogos brasileiros. Não que outros nomes não 
houvesse, tanto mais que Pernambuco sempre foi, no 
país, um estado de espírito da vanguarda dos ideais 
maiores desta nação. Mas a sociedade pernambucana, 
nesses dias mais recentes, sem desdouro para qual-
quer outra provável escolha, preferiu o grande soció-
logo, sem que todavia a ninguém estivesse preterindo. 
Deve ter pensado assim também a contemporaneidade 
baiana, legitimada, como ocorreu em Pernambuco, por 
escolha feita pelos que então representavam o estado 
e, portanto, em seu nome, decerto possuíam o direito 
de escolher. Sem espaço para polêmicas, o que está 
feito está feito.

Mas a solução pernambucana não apagou a me-
mória histórica, ao apenas acrescentar a propriedade 
do nome do grande pensador da brasilidade ao terri-
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tório do imaginário pernambucano, coisas do afeto e 
do respeito. Quanto ao que ocorreu na Bahia, porém, 
seguramente sem que se percebesse, o nome do ho-
menageado simplesmente ocupou o espaço que a his-
tória reservara aos heróis da nacionalidade brasileira 
que deram a vida pela Pátria, no inesquecível Dois de 
Julho de 1823. 

Eis a aporia. Os caminhos da razão se bifurcam 
e de repente se excluem, com se pudesse ser, ou, ao 
menos, parecer lógico e sensato, afirmar negando os 
valores, afetivos e efetivos, do indivíduo e da comuni-
dade, em forçoso concerto. Pacificamente, no entanto, 
há espaço e tempo para resolver qualquer controvérsia 
entre a matéria e o espírito, a consciência e a memória, 
preservando-se os conteúdos das homenagens que 
não conflitam, senão somente na aparência. 

Este projeto é apenas mais uma tentativa de 
consegui-lo. Dado que o Dois de Julho não pode ser 
apagado da cabeça e do coração do povo baiano, re-
leva manter obrigatoriamente acesa a chama da pira 
sagrada onde permanentemente arderam e ainda ar-
dem os ideais maiores da Bahia. Não se trata é claro, 
e é despiciendo qualquer tentativa de explicações, de 
sobpor ou sobrepor, hierarquicamente, o significado 
dos eventos que assinalaram a caminhada do povo 
baiano. Ao contrário, o objetivo é compatibilizar o pre-
sente e o passado, a política e a história, o indivíduo e 
a comunidade, como percebeu, em tempo, o legislador 
pernambucano, ao denominar Aeroporto dos Guarara-
pes-Gilberto Freyre seu mais significativo monumento 
à pernambucanidade. 

É a essência desta proposta. Sem preterir nem 
preferir, sem acentuações de sentimentos ou ressenti-
mentos de maior ou de menor intensidade, nas home-
nagens feitas, o Aeroporto Internacional de Salvador 
pode, deve e vai chamar-se Aeroporto Internacional 
Dois de Julho – Deputado Luís Eduardo Magalhães. É 
uma questão de justiça à Bahia e aos baianos.

Sala de Sessões, 12 de julho de 2007. – Depu-
tado Joseph Bandeira.

PROJETO DE LEI Nº 1.602, DE 2007 
(Da Sra. Jusmari Oliveira)

Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998, que “institui normas gerais sobre 
o desporto e dá outras providências”, para 
dispor sobre o repasse de recursos para as 
Ligas de Esporte Amador.

Despacho: Às Comissões de: Turismo 
e Desporto; Finanças e Tributação (Mérito e 
Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD)

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Os artigos 8º, 10, 11, 13 e 20 da Lei nº 

9.615, de 24 de março de 1998, passam a vigorar com 
a seguinte redação:

Art. 8º. A arrecadação obtida em cada teste da 
Loteria Esportiva terá a seguinte destinação:

I – . ... ................................................... ;
II – ........ ... ........................................... ;
III – oito por cento para pagamento, em 

parcelas iguais, às entidades de práticas des-
portivas constantes do teste, pelo uso de suas 
denominações, marcas e símbolos; (Vide Lei 
nº 11.118, de 2005)

IV – doze por cento para o Ministério do 
Esporte. (Redação dada pela Lei nº 10.672, 
de 2003);

V – cinco por cento para as ligas de es-
porte amador, organizadas no âmbito munici-
pal, regional ou nacional, a ser disciplinado em 
regulamento próprio pelo Conselho Nacional 
do Esporte – CNE. 

Parágrafo único. 
 ............................................................. .
Art. 10. Os recursos financeiros corres-

pondentes às destinações previstas no inciso 
III e V do art. 8º e no art. 9º, constituem recei-
tas próprias dos beneficiários que lhes serão 
entregues diretamente pela Caixa Econômica 
Federal – CEF, até o décimo dia útil do mês sub-
seqüente ao da ocorrência do fato gerador.

Art. 11. .................. ............................... :
I – ............................. ...... .....................;
II – .............................. ...... ...................;
III – ............................ ...... ....................;
IV – .............................. ....... .................; 
IV – .......................... ....... .....................;
V – ........................... ....... .....................; 
V – .......................... ........ .....................;
VI – ......................... ........ .....................;
VI – ........................... ........ ...................;
VII – ............................... ........ ..............;
VII – .............................. ........ ...............;
VIII – propor e aprovar o regulamento 

para organização das ligas de futebol amador 
no âmbito municipal, regional ou nacional.

Parágrafo único.
 ...... ................................... ....................
Art. 13. ..... . ............................................
Parágrafo único. 
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........... .................................. ............... :
I – .... ...... ..............................................;
II – ... ...... ..............................................;
III – ... ...... .............................................;
IV – ... ...... .............................................;
V – ..... ...... ........................................... ;
VI – as entidades de prática desportiva 

filiadas ou não àquelas referidas nos incisos 
anteriores, inclusive as ligas de futebol amador 
de âmbito municipal, regional ou nacional.

Art. 20. As entidades de prática desportiva par-
ticipantes de competições do Sistema Nacional do 
Desporto poderão organizar ligas municipais, regio-
nais ou nacionais.

Art. 2º. O Conselho Nacional do Esporte regula-
mentará o disposto no inciso VIII do artigo 11 desta lei 
no prazo máximo de até noventa dias.

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

Justificação

Incentivar o esporte em todos os seus estágios, 
é uma forma de estimular os jovens e adolescentes à 
uma vida saudável, buscando através dos conceitos 
da prática esportiva, uma convivência coletiva onde o 
respeito às diferenças, aos seus limites e aos dos outros 
atletas, favorece a comunhão de princípios voltados à 
solidariedade, companheirismo, respeito, humildade, e 
tantas outras qualidades abandonadas em um mundo 
cada vez mais individualista.

O Brasil tem caminhado para o incentivo à prática 
cultual e esportiva e inúmeros são os diplomas legais 
que regulam esta matéria, que vai desde o incentivo 
fiscal até ao incentivo financeiro, com a alocação de 
recursos obtidos através da exploração de loterias pela 
Caixa Econômica Federal, que são repassados através 
do Sistema Brasileiro do Desporto, para o Comitê Olím-
pico Brasileiro – COB, Comitê Paraolímpico Brasileiro, 
Federações Estaduais, Ligas regionais ou nacionais e 
para os clubes de futebol profissional.

Diante de todo esse conjunto de normas, tem-se 
verificado que o esporte amador, que constitui a base 
de formação de atletas que compõem o quadro profis-
sional, não tem sido contemplado com os recursos que 
são disponibilizados para a prática e o incentivo ao es-
porte. A falta de alocação dos recursos está associada 
à alguns fatores, e dentre eles podemos citar:

1) – À ineficiência do repasse de recursos, via 
município, para as associações desportivas e ligas, 
tendo em vista a característica política desse processo 
– os interesses do Poder Executivo local exige conver-
gência de interesses políticos da associação ou liga 
esportiva do município;

2) – O repasse de recursos para as Federações 
ou clubes profissionais, não são repassadas às Ligas 
municipais, regionais ou estaduais, constituídas por 
esporte amador.

O Brasil, conhecido até hoje como o País do Fu-
tebol, tem os seus atletas profissionais formados com 
base no esporte amador, praticado nos campos de 
várzea nos municípios do interior. Além do futebol, o 
Brasil hoje, é o país do vôlei, do tênis, da natação, da 
ginástica olímpica, do atletismo, e os resultados das 
competições têm demonstrado a capacidade de nossos 
atletas, mesmo sem o aporte de recursos necessários 
para a sua formação.

Essa dificuldade financeira retrata a situação das 
ligas de esporte amador, onde os clubes e associações 
lutam contra toda a sorte de dificuldades, especialmente 
financeiras, para incentivar a prática do esporte, pro-
mover competições e estimular a formação de atletas 
com potencial para as competições de nível nacional e 
internacional, e com isso, evitando que o nosso jovem 
caminhe para a marginalidade ou o subemprego.

Por isso, propomos através deste projeto, a alo-
cação expressa de recursos para o esporte amador, 
alterando apenas a distribuição de recursos obtidos 
com a exploração das loterias pela Caixa Econômica 
Federal – CEF, propondo ainda que a formação de ligas 
municipais, regionais ou nacionais de esporte amador 
seja regulamentada e autorizada pelo Conselho Na-
cional do Esporte – CNE.

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2007. – Jus-
mari Oliveira, Deputada Federal – PR/BA.

PROJETO DE LEI Nº 1.606, DE 2007 
(Do Sr. João Campos)

Altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezem-
bro de 1990, que define crimes contra a 
ordem tributária, econômica e contra as 
relações de consumo, e dá outras provi-
dências.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
3670/2004.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei altera dispositivos da Lei nº. 8.137, 

de 27 de dezembro de 1990.
Art. 2º. O art 1º da Lei nº. 8.137, de 27 de de-

zembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 1° Constitui crime contra a ordem 
tributária a prática das seguintes condutas:

I – ..............................................; ..........
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II – ......................................... .............. ;
III – ........................................ .............. ;
IV – ...................................... ................ ;
V – ......................................... ............ ...
Pena – .................................. .............. ..
§ 1º. A falta de atendimento da exigên-

cia da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, 
caracteriza crime de desobediência.

Pena – detenção de 15 (quinze) dias a 
6 (seis) meses, e multa.

§ 2º. Se resulta supressão ou redução de 
tributo, contribuição social ou previdenciária:

Pena – reclusão de 3 (três) a 8 (oito) 
anos, e multa.”

Art. 3º. A Lei nº. 8.137, de 27 de dezembro de 
1990, passa a vigorar acrescida do art. 2ºA, com a 
seguinte redação:

“Art. 2º A. Constitui crime contra a ordem 
tributária deixar de recolher, no prazo legal, 
valor de tributo ou de contribuição social des-
contado ou cobrado de terceiro e que deveria 
recolher aos cofres públicos.

Pena: reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, 
e multa.

Parágrafo único. Se o crime previsto no 
caput for culposo, a pena será de detenção, 
de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.”

Art. 4º. A Lei nº. 8.137, de 27 de dezembro de 
1990, passa a vigorar acrescida do art. 12 A, com a 
seguinte redação:

“Art. 12 A. O pagamento integral do tribu-
to correspondente aos crimes dos artigos 1º, 
2º e 2ºA desta Lei será causa de diminuição 
de pena de um terço a metade, se realizado 
antes do recebimento da denúncia.”

Art. 5º. O art. 16 da Lei nº. 8.137, de 27 de de-
zembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 16. Qualquer pessoa poderá, e o ser-
vidor público deverá, imediatamente, provocar 
a iniciativa da Polícia Judiciária ou do Ministério 
Público nos crimes descritos nesta lei, forne-
cendo-lhe por escrito informações sobre o fato 
e a autoria, bem como indicando o tempo, o 
lugar e os elementos de convicção”

Art. 6º. O parágrafo único do art. 16 da Lei nº. 
8.137, de 27 de dezembro de 1990, passa a vigorar 
como art. 16 A.

Art. 7º. Revoga-se o inciso II, do art. 2º, da Lei nº. 
8.137, de 27 de dezembro de 1990, e o art. 34 da Lei 
n º. 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

Art. 8º. Revogam-se disposições em contrário.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

Tal Projeto de Lei visa atender às demandas da 
sociedade civil que, assolada pela crescente desco-
berta de irregularidades e fraudes ao Tesouro, refuta 
os crimes cometidos contra a ordem tributária, além da 
necessidade de atualização da legislação penal con-
cernente à legislação tributária, que, por seu caráter 
brando, não representa qualquer repressão àqueles 
que os cometem. 

A atual redação do Art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 
de dezembro de 1990, é falha e permite uma impuni-
dade maior àqueles que cometem tais delitos porque 
exige a consumação dos crimes ali tipificados, fato de 
difícil comprovação. 

Como tais condutas previstas atualmente na lei 
são de resultado, há a necessidade da consumação 
do atos praticados, como a supressão ou redução de 
tributos, para que haja efetivamente o crime. Com isso, 
o crime contra a ordem tributária vem a se consumar 
(art. 14, I, do Código Penal) tão-somente quando há a 
efetiva redução ou supressão do tributo ou da contri-
buição social ou qualquer de seus acessórios, fazendo-
se necessária a alteração do caput, para que o crime 
passe a ser de mera conduta.

No mesmo certame, retarda a análise de tais 
crimes pelo Judiciário a necessidade de que o tributo 
seja constituido pela autoridade fiscal e que haja julga-
mento de última instância na esfera administrativa para 
que o judiciário seja acionado. Os Tribunais Superio-
res têm se manifestado no sentido de que até mesmo 
o Inquérito Policial deve ser sobrestado até o transito 
em julgado da decisão administrativa. 

Tal posicionamento dificulta as investigações por-
que fica a cargo exclusivo do Fisco proceder à cons-
tituição dos créditos tributários que, por seu caráter 
complexo, necessitaria do auxílio da Polícia Judiciária 
(Polícia Federal ou Polícia Civil) ou do Ministério Públi-
co. Daí, pois, esta propositura sugerir nova redação ao 
caput do artigo 1º, tornando os crimes ali apresentados 
como de mera conduta, deixando de ser necessária a 
constituição do tributo pela autoridade fiscal.

A alteração do parágrafo único do art. 1º da Lei 
nº. 8.137, de 27 de dezembro de 1990, para parágra-
fo 1º atende à boa técnica legislativa, em função do 
acréscimo do parágrafo 2º e ainda neste parágrafo, a 
supressão do trecho “poderá ser convertido em ho-
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ras em razão da maior ou menor complexidade da 
matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da 
exigência”, dá-se em razão de seu desuso por parte 
do Judiciário. 

A inclusão do parágrafo 2°, prevê conduta mais 
grave já que implica em suprimir ou reduzir efetiva-
mente o valor do tributo, para tanto estabelece punição 
mais gravosa, tendo em vista ser diferente do caput e 
seus incisos que tratam de crimes de mera conduta, 
isto é, não exigem o efetivo prejuízo ao erário público. 
Com isso, facilitamos a aplicação da lei em relação 
aos crimes contra a ordem tributária, para uma me-
lhor atuação da Polícia Federal ou das Polícias Civis 
quanto à investigação, e da devida punição pelo judi-
ciário, diminuindo a impunidade também nesse setor 
da criminalidade.

Uma das prováveis razões que levam o sujeito 
passivo a incorrer em alguma das condutas anterior-
mente citadas é, sem sombra de dúvidas, a certeza 
da punição branda caso seja descoberto. O inciso II 
do art. 2º da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, 
apresenta conduta mais gravosa do que os demais 
incisos, devendo, por isso, ser apresentado de forma 
autônoma, como um novo artigo. Deste modo, o proje-
to o transforma em artigo 2ºA com pena mais grave o 
que coaduna com a necessidade de se punir de forma 
mais rigorosa aqueles que cometem delitos contra a 
ordem tributária. 

A forma culposa de crime contra a ordem tributá-
ria inserida no parágrafo único do art. 2ºA é de suma 
importância, pois a negligência, a imprudência ou a 
imperícia de recolher o crédito devido ao tesouro não 
pode estar presente no servidor público responsável 
para tal procedimento. Além do mais, há previsão legal, 
no art. 18, do Código Penal, quanto a possibilidade do 
agente responder culposamente.

Ainda neste entendimento, a legislação atual ad-
mite apenas a conduta realizada com dolo, ou seja, ter 
a intenção de reduzir ou suprimir tributo, contribuição 
social ou qualquer acessório, para que se constitua cri-
me. Assim, ao admitir a modalidade culposa, a conduta 
anteriormente prevista como mera infração à legislação 
tributária administrativa passa a ser infração criminal.

Quanto ao acréscimo do Art. 12 A, a legislação 
tributária atual prevê, no artigo 34, da Lei 9.249, de 
26 de dezembro de 1995, que haverá a extinção da 
punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 
27 de dezembro de 1990, e na Lei nº 4.729, de 14 de 
julho de 1965, quando o agente promover o pagamento 
do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, 
antes do recebimento da denúncia. Tal proposição é 
contrária a prevista no Art. 16, do Código Penal Brasi-
leiro, que estabelece a diminuição da pena nos casos 

em que a reparação do dano ou a restituição da coisa 
ocorrer antes do recebimento da denúncia. Com isso, 
ao se admitir a extinção da punibilidade com a resti-
tuição da coisa fraudada (pagamento do tributo), não 
está a legislação penal punindo o criminoso tributário 
e fornecendo à sociedade a resposta necessária ao 
combate da criminalidade. 

Em face disso, deve-se propor a redução de um 
terço a metade da pena caso haja a restituição do 
tributo, contribuição social ou previdenciário devida 
ao erário até o recebimento da denúncia. Assim, não 
haveria que se falar em impunidade porque o agente 
seria responsabilizado pela sua conduta reprovada, 
que transcende a supressão ou redução dos valores 
devidos aos cofres públicos.

No que tange à obrigação funcional imediata de 
encaminhamento à Polícia Judiciária (Polícia Federal 
ou Polícia Civil) ou ao Ministério Público da notícia dos 
crimes previstos na lei a ser alterada, o projeto propõe 
a responsabilização do servidor omisso, se for o caso. 
Tal obrigação de comunicação imediata evitará que inú-
meras denúncias sejam apresentadas às autoridades 
já prescritas. Além disso, insere a Polícia Judiciária ( 
Polícia Federal e Polícia Civil) como órgão que tam-
bém deve ser comunicado dado à sua competência 
para realizar a investigação criminal.

Por fim, o parágrafo único do art. 16 da Lei nº. 
8.137, de 27 de dezembro de 1990, por sua vez, faz 
remissão ao instituto da confissão espontânea, dispo-
sição diversa da obrigação funcional que trata o caput. 
Portanto, em busca de uma melhor técnica legislativa, 
tem-se a transformação do parágrafo único em artigo 
autônomo. 

Com isso, apresentando tal projeto, estamos 
aperfeiçoando a legislação para o melhor enfrenta-
mento da criminalidade referente à ordem tributária e, 
por conseqüência, asseguramos aos gestores públi-
cos melhores condições de atender às demandas da 
sociedade civil brasileira.

Lembremo-nos que as ações do Legislativo refle-
tem diretamente nas atitudes da sociedade brasileira 
que exige punições àqueles que delinquem. Assim, 
peço apóio aos ilustres pares para que, por meio des-
ta proposição, possamos iniciar um trabalho de atu-
alização da legislação penal tributária e erradição da 
criminalidade no país.

Esta propositura resultou de uma contribuição 
do Comitê Gestor do Sistema Integrado de Combate 
à Evasão Fiscal do Estado de Goiás, através do Su-
perintendente de Gestão da Ação Fiscal o Dr. Fábio 
Eduardo B. L. e Carvalho, da Delegacia de Ordem 
Tributária da Polícia Civil através do Dr. Rogério San-
tana Ferreira, o Chefe da Procuradoria Fiscal – PGE, 
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Dr. Francisco Florentino de Sousa Neto e do Promo-
tor de Justiça – MP, Dr. Gescé Cruvinel Pereira, após 
exaustivos debates.

Em virtude da justeza desta proposição, solicita-
mos o apoio dos nobres Pares, para garantir que ela 
seja aprovada com a brevidade que o caso exige. 

Sala das Sessões, 12 de julho de 2007. – Depu-
tado João Campos, PSDB/GO.

PROJETO DE LEI Nº 1.648, DE 2007 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 126/2006 
OFÌCIO (SF) Nº 1043/2007

Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Ga-
rantia de Tempo do Serviço, e dá outras 
providências.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças e 
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 

1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20. .................................................
................ .................... ..........................
VIII – depois de decorrido 1 (um) ano 

da data de rescisão do contrato de trabalho, 
ocorrida por qualquer motivo, mesmo que o 
trabalhador venha a firmar um novo contrato 
de trabalho em qualquer tempo;

........ ......... .............................................
§ 21. Na hipótese do inciso VIII, o pra-

zo de 1 (um) ano correrá a partir da data de 
entrada em vigor desta Lei se a rescisão con-
tratual tiver ocorrido anteriormente à sua vi-
gência. Fica assegurado o direito ao saque 
imediato do saldo da conta se o trabalhador 
tiver completado 3 (três) anos ininterruptos 
fora do regime do FGTS antes da entrada em 
vigor desta Lei.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 8.036, de 1990, passa a 
vigorar acrescida do seguinte art. 21-A:

“Art. 21-A. No caso de não ter havido so-
licitação de movimentação da conta vinculada 
por seu titular, após 1 (um) ano da aquisição 
do direito de que trata o inciso VIII do art. 20, 
fica o Agente Operador do FGTS autorizado 
a transferir o saldo disponível nela existente 

para outra conta vinculada, de mesma titulari-
dade, referente a vínculo empregatício vigen-
te, se houver. 

§ 1º Uma vez efetuada a transferência 
prevista no caput, não será feito o desmem-
bramento do saldo da conta vinculada em 
nenhuma hipótese, e a movimentação será 
regida pela regra que for aplicável à conta que 
recebeu a transferência. 

§ 2º A transferência feita nos termos do 
caput não gera impactos no cálculo da multa 
rescisória eventualmente devida pelo empre-
gador do vínculo empregatício cuja conta re-
cebeu o saldo transferido.”

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

Senado Federal, 25 de julho de 2007. – Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 1.650, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 538/2007 
AVISO Nº 725/2007 – C. CIVIL

Dispõe sobre a apuração do imposto 
de renda na fonte incidente sobre rendimen-
tos de prestação de serviços de transporte 
rodoviário internacional de carga, auferi-
dos por transportador autônomo pessoa 
física, residente na República do Paraguai, 
considerado como sociedade unipessoal 
nesse País.

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes; Finanças e Tributação (Mérito e 
Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD)

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Os valores pagos, creditados, entregues, 

empregados ou remetidos, por contratante pessoa ju-
rídica domiciliada no País, autorizada a operar trans-
porte rodoviário internacional de carga, a beneficiário 
transportador autônomo pessoa física, residente na 
República do Paraguai, considerado como sociedade 
unipessoal nesse País, quando decorrentes da pres-
tação de serviços de transporte rodoviário internacio-
nal de carga, estão sujeitos à incidência do imposto 
de renda na fonte, apurado sobre a base de cálculo 
de que trata o inciso I do art. 9o da Lei no 7.713, de 22 
de dezembro de 1988.
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§ 1o O valor do imposto a que se refere o ca-
put será calculado de acordo com tabela progressiva 
mensal, considerando as seguintes faixas de valores 
da base de cálculo:

I – até R$ 1.313,69 (mil trezentos e tre-
ze reais e sessenta e nove centavos), alíquo-
ta zero;

II – de R$ 1.313,70 (mil trezentos e tre-
ze reais e setenta centavos) até R$ 2.625,12 
(dois mil seiscentos e vinte cinco reais e doze 
centavos), alíquota de quinze por cento; e

III – acima de R$ 2.625,12 (dois mil seis-
centos e vinte cinco reais e doze centavos), 
alíquota de vinte e sete inteiros e cinco déci-
mos por cento.

§ 2o O imposto deve ser retido por ocasião de 
cada pagamento, crédito, entrega, emprego ou remes-
sa, aplicando-se, se houver mais de um desses even-
tos efetuados pela mesma fonte pagadora no mês de 
apuração, a alíquota correspondente à base de cálculo 
apurada após a soma dos rendimentos, compensan-
do-se o imposto retido anteriormente.

Art. 2o O imposto de renda apurado nos termos 
desta Lei deve ser recolhido até o último dia útil do 
primeiro decêndio do mês subseqüente ao mês de 
ocorrência dos fatos geradores.

Art. 3o O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia 
do mês subseqüente.

EM Nº 95/2007 – MF

Brasília, 27 de julho de 2007.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Objetivando incrementar e fomentar o crescimento 

do fluxo bilateral de comércio, tendo presente o interes-
se brasileiro em favorecer o incremento das compras 
de produtos paraguaios, no âmbito do Memorando 
de Entendimento para a Promoção do Comércio e do 
Investimento entre o Governo da República Federati-
va do Brasil e o Governo da República do Paraguai, 
publicado no Diário Oficial da União em 15 de junho 
de 2007, tenho a honra de submeter à apreciação de 
Vossa Excelência o Projeto de Lei que institui norma 
tributária relativa à retenção do imposto de renda na 
prestação de serviço rodoviário internacional de carga 
pelo transportador autônomo pessoa física, residente 
no Paraguai, considerado como sociedade unipesso-
al nesse país.

2. O Projeto de Lei proposto determina que o im-
posto de renda na fonte relativo a receitas auferidas 

pelo transportador autônomo pessoa física, residente 
no Paraguai, considerada sociedade unipessoal nes-
se país, quando decorrente de prestação de serviços 
de transporte rodoviário internacional de carga, seja 
calculado de acordo com tabela progressiva men-
sal, considerando as seguintes faixas de valores da 
base de cálculo: até R$ 1.313,69, alíquota zero; de R$ 
1.313,70 até R$ 2.625,12, alíquota de 15%; e acima 
de R$ 2.625,12, alíquota de 27,5%. 

3. Relativamente à Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
cabe observar que a adoção do presente Projeto de Lei 
implicará renúncia fiscal da ordem de R$ 8,5 milhões. 
Esta redução de receita será compensada de forma a 
não afetar o cumprimento da meta fiscal estabelecida 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, por meio de ajustes 
na programação orçamentária e financeira relativa a 
2007, quando da aprovação e regulamentação da Lei. 
Para os anos seguintes, o efeito da medida sobre a 
arrecadação será considerado quando da elaboração 
do projeto de lei orçamentária anual.

4. Vale salientar, por fim, que a medida ora ado-
tada estabelece tratamento tributário a ser aplicado 
nas transações entre o Brasil e Paraguai, conforme 
previsto no compromisso firmado no Memorando de 
Entendimento referido no primeiro parágrafo desta 
Exposição de Motivos, tendo por escopo a reciproci-
dade prevista no Acordo de Transporte Internacional 
Terrestre (ATIT), aprovado pelo Decreto nº 99.704, de 
20 de novembro de 1990.

5. Esses são os motivos, Senhor Presidente, pelos 
quais tenho a honra de submeter à elevada considera-
ção de Vossa Excelência o anexo projeto de Lei. 

Respeitosamente, – Guido Mantega.

PROJETO DE LEI Nº 1.687, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 565/2007 
AVISO Nº 754/2007 – C. CIVIL

Institui as diretrizes da política de mo-
bilidade urbana e dá outras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
694/1995. 

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

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais

Art. 1o A política de mobilidade urbana é instru-
mento da política de desenvolvimento urbano de que 
tratam os arts. 21, inciso XX, e 182 da Constituição, 
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e tem como objeto a interação dos deslocamentos de 
pessoas e bens com a cidade.

Parágrafo único. Os transportes urbanos são defi-
nidos nesta Lei como o conjunto dos meios e serviços 
utilizados para o deslocamento de pessoas e bens na 
cidade, e integram a política de mobilidade urbana.

Art. 2o A política de mobilidade urbana tem como 
objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, 
por meio do planejamento e gestão do Sistema de 
Mobilidade Urbana. 

Art. 3o O Sistema de Mobilidade Urbana é o conjun-
to organizado e coordenado dos meios, serviços e infra-
estruturas, que garante os deslocamentos de pessoas 
e bens na cidade.

§ 1o São meios de transportes urbanos:

I – motorizados; e
II – não-motorizados.

§ 2o São serviços de transportes urbanos:

I – de passageiros:
a) coletivo; e
b) individual;
II – de cargas.

§ 3o São infra-estruturas de mobilidade urbana:

I – vias e logradouros públicos, inclusive 
metro-ferrovias, hidrovias e ciclovias; 

II – estacionamentos;
III – terminais, estações e demais co-

nexões; 
IV – pontos para embarque e desembar-

que de passageiros e cargas;
V – sinalização viária e de trânsito; 
VI – equipamentos e instalações; e
VII – instrumentos de controle, fiscaliza-

ção, arrecadação de taxas e tarifas e difusão 
de informações.

SEÇÃO I 
Das Definições

Art. 4o Para os fins desta Lei, considera-se:

I – meios motorizados: deslocamentos 
realizados por intermédio de veículos auto-
motores;

II – meios não-motorizados: deslocamen-
tos realizados a pé e por veículos movidos pelo 
esforço humano ou tração animal;

III – transporte público coletivo: serviço 
público de transporte de passageiros acessível 
a toda a população mediante pagamento indivi-
dualizado, com itinerários e preços fixados pelo 
Poder Público;

IV – transporte privado coletivo: serviço 
de transporte de passageiros, não aberto ao 
público, para realização de viagens com ca-
racterísticas operacionais exclusivas para cada 
linha e demanda;

V – serviço de transporte individual: ser-
viço remunerado de transporte de passageiros 
aberto ao público, por intermédio de automó-
veis de aluguel com condutor para realização 
de viagens individualizadas, também denomi-
nado serviço de táxi;

VI – transporte urbano de cargas: ser-
viço de transporte de bens, animais ou mer-
cadorias; 

VII – transporte motorizado privado: meio 
motorizado de transporte de passageiros utili-
zado para realização de viagens individualiza-
das por intermédio de veículos particulares;

VIII – transporte público coletivo intermu-
nicipal de caráter urbano: serviço de transporte 
público coletivo entre Municípios que tenham 
contigüidade nos seus perímetros urbanos;

IX – transporte público coletivo interesta-
dual de caráter urbano: serviço de transporte 
público coletivo em Municípios de diferentes 
Estados que mantenham contigüidade nos 
seus perímetros urbanos; e

X – acessibilidade: a facilidade, em dis-
tância, tempo e custo, de se alcançar, com 
autonomia, os destinos desejados na cidade.

SEÇÃO II 
Dos Princípios e Diretrizes da Política de  

Mobilidade Urbana

Art. 5o A política de mobilidade urbana está fun-
damentada nos seguintes princípios:

I – acessibilidade universal;
II – desenvolvimento sustentável das ci-

dades, nas dimensões socioeconômicas e 
ambientais;

III – eqüidade no acesso dos cidadãos 
ao transporte público coletivo; 

IV – eficiência, eficácia e efetividade na 
prestação dos serviços de transporte urba-
no;

V – transparência e participação social 
no planejamento, controle e avaliação da po-
lítica de mobilidade urbana;

VI – segurança nos deslocamentos das 
pessoas;

VII – justa distribuição dos benefícios e 
ônus decorrentes do uso dos diferentes meios 
e serviços; e
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VIII – eqüidade no uso do espaço público 
de circulação, vias e logradouros.

Art. 6o A política de mobilidade urbana é orienta-
da pelas seguintes diretrizes:

I – integração com as políticas de uso do 
solo e de desenvolvimento urbano;

II – prioridade dos meios não-motoriza-
dos sobre os motorizados, e dos serviços de 
transporte coletivo sobre o transporte indivi-
dual motorizado;

III – complementaridade entre os meios 
de mobilidade urbana e os serviços de trans-
porte urbano;

IV – mitigação dos custos ambientais, 
sociais e econômicos dos deslocamentos de 
pessoas e bens na cidade;

V – incentivo ao desenvolvimento cien-
tífico-tecnológico e ao uso de energias reno-
váveis e não-poluentes; e 

VI – priorização de projetos de transporte 
coletivo estruturadores do território e indutores 
do desenvolvimento urbano integrado.

CAPÍTULO II 
Das Diretrizes Para a Regulação dos Serviços de 

Transporte Urbano

Art. 7o A política tarifária do serviço de transpor-
te público coletivo é orientada pelas seguintes dire-
trizes: 

I – promoção da eqüidade no acesso 
aos serviços;

II – melhoria da eficiência na prestação 
dos serviços;

III – colaboração para a ocupação equi-
librada do território, de acordo com o plano 
diretor municipal;

IV – contribuição para o custeio da ope-
ração dos serviços; 

V – simplicidade de compreensão da 
estrutura tarifária pelo usuário; e

VI – modicidade da tarifa ao usuário.

§ 1o A concessão de benefícios tarifários de servi-
ços de transporte público coletivo a uma classe ou seg-
mento de usuários deverá ser custeada com recursos 
definidos em lei específica, excetuando-se a previsão 
feita no § 2o do art. 230 da Constituição.

§ 2o Os Municípios deverão divulgar, de forma 
sistemática e periódica, os impactos dos benefícios 
tarifários concedidos no valor das tarifas dos serviços 
de transporte público coletivo.

Art. 8o O regime econômico e financeiro da con-
cessão ou permissão do serviço de transporte públi-

co coletivo será estabelecido no respectivo contrato, 
com tarifas de remuneração fixadas no serviço pelo 
preço.

§ 1o Entende-se por serviço pelo preço o regi-
me econômico e financeiro mediante o qual as tarifas 
iniciais de remuneração ao operador pelos serviços 
prestados são fixadas no contrato de concessão ou 
permissão resultante de licitação pública e reajusta-
das em ato específico do poder público que autorize 
a aplicação de novos valores, nas condições do res-
pectivo edital e contrato.

§ 2o Os reajustes das tarifas de remuneração 
observarão a periodicidade mínima anual, baseados 
na variação de índices de preços ao consumidor, e 
incluirão a transferência de parcela dos ganhos de efi-
ciência e produtividade das empresas aos usuários.

§ 3o As revisões ordinárias das tarifas de remu-
neração terão periodicidade mínima de quatro anos 
e deverão:

I – incorporar parcela das receitas al-
ternativas em favor da modicidade da tarifa 
ao usuário;

II – incorporar índice de transferência de 
parcela dos ganhos de eficiência e produtivi-
dade das empresas aos usuários; e

III – aferir o equilíbrio econômico e finan-
ceiro da concessão ou permissão, conforme 
parâmetro ou indicador definido em contrato.

§ 4o O Poder Público poderá, em caráter excep-
cional e desde que observado o interesse público, pro-
ceder à revisão extraordinária das tarifas, por ato de 
ofício ou mediante provocação da empresa, caso em 
que esta deverá demonstrar sua cabal necessidade, 
instruindo o requerimento com todos os elementos 
indispensáveis e suficientes para subsidiar a decisão, 
dando publicidade ao ato.

§ 5o O operador do serviço, por sua conta e ris-
co e sob anuência do Poder Público, poderá realizar 
descontos nas tarifas ao usuário, inclusive de caráter 
sazonal, sem que isso possa gerar qualquer direito à 
solicitação de revisão da tarifa de remuneração.

Art. 9o A contratação dos serviços de transporte 
público coletivo será precedida de licitação e deverá 
observar as seguintes diretrizes:

I – fixação de metas de qualidade e de-
sempenho a serem atingidas e seus instru-
mentos de controle e avaliação;

II – definição dos incentivos e das pena-
lidades aplicáveis vinculadas à consecução 
ou não das metas;
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III – alocação dos riscos econômicos 
e financeiros entre os contratados e o poder 
concedente;

IV – estabelecimento das condições e 
meios para a prestação de informações ope-
racionais, contábeis e financeiras ao poder 
concedente; e

V – identificação de eventuais fontes de 
receitas alternativas, complementares, acessó-
rias ou de projetos associados, bem como da 
parcela destinada à modicidade tarifária.

§ 1o Os contratos previstos no caput obedecerão 
a prazos predefinidos e justificados, ficando vedada a 
criação de reservas de mercado e de barreiras à en-
trada de novos operadores.

§ 2o No julgamento das licitações, será dada prio-
ridade aos critérios que resultem em menores tarifas 
para os usuários dos serviços.

§ 3o Os critérios de habilitação devem ser defini-
dos, de modo a avaliar adequadamente a capacitação 
técnica do licitante, sem comprometer a concorrência 
do processo licitatório ou caracterizar barreira à entra-
da de novos operadores.

§ 4o Qualquer subsídio ao custeio da operação 
do transporte público coletivo deverá ser definido em 
contrato, com base em critérios transparentes e ob-
jetivos de produtividade e eficiência, especificando, 
minimamente, o objetivo, a fonte, a periodicidade e o 
beneficiário.

Art. 10. A regulação dos serviços de transporte 
privado coletivo, prestados entre pessoas físicas ou ju-
rídicas, públicas ou privadas, deverão ser autorizados, 
disciplinados e fiscalizados pelo poder público compe-
tente, com base nos princípios e diretrizes desta Lei.

Art. 11. A regulação dos serviços de transporte 
individual, prestados sob autorização ou permissão, 
deverão ser disciplinados e fiscalizados pelo poder pú-
blico municipal, com base nos requisitos mínimos de 
segurança e qualidade dos serviços e fixação prévia 
dos valores máximos das tarifas a serem cobradas.

CAPÍTULO III 
Dos Direitos dos Usuários 

Art. 12. São direitos dos usuários do Sistema de 
Mobilidade Urbana, sem prejuízo dos previstos na Lei 
no 8.078, de 11 de setembro de 1990:

I – receber o serviço adequado, nos ter-
mos do art. 6o da Lei no 8.987, de 13 de feve-
reiro de 1995;

II – participar do planejamento, da fis-
calização e da avaliação da política local de 
mobilidade urbana;

III – ser informado nos pontos de embar-
que e desembarque de passageiros, de forma 
gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, 
tarifas dos serviços e dos modos de interação 
com outros modais; e

IV – ter ambiente seguro e acessível 
para a utilização do Sistema de Mobilidade 
Urbana, conforme as Leis nos 10.048, de 8 de 
novembro de 2000, e 10.098, de 19 de de-
zembro de 2000.

Parágrafo único. Os usuários dos serviços terão 
direito de ser informados, em linguagem acessível e 
de fácil compreensão, sobre:

I – seus direitos e responsabilidades;
II – os direitos e obrigações dos opera-

dores dos serviços; e
III – os padrões pré-estabelecidos de 

qualidade e quantidade dos serviços oferta-
dos, bem como dos meios para reclamações 
e dos respectivos prazos de resposta.

Art.13. A participação da sociedade civil no pla-
nejamento, fiscalização e avaliação da política de mo-
bilidade urbana deverá ser assegurada pelos seguintes 
instrumentos:

I – órgãos colegiados com a participação 
de representantes do Poder Executivo, da so-
ciedade civil e dos operadores dos serviços;

II – ouvidorias nas instituições respon-
sáveis pela gestão do sistema de mobilidade 
urbana ou nos órgãos com atribuições aná-
logas;

III – audiências e consultas públicas; e
IV – procedimentos sistemáticos de co-

municação, de avaliação da satisfação dos 
cidadãos e dos usuários e de prestação de 
contas públicas. 

CAPÍTULO IV 
Das Atribuições

Art. 14. São atribuições da União:

I – prestar assistência técnica e financei-
ra aos Estados, Distrito Federal e Municípios 
nos termos desta Lei; 

II – contribuir para capacitação continuada 
de pessoas e o desenvolvimento das instituições 
vinculadas à política de mobilidade urbana nos 
Estados, Municípios e Distrito Federal nos ter-
mos desta Lei; 

III – organizar e disponibilizar informa-
ções sobre o sistema de mobilidade urbana e 
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a qualidade e produtividade dos serviços de 
transporte público coletivo;

IV – fomentar a implantação de projetos 
de transporte público coletivo de grande e mé-
dia capacidade nas aglomerações urbanas e 
nas regiões metropolitanas;

V – adotar incentivos financeiros e fiscais 
para a implementação dos princípios e diretri-
zes desta Lei; e

VI – fomentar o desenvolvimento tecno-
lógico e científico visando ao atendimento dos 
princípios e diretrizes desta Lei.

§ 1o A União apoiará e estimulará ações coor-
denadas e integradas entre Municípios e Estados em 
áreas conurbadas, aglomerações urbanas e regiões 
metropolitanas destinadas a políticas comuns de mo-
bilidade urbana.

§ 2o A União poderá delegar aos Estados, Distrito 
Federal ou Municípios a organização e a prestação dos 
serviços de transporte público coletivo interestadual de 
caráter urbano, desde que constituído consórcio públi-
co, ou convênio de cooperação, para tal fim. 

Art. 15. São atribuições dos Estados:

I – prestar, diretamente ou por delega-
ção, ou por gestão associada, os serviços de 
transporte público coletivo intermunicipais de 
caráter urbano, em conformidade com o art. 
25, § 1o, da Constituição;

II – propor política tributária específica e 
de incentivos para a implantação da política 
de mobilidade urbana; e

III – garantir o apoio e promover a integra-
ção dos serviços nas áreas que ultrapassem 
os limites de um Município, em conformidade 
com o art. 25, § 3o, da Constituição.

Parágrafo único. Os Estados poderão delegar aos 
Municípios a organização e a prestação dos serviços 
de transporte público coletivo intermunicipal de caráter 
urbano, desde que constituído consórcio público, ou 
convênio de cooperação, para tal fim.

Art. 16. São atribuições dos Municípios:

I – planejar, executar e avaliar a política 
de mobilidade urbana, bem como promover a 
regulamentação dos serviços de transportes 
urbanos;

II – prestar, direta ou indiretamente, ou 
por gestão associada, os serviços de trans-
porte público coletivo urbano, que têm caráter 
essencial;

III – adotar medidas específicas em favor 
das populações de baixa renda, incapazes de 

arcar com as tarifas dos serviços de transporte 
público coletivo; 

IV – capacitar pessoas e desenvolver as 
instituições vinculadas à política de mobilidade 
urbana do Município; e

V – implantar incentivos financeiros e 
fiscais para a efetivação dos princípios e di-
retrizes desta Lei.

Parágrafo único. Os Municípios, isoladamente ou 
reunidos em consórcio publico, poderão instituir fundo 
especial com a finalidade de custear a operação e os 
investimentos em infra-estrutura necessários à univer-
salização do acesso aos serviços de transporte coleti-
vo público, podendo, inclusive, utilizar os recursos do 
fundo como garantia em operações de crédito para o 
financiamento dos investimentos.

Art. 17. Aplica-se ao Distrito Federal, no que cou-
ber, as atribuições previstas para os Estados e Muni-
cípios, nos termos dos arts. 15 e 16. 

CAPÍTULO V 
Das Diretrizes Para o Planejamento e Gestão dos 

Sistemas de Mobilidade Urbana

Art. 18. O planejamento, a gestão e a avaliação 
dos sistemas de mobilidade deverão contemplar:

I – a identificação clara e transparente dos 
objetivos de curto, médio e longo prazo;

II – a identificação dos meios financeiros 
e institucionais que assegurem sua implanta-
ção e execução;

III – a formulação e implantação dos me-
canismos de monitoramento e avaliação sis-
temáticos e permanentes dos objetivos esta-
belecidos; e

IV – a definição das metas de atendimen-
to e universalização da oferta de transporte 
público coletivo, monitorados por indicadores 
preestabelecidos.

Art.19. Consideram-se atribuições mínimas dos 
órgãos municipais incumbidos do planejamento e ges-
tão do sistema de mobilidade urbana:

I – planejar e coordenar os diferentes 
meios e serviços, observados os princípios e 
diretrizes desta Lei;

II – avaliar e fiscalizar os serviços e mo-
nitorar desempenhos, garantindo a consecu-
ção das metas de universalização e de qua-
lidade; 

III – implantar a política tarifária;
IV – dispor sobre itinerários, freqüências 

e padrão de qualidade dos serviços; 
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V – estimular a eficácia e a eficiência dos 
serviços de transporte público coletivo; e

VI – garantir os direitos e observar as 
responsabilidades dos usuários.

Art. 20. Os municípios poderão utilizar os seguin-
tes instrumentos para a gestão do sistema de mobi-
lidade urbana e racionalização do uso dos diferentes 
meios e serviços:

I – restrição e controle de acesso e cir-
culação, permanente ou temporário, de veí-
culos motorizados em locais e horários pre-
determinados;

II – estipulação de padrões de emissão de 
poluentes para locais e horários determinados, 
podendo condicionar o acesso e a circulação 
aos espaços urbanos sob controle;

III – aplicação de taxas sobre meios e 
serviços e de tarifas sobre a utilização da in-
fra-estrutura visando desestimular o uso de 
determinados meios e serviços de transporte 
urbano;

IV – dedicação de espaço exclusivo nas 
vias públicas para os serviços coletivos e meios 
não-motorizados;

V – controle de estacionamentos;
VI – controle do uso das vias urbanas 

destinadas a cargas e descargas, concedendo 
prioridade ou restrições;

VII – controle ou proibição de tecnologias 
poluentes; e

VIII – convênios para o combate ao trans-
porte ilegal de passageiros.

Art. 21. O Plano de Mobilidade Urbana previs-
to no § 2o do art. 41 da Lei no 10.257, de 10 de julho 
de 2001, é o instrumento de efetivação da política de 
mobilidade urbana e deverá contemplar os princípios 
e as diretrizes desta Lei, bem como:

I – os serviços de transporte público co-
letivo;

II – a circulação viária;
III – as infra-estruturas do sistema de 

mobilidade urbana;
IV – a acessibilidade para pessoas com 

deficiência e restrição de mobilidade;
V – as bases de integração de duas ou 

mais modalidades de transporte;
VI – o transporte e a distribuição de bens 

e o disciplinamento de cargas e descargas;
VII – os pólos geradores de tráfego;
VIII – as áreas de estacionamentos; 

IX – as áreas e horários de acesso e cir-
culação restrita ou controlada;

X – os meios de financiamento; e
XI – a sistemática de avaliação, revisão 

e atualização do Plano.

Parágrafo único. O Plano de Mobilidade Urbana 
deverá ser integrado aos planos diretores municipais, 
existentes ou em elaboração, no prazo máximo de três 
anos da vigência desta Lei.

CAPÍTULO VI 
Do Programa Nacional de Apoio à Mobilidade Ur-

bana

Art. 22. Fica instituído o Programa Nacional de 
Apoio à Política de Mobilidade Urbana - PNAMOB, no 
âmbito do Ministério das Cidades, destinado a finan-
ciar a implantação dos princípios e diretrizes desta Lei, 
mediante adesão dos Municípios, do Distrito Federal 
ou dos Estados.

§ 1o São fontes de recursos do PNAMOB os re-
cursos do Orçamento Geral da União.

§ 2o Os critérios de distribuição dos recursos 
serão estabelecidos pelo Poder Executivo em regula-
mento específico. 

Art. 23. A transferência de recursos pela União 
fica condicionada:

I – à existência do Plano de Mobilidade 
Urbana ou equivalente;

II – no caso da delegação dos serviços 
de transporte público coletivo, à realização de 
licitação nos termos dos arts. 8o e 9o desta Lei 
para os contratos de concessão ou permissão 
que estejam em caráter precário, com o prazo 
vencido e os em vigor por prazo indeterminado, 
inclusive por força de legislação anterior;

III – à existência de políticas comuns de 
mobilidade urbana ou ações coordenadas e 
integradas entre Municípios e entre estes e os 
Estados, o Distrito Federal e a União, no caso 
de áreas conurbadas, aglomerações urbanas 
ou regiões metropolitanas; e

IV – à disponibilização ao Ministério das 
Cidades das informações e indicadores neces-
sários à avaliação e monitoramento da política 
de mobilidade urbana.

§ 1o O Ministério das Cidades divulgará, a cada 
exercício financeiro, a forma de cálculo, a periodicida-
de e o valor a ser repassado aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, bem como as orientações e 
instruções necessárias à execução do PNAMOB.

§ 2o Fica vedado ao Ministério das Cidades pro-
ceder ao repasse dos recursos do PNAMOB aos Es-
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tados, ao Distrito Federal e aos Municípios, comuni-
cando o fato ao Poder Legislativo respectivo, quando 
esses entes:

I – utilizarem os recursos em desacordo 
com as normas estabelecidas para execução 
do Programa; e

II – apresentarem a prestação de contas 
em desacordo com a forma e prazo estabe-
lecidos.

Art. 24. A proporção dos recursos do PNAMOB 
destinados a projetos de infra-estrutura para o transpor-
te urbano está condicionada à contrapartida dos entes 
federados com recursos da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico – CIDE, instituída pela Lei no 
10.336, de 19 de dezembro de 2001, em:

I – cinqüenta por cento dos recursos 
aplicados pelos Estados e Distrito Federal nos 
respectivos projetos; e

II – cem por cento dos recursos aplicados 
pelos Municípios.

Art. 25. A transferência de recursos financeiros, 
uma vez constituídas as obrigações das partes em ter-
mo próprio, será efetivada pelo Ministério das Cidades 
mediante depósito em conta-corrente específica, con-
forme condições previstas em regulamento.

CAPÍTULO VII 
Das Disposições Finais

Art. 26. Os órgãos e as instituições financeiras e 
de fomento federais deverão exigir que sejam obser-
vados os princípios e diretrizes desta Lei ao financiar 
ou avalizar empréstimos ou garantias a projetos, pro-
gramas e infra-estruturas do sistema de mobilidade 
urbana dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 27. Esta Lei se aplica, no que couber, ao 
planejamento, controle, fiscalização e operação dos 
serviços de transporte público coletivo intermunicipal 
e interestadual de caráter urbano.

Art. 28. O item 1.2 do documento anexo à Lei no 
5.917, de 10 de setembro de 1973, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“1.2 – O Sistema Nacional de Viação é 
constituído dos conjuntos dos Sistemas Na-
cionais Rodoviário, Ferroviário, Portuário, Hi-
droviário, Aeroviário e compreende: 

 .....................................................” (NR)

Art. 29. Esta Lei entra em vigor depois de decor-
ridos cem dias da sua publicação.

Art. 30. Ficam revogados o art. 9o do Decreto-Lei 
no 3.326, de 3 de junho de 1941, os arts. 51 e 52 do 
Decreto-Lei no 5.405, de 13 de abril de 1943, o § 5o 

do art. 630 do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943, a Seção 7 do art. 1o e a alínea “m” do art. 3o da 
Lei no 5.917, de 10 de setembro de 1973, e a Lei no 
6.261, de 14 de novembro de 1975.

Brasília,

EM Interministerial nº 7/2006 – MCIDADES/MF

Brasília, 21 de julho de 2006.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submetemos à elevada consideração de Vossa 

Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei, que 
tem como objetivos estabelecer as diretrizes da Polí-
tica de Mobilidade Urbana e aprovar outras providên-
cias, com fundamento nos arts. 21, inciso XX, e 182 
da Constituição Federal.

Ao instituir os princípios, as diretrizes e os instru-
mentos da Política Nacional de Mobilidade Urbana a 
ser executada pelos municípios, o texto legal sugerido 
visa, igualmente, modernizar o marco regulatório dos 
serviços de transporte coletivo, defender o interesse 
dos usuários de tais serviços e prever a correspondente 
atuação da União, contribuindo para a efetivação de 
uma política urbana integrada para o desenvolvimento 
sustentável das cidades brasileiras.

1. Síntese da situação atual
Atualmente, as cidades brasileiras vivenciam 

graves problemas que demandam políticas públicas 
articuladas nacionalmente, para evitar o agravamento 
de tensões sociais e diminuir os riscos de prejuízos à 
sustentabilidade ambiental e de entraves ao cresci-
mento econômico.

Pesquisas recentes indicaram que as popula-
ções de baixa renda, principalmente das metrópoles 
brasileiras, por falta de condições de deslocamento, 
enfrentam sérias dificuldades para acesso a escolas, 
hospitais e demais serviços que as cidades oferecem, 
bem como a oportunidades de trabalho e lazer.

O transporte coletivo, um serviço público es-
sencial, conforme define a Constituição Federal, não 
atende adequadamente àquelas populações, seja em 
razão das altas tarifas, incompatíveis com os rendi-
mentos dos cidadãos, ou pela inadequação da oferta 
dos serviços, principalmente nas periferias das cida-
des. Tais situações contribuem para a perpetuação 
da pobreza urbana, da segregação residencial e da 
exclusão social.

Paralelo a isso, os congestionamentos, a polui-
ção ambiental e os acidentes de trânsito nas grandes 
cidades acarretam significativos custos para toda a so-
ciedade. Pesquisas divulgadas em 1998 pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, por exem-
plo, indicaram que em apenas dez capitais se perdeu 
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mais de 240 milhões de horas de trabalho produtivo 
devido aos congestionamentos de trânsito, o que im-
pacta negativamente na eficiência da economia e na 
competitividade daquelas cidades. Os engarrafamentos 
de veículos são também responsáveis pelo consumo 
excessivo de energia não-renovável e pela emissão de 
poluentes no ar. Por sua vez, os custos dos acidentes 
de trânsito foram estimados em mais de R$ 5 bilhões 
em 2002, apenas nas áreas urbanas.

Além dos problemas da desigualdade do aces-
so ao transporte coletivo urbano, bem como às opor-
tunidades e serviços municipais, existe também a 
questão da iniqüidade no uso do espaço destinado à 
circulação de pessoas e bens. Segundo dados da As-
sociação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), 
aproximadamente 20% da população das grandes ci-
dades, detentora dos meios motorizados privados de 
transporte (de automóveis, sobretudo), ocupa quase 
80% das vias públicas.

O transporte coletivo, em que se concentra o 
transporte motorizado da população urbana brasilei-
ra, vive um processo de declínio. Entre 1995 e 2003, a 
demanda pelos ônibus urbanos, responsáveis por mais 
de 90% do atendimento da demanda total de transporte 
coletivo no Brasil, caiu cerca de 40% em São Paulo, 
Rio de janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, 
Salvador, Fortaleza e Goiânia.

O quadro institucional do transporte coletivo é 
preocupante na maioria dos municípios brasileiros. 
Quase 100% dos serviços de ônibus urbanos são 
operados pela iniciativa privada sob contratos precá-
rios ou vencidos. Foram poucas as cidades que rea-
lizaram concorrências públicas sob a atual legislação 
de concessão e permissão de serviços públicos, num 
evidente descumprimento do art. 175 da Constituição 
Federal. Ressalte-se que os metrôs e trens urbanos, 
presentes em algumas cidades, são prestados por 
empresas estatais, federais e estaduais – com exce-
ção do Rio de Janeiro, cuja operação do metrô e trem 
foi privatizada.

Some-se a isso a fragilidade da gestão pública 
local e a adoção de mecanismos regulatórios obsoletos 
que não incentivam a eficiência e o bom desempenho 
dos serviços – com reflexos negativos na qualidade 
e no preço das tarifas. De acordo com avaliação da 
Secretaria de Acompanhamento Econômico do Minis-
tério da Fazenda, em 2005 a tarifa de ônibus urbano 
foi, dentre o grupo dos preços administrados, um dos 
itens que mais pressionou a inflação medida pelo IPCA 
nos últimos 6 anos, atrás apenas da energia elétrica. 
Essas falhas criaram oportunidades para a entrada e 
consolidação do transporte informal, por meio de kom-

bis, vans e motocicletas, a partir da segunda metade 
dos anos 1990.

As condições de financiamento dos transportes 
urbanos, do mesmo modo, não são nada favoráveis. A 
operação do transporte coletivo por ônibus é custeada 
exclusivamente pela receita tarifária, com exceção do 
município de São Paulo, e a operação dos metrôs e 
trens é subsidiada pelos estados ou governo federal. 
Os orçamentos municipais financiam a infra-estrutura 
viária, cujo uso é compartilhado com os automóveis, 
motocicletas e veículos de carga.

Porém, devido aos congestionamentos crescen-
tes, a ampliação do sistema viário acaba por drenar a 
maior parte dos recursos disponíveis, em detrimento 
do transporte coletivo. Paradoxalmente, a priorização 
do transporte coletivo nas vias (por meio de faixas, 
corredores ou pistas exclusivas) para a redução de 
custos e o aumento da velocidade operacional dos 
veículos, geralmente, não é adotada.

A Contribuição de Intervenção no Domínio Econô-
mico (Cide) incidente sobre a importação e a comercia-
lização de combustíveis configura-se como uma fonte 
para o financiamento das infra-estruturas de transpor-
tes. A União repassa aos estados 29% da arrecadação 
total. Desse montante, 25% são destinados aos muni-
cípios para serem aplicados no financiamento da infra-
estrutura de transportes. Deste modo, cerca de 7% dos 
recursos totais da Cide são distribuídos entre os mais 
de cinco mil municípios brasileiros, contudo sem uma 
vinculação específica ao transporte coletivo.

Percebe-se, assim, o ciclo vicioso em que se 
encontra a mobilidade urbana nas cidades brasileiras. 
O uso crescente do transporte individual motorizado 
e a falta de planejamento e controle do uso do solo 
urbano provocam o espraiamento das cidades com 
a dispersão das atividades no território e a expulsão 
das populações de baixa renda para as periferias. Isso 
aumenta as distâncias percorridas, as necessidades 
de deslocamentos e, conseqüentemente, os custos da 
provisão dos serviços de transporte coletivo. 

A oferta inadequada de transporte coletivo esti-
mula o uso do transporte individual, que aumenta os 
níveis de poluição ambiental e dos congestionamentos 
de trânsito, os quais, por sua vez, drenam mais recursos 
para a ampliação e construção de vias para o transporte 
individual motorizado, realimentando o ciclo. 

Os custos ambientais e socioeconômicos de tal 
padrão de crescimento urbano são inaceitáveis para 
uma sociedade que se pretende justa e sustentável.

Nas regiões metropolitanas e aglomerações ur-
banas as condições de mobilidade se tornam ainda 
mais graves, devido aos conflitos institucionais entre 
municípios e destes com os estados. Prevalece visão 
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fragmentada acerca do sistema de mobilidade, onde 
cada modo ou serviço de transporte, sob jurisdição de 
cada governo (municipal, estadual ou federal) é tratado 
de maneira isolada. 

A concorrência e a sobreposição de serviços entre 
ônibus, trens e metrôs, por exemplo, acabam onerando 
os usuários e sobrecarregando a infra-estrutura viária. 
Evidencia-se, dessa maneira, a necessidade da coor-
denação e articulação da gestão e da prestação de 
serviços sob a responsabilidade dos diferentes entes 
num mesmo território, sob diretrizes nacionais.

Mais de 80% da população brasileira vive nas 
cidades. Em menos de 10% delas concentra-se mais 
da metade da população e são produzidos mais de 
2/3 da riqueza nacional. Na ausência de políticas pú-
blicas efetivas nessa área, o desejável crescimento 
econômico será comprometido pelos maiores níveis de 
congestionamento, poluição e acidentes, significando 
maiores custos econômicos, ambientais e sociais. O 
desafio do crescimento sustentável passa, portanto, 
por uma política de mobilidade urbana integrada com 
a de desenvolvimento urbano e socioeconômico.

Desde a segunda metade dos anos 80 inexis-
te uma política nacional para essa área. Entende-se 
que tal política é condição necessária para o desen-
volvimento nacional, onde cada vez mais a qualidade 
de vida da população, a sustentabilidade ambiental e 
a eficiência da economia das cidades encontram-se 
comprometidas pelos problemas de mobilidade de 
pessoas e bens. 

2. Fundamentação da proposta
Os transportes urbanos só puderam se desenvol-

ver no Brasil devido à existência de políticas articula-
das em nível nacional, como por exemplo as medidas 
institucionais e financeiras tomadas pelo governo fe-
deral entre os anos 1970 e 1980 que culminaram na 
consolidação do setor no país.

Tais medidas incluíram a institucionalização de 
um sistema nacional de transportes urbanos, a consti-
tuição de um fundo para o financiamento do setor com 
recursos vinculados (o Fundo de Desenvolvimento dos 
Transportes Urbanos) e o estabelecimento de planos 
metropolitanos, além da criação de um aparato orga-
nizacional dentro do aparelho do Estado, que dava as-
sistência técnica e financeira à implantação da política 
nos estados e municípios, via Empresa Brasileira de 
Transportes Urbanos (EBTU) e Planejamento de Trans-
portes (GEIPOT). Deu-se, igualmente, a execução de 
um amplo programa de capacitação e formação de 
pessoal técnico.

Porém, o esgotamento do processo de indus-
trialização por substituição de importações, os dese-
quilíbrios externos, a crise fiscal e o conseqüente au-

mento do processo inflacionário fizeram com que tal 
política se desestruturasse ainda na segunda metade 
dos anos 1980, culminando no paulatino afastamento 
do poder executivo federal dos transportes urbanos 
e no progressivo desmonte da capacidade técnica e 
institucional construída. 

A interpretação de que tanto o desenvolvimento 
urbano quanto os transportes urbanos seriam compe-
tência exclusiva dos municípios alijou a responsabili-
dade da União de formular diretrizes e articular polí-
ticas públicas, significando um retrocesso no estágio 
de desenvolvimento até então alcançado.

O vale-transporte, instituído por lei federal no fi-
nal de 1985, foi a última ação expressiva do governo 
federal para o setor, até a criação do Ministério das 
Cidades em 2003.

Com a estruturação da Pasta das Cidades, onde 
foram reunidas as áreas de habitação, transporte e 
trânsito, planejamento territorial e saneamento am-
biental, retomaram-se as condições institucionais para 
a formulação e execução de políticas nacionais para 
o desenvolvimento urbano sob o princípio da coope-
ração federativa. É nessa perspectiva que se insere a 
política de mobilidade urbana.

O inciso V do art. 30 da Constituição Federal 
definiu o transporte coletivo como um serviço de inte-
resse local, cuja organização e prestação competem 
ao município. À União foi atribuído o poder-dever de 
instituir a política de desenvolvimento urbano, conforme 
determina o art. 182 da Carta Política, e as diretrizes 
para os transportes urbanos, inciso XX do art. 21. Estes 
dois dispositivos constitucionais, logo, fundamentam o 
Projeto de Lei proposto.

As condições de deslocamento das pessoas e 
bens na cidade estão intimamente relacionadas com 
o desenvolvimento urbano e bem-estar social. A polí-
tica de mobilidade urbana – matéria do ato normativo 
sugerido – tem, portanto, objeto mais amplo que os 
serviços de transportes urbanos. 

Trata-se, na verdade, da relação dos deslocamen-
tos de pessoas e bens com a própria cidade, de seu 
planejamento para o desenvolvimento de suas funções 
sociais, proporcionando o acesso universal dos cida-
dãos às oportunidades que a vida na urbe oferece.

A política de mobilidade urbana é um dos ins-
trumentos da política de desenvolvimento urbano, 
em perfeita harmonia com o que dispõe o art. 182 da 
Constituição Federal.

O Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001, estabeleceu as diretrizes gerais e os 
instrumentos da política urbana, regulamentando os 
arts. 182 e 183 da Carta Magna.
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Porém, com relação à mobilidade urbana, o Esta-
tuto da Cidade apenas dispôs sobre a obrigatoriedade 
da existência de plano de transporte urbano integrado 
para os municípios com mais de quinhentos mil habi-
tantes, conforme se depreende do § 2º do art. 41.

Entende-se que, por opção metodológica e de 
técnica legislativa, o legislador optou por tratar das 
questões relativas aos transportes urbanos apenas 
na sua interação direta com um dos instrumentos da 
política urbana, o plano diretor municipal, remetendo, 
dessa maneira, para outro título legal a fixação das 
diretrizes para os transportes urbanos, de igual forma 
procedendo em relação aos demais vetores de desen-
volvimento urbano, tais como o saneamento básico e 
a política habitacional.

Ademais, o conceito de mobilidade urbana adota-
do, por ser mais amplo que o de transportes urbanos, 
contém conhecimentos específicos, técnicos e cientí-
ficos suficientemente desenvolvidos para justificar um 
título autônomo.

3. Principais medidas do ato normativo proposto
O Projeto de Lei sugerido tem como objetivo geral 

estabelecer princípios, diretrizes e instrumentos para 
que os municípios possam executar uma política de 
mobilidade urbana que promova o acesso universal à 
cidade e às suas oportunidades, contribuindo para o 
desenvolvimento urbano sustentável.

Os objetivos específicos concernem ao desen-
volvimento do marco regulatório dos serviços de trans-
portes urbanos, à defesa dos interesses dos usuários 
dos serviços de transporte coletivo; à consolidação da 
gestão democrática das políticas públicas; e ao esta-
belecimento das bases para uma agenda federativa 
compartilhada.

Entende-se como mobilidade urbana a interação 
dos deslocamentos de pessoas e bens com a cidade. 
Os transportes urbanos são definidos como os meios 
e serviços utilizados para o deslocamento de pesso-
as e bens na cidade. Assim, os transportes urbanos 
integram a política de mobilidade urbana que, por sua 
vez, é instrumento da política de desenvolvimento ur-
bano (art. 1º).

É por meio do planejamento e gestão do sistema 
de mobilidade urbana e da organização e prestação 
dos serviços de transportes urbanos que os municípios 
poderão chegar aos objetivos da Política (art. 2º).

O Sistema de Mobilidade Urbana é definido como 
o conjunto organizado e coordenado, física e opera-
cionalmente, dos meios, serviços e infra-estruturas, 
que garante os deslocamentos de pessoas e bens na 
cidade (art. 3º).

A política de mobilidade urbana (art. 5º) está 
fundamentada nos seguintes princípios: acessibilida-

de universal; desenvolvimento sustentável; equidade 
no acesso ao transporte público coletivo; transparên-
cia e participação social no planejamento, controle e 
avaliação da política; segurança nos deslocamentos; 
justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do 
uso dos diferentes meios e serviços; equidade no uso 
do espaço público de circulação, vias e logradouros. 
No que se refere aos dois últimos, a política visa pro-
porcionar as bases para a racionalização do uso dos 
veículos particulares motorizados, especialmente nos 
grandes centros urbanos, através de instrumentos de 
mitigação das externalidades negativas, como conges-
tionamentos, poluição, acidentes e ocupação desigual 
do espaço público de circulação (vide art. 20).

As diretrizes gerais (art. 6º) se orientam pela in-
tegração da política de mobilidade com a de controle 
e uso do solo; prioridade dos meios não-motorizados 
sobre os motorizados e dos serviços de transporte 
coletivo sobre o transporte individual; a complementa-
ridade e diversidade entre meios e serviços (intermo-
dalidade); a mitigação dos custos ambientais, sociais 
e econômicos dos deslocamentos de pessoas e bens; 
o incentivo ao desenvolvimento tecnológico e ao uso 
de energias renováveis e não-poluentes; a priorização 
de projetos de transporte coletivo estruturadores do 
território, conforme princípios estabelecidos.

As diretrizes para a regulação dos serviços de 
transporte coletivo, em especial, propõem a execução 
de políticas tarifárias mais eficientes e socialmente jus-
tas, necessitando de uma reforma regulatória no setor 
(arts. 7º a 11). Tal desiderato será alcançado por meio 
do desenho e da gestão de contratos mais eficazes e 
da possibilidade de disputa dos atuais mercados pelo 
instrumento da licitação competitiva, com o objetivo de 
gerar tarifas iniciais mais baixas.

Ademais, propõe-se a mudança do regime eco-
nômico e financeiro da operação dos serviços, que 
passará do atual modelo de remuneração pelo custo 
estimado pelo poder público para o regime de preço-
teto, com tarifas de remuneração fixadas no contrato 
resultante de concorrência pública.

A defesa dos usuários e a participação social se-
rão asseguradas por novos instrumentos, como a obri-
gação do poder competente de informar à população, 
em linguagem acessível e de fácil compreensão, sobre 
os padrões estabelecidos de qualidade e quantidade 
dos serviços, dos meios disponíveis para o envio de 
reclamações, dos respectivos prazos de resposta, bem 
como das compensações e indenizações que os usuá-
rios têm direito quando os serviços não forem ofertados 
de acordo com o fixado (arts. 12 e 13).

O Projeto de Lei proposto também pretende es-
tabelecer as bases para uma agenda federativa coo-
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perativa. Entende-se que a sustentabilidade da mo-
bilidade urbana nas regiões metropolitanas depende 
da gestão compartilhada dos serviços que estão sob 
a responsabilidade de diferentes governos no mesmo 
território, favorecendo a sua integração e o equilíbrio 
de uso dos diferentes modos de transporte.

À União caberá, em especial, os papéis de pres-
tar assistência técnica e financeira aos estados, Distri-
to Federal e municípios, de apoiar e estimular ações 
coordenadas e integradas entre municípios e estados 
em áreas conurbadas, e de fomentar a implantação 
de projetos de transporte coletivo de grande e média 
capacidade nas regiões metropolitanas (art. 14).

Aos estados e Distrito Federal caberá, princi-
palmente, o apoio e a promoção da integração dos 
serviços nas áreas que ultrapassem os limites de um 
município, em conformidade com o art. 25, § 3º, da 
Constituição Federal (art. 15). Aos municípios e ao 
Distrito Federal, além do planejamento, execução da 
política e a organização e prestação do transporte 
coletivo, caberá a adoção de medidas específicas em 
favor das populações de baixa renda, incapazes de 
arcar com as tarifas dos serviços. 

As diretrizes para o planejamento e gestão do 
sistema de mobilidade urbana estão dispostas nos 
arts. 19 a 22 do Projeto de Lei. Destaca-se a regula-
mentação do Plano de Mobilidade Urbana, conforme 
§ 2º, do art. 41, da Lei nº 10.257/2001, o Estatuto da 
Cidade, incorporando os elementos necessários para 
a efetivação da política de mobilidade urbana no âm-
bito municipal.

O texto legal sugerido traz, também, um importan-
te instrumento de incentivo à política, com a criação do 
Programa Nacional de Apoio à Política de Mobilidade 
Urbana (Pnamob) vinculado ao Ministério das Cidades, 
destinado a financiar a implantação dos princípios e 
diretrizes dispostas no Projeto (arts. 22 a 25). As fontes 
de recursos do programa sairão do Orçamento Geral 
da União, e serão proporcionais às contrapartidas dos 
estados, Distrito Federal e municípios, que aplicarem 
recursos oriundos da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico (Cide). O Pnamob funcionará me-
diante a adesão dos entes federados subordinada às 
diretrizes da Política.

Os municípios também poderão, isoladamente 
ou reunidos em consórcio publico, instituir fundo es-
pecial com a finalidade de custear a operação e os 
investimentos em infra-estrutura necessários à univer-
salização do acesso ao transporte coletivo, podendo, 
inclusive, utilizar os recursos do fundo como garantia 
em operações de crédito para o financiamento dos 
investimentos necessários (art. 16).

Por fim, nas disposições finais, o Projeto de Lei 
disciplina as condições de acesso a fundos, garantias 
públicas, transferências financeiras, empréstimos, avais 
e os financiamentos, inclusive para aquisição e reno-
vações de frotas, realizadas por instituições federais, 
e revoga os dispositivos dos atos normativos federais 
que instituem a gratuidade dos funcionários dos Cor-
reios no transporte coletivo, dentre outros.

É proposta ainda a revogação da Lei nº 6.261, de 
14 de novembro de 1975, que criou o Sistema Nacional 
de Transportes Urbanos, o Fundo de Desenvolvimen-
to dos Transportes Urbanos, e a Empresa Brasileira 
de Transportes Urbanos (EBTU) – pois é a presente 
proposta que normatizará a nova política nacional de 
mobilidade urbana.

4. Considerações finais
A evolução sócio-econômica e demográfica do 

País, em paralelo com a evolução do próprio concei-
to de mobilidade urbana, exige uma revisão profunda 
dos modelos de planejamento e gestão dos transpor-
tes urbanos, refletindo os princípios de integração de 
políticas. 

Nas últimas décadas, o planejamento e a ges-
tão dos fluxos urbanos, tanto de pessoas quanto de 
bens, tem tido um trato claramente reativo, centrado 
na dicotomia transporte individual versus transpor-
te coletivo, e entre estes, a fragmentação da gestão 
entre os diferentes modos e tecnologias (ex: metrôs, 
trens, ônibus e barcas). Entende-se que tal abordagem 
tornou-se insuficiente para responder à complexidade 
dos desafios de mobilidade urbana da sociedade atu-
al, sendo que já existem evidências por todo o mundo 
que cada modo ou serviço per si é insuficiente para 
suprir toda a necessidade de mobilidade da popula-
ção das urbes.

O enfoque da política proposta expressa novos 
paradigmas de planejamento e gestão de sistemas 
e de regulação de serviços de transportes coletivos. 
Assim, quando falamos em “sistema de mobilidade ur-
bana” contemplamos a interação equilibrada entre os 
diversos serviços de transportes urbanos (coletivo e 
individual; público e privado), de meios (motorizados e 
não-motorizados) e da infra-estrutura associada.

Cabe, nessa nova perspectiva, assegurar a gestão 
sistêmica, obtendo uma melhor eficiência, minimizando 
redundâncias que só causam custos, e satisfazendo 
as reais necessidades de mobilidade das populações. 
É imperiosa a definição de um marco regulatório claro 
e estável, para ampliar os investimentos, reduzir o ní-
vel das tarifas e garantir a universalização do acesso 
a esse serviço público essencial.

O Projeto de Lei proposto foi produzido com o 
intenso debate entre Governo Federal e sociedade 
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civil, e esta pôde contribuir em todas as fases de sua 
elaboração.

Isso porque no bojo da instituição do Ministério 
das Cidades foi instaurado um processo inovador de 
formulação de políticas públicas, com a abertura da 
participação da sociedade civil por meio das Confe-
rências e do Conselho das Cidades.

Os debates do Projeto de Lei ora proposto foi, 
assim, iniciado no âmbito do Conselho das Cidades. 
Dessa forma, não só seu conteúdo, mas a própria 
formulação do Projeto de Lei é inovadora, pois seu 
processo de elaboração foi marcado pela transparên-
cia e a discussão com os diversos atores e grupos de 
interesse.

Aprovadas as premissas da Política de Mobilidade 
Urbana pelo Conselho das Cidades, em setembro de 
2004, foi colocado em discussão um documento com 
a fundamentação do Projeto de Lei. Esse documento 
foi objeto de diversas reuniões com as entidades repre-
sentativas do setor e da sociedade civil organizada.

A seguir, redigiu-se, com a participação da Casa 
Civil, o Anteprojeto de Lei que foi submetido à aprecia-
ção pública, por meio da realização de 10 seminários 
regionais nas cidades de Fortaleza, Vitória, Curitiba, 
Goiânia, São Luis, Manaus, Porto Alegre, São Paulo, 
Recife e Campo Grande, entre novembro de 2005 e 
maio de 2006. Em tais eventos, que tiveram caráter 
de audiência pública, o texto foi objeto de emendas e 
sugestões por parte de representantes dos governos 
municipais e estaduais, empresários e operadores de 
serviços de transportes coletivo (públicos e privados), 
vereadores, deputados estaduais e federais, movimen-
tos sociais e ONGs. Todos os seminários regionais ti-
veram ampla divulgação e cobertura da mídia local e 
nacional (TV, rádio e jornais). 

Paralelamente, foi feito um processo de consul-
ta pública simplificado no qual foi disponibilizado um 
endereço eletrônico para o recebimento de críticas e 
sugestões. As contribuições apresentadas foram ava-
liadas e assimiladas ao texto agora encaminhado.

O objetivo do Projeto de Lei é configurar um 
novo paradigma – o da mobilidade urbana para a ci-
dade sustentável – não contemplado no quadro legal 
e institucional atual, apontando instrumentos possíveis 
para a resolução dos problemas existentes e seu fi-
nanciamento, sem prejuízo das competências de cada 
esfera de governo estabelecidas pela Constituição fe-
derativa brasileira.

Nunca é demais lembrar que compete ao estado 
democrático de direito atender, direta ou indiretamen-
te, as necessidades sociais por meio da definição e 
execução de políticas públicas, em consonância com 

as normas objetivas, de natureza principiológica e pro-
gramáticas consignadas na Lei Maior.

Assim, tais normas devem ser atualizadas para 
se adequar às dinâmicas e inovações sociais. 

Essas são, Excelentíssimo Senhor Presidente, 
as bases da formulação e os motivos da apresentação 
do comentado Projeto de Lei.

Respeitosamente, 

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 66, DE 2007 
(Do Sr. Rômulo Gouveia)

Dispõe sobre a concessão de contri-
buição corrente à Astral – Associação Brasi-
leira de Televisões e Rádios Legislativas.

Despacho:  Deferido Requerimento Nº 
1.364/2007, do Deputado Rômulo Gouveia, 
Solicitando a Retirada Deste.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º Em atendimento ao disposto na Lei de Di-

retrizes Orçamentárias, fica autorizada a transferência 
de recursos financeiros relativos a dotações consigna-
das no orçamento da Câmara dos Deputados, a título 
de contribuição corrente, à Astral – Associação Brasi-
leira de Televisões e Rádios Legislativas, no limite das 
dotações a eles destinadas e observado o disposto na 
mencionada Lei.

Art. 2º As contribuições correntes concedidas pela 
Câmara dos Deputados somente serão liberadas me-
diante a apresentação das seguintes informações:

I – Demonstrativo de regularidade junto 
à Fazenda Nacional, Previdência Social e do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

II – Estatuto da associação, em vigência 
e devidamente registrado;

III – Ata de eleição da diretoria em exer-
cício, devidamente registrada;

IV – Ata de fixação do valor da anuidade, 
devidamente registrada;

V – Plano de Trabalho da associação 
para o ano em exercício.

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 21 
de novembro de 2003.

Justificação

O canal institucional de televisão da Câmara dos 
Deputados foi criado pela Resolução nº 21, de 1997, 
com a missão de “ampliar a transparência dos traba-
lhos do Poder Legislativo”. Desde então tem coleciona-
do diversos prêmios jornalísticos como o conceituado 
Vladimir Herzog, em 2004 e em 2005 e, neste ano de 
2007, o prêmio IGE de Jornalismo – “Pelo Direito dos 
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Brasileiros à Educação de Qualidade na categoria 
Televisão Nacional”. Essa qualidade de programação, 
que surge como contraponto necessário ao conteúdo 
veiculado pelas emissoras comerciais, se encontra 
também presente em outras iniciativas do campo pú-
blico de televisão como a TV Senado e a TV Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais. Essas emissoras e 
outras – são quase trinta canais de televisão ligadas 
às instituições legislativas do país – surgiram sob a 
égide da Lei do Cabo, lei no 8.977, de 6 de janeiro de 
1995. O instrumento previu a veiculação obrigatória 
de diversos canais públicos e estatais. Dentre as enti-
dades previstas, destacam-se os Poderes Legislativos 
da federação. As operadoras são obrigadas a ofertar 
um canal compartilhado entre os legislativos municipal 
e estadual, outro da Câmara dos Deputados e outro 
para o Senado Federal.

Essa profusão de emissoras legislativas tem con-
tribuído para aumentar a transparência dos atos dos po-
deres legislativos por todo o País e tem se configurado 
em importantes canais de participação da sociedade. 
Assistindo a esses canais, a população pode acom-
panhar de maneira integral e sem cortes, censura ou 
orientação política, não só as atividades de Plenário, 
mas também os andamentos dos demais trabalhos nas 
respectivas Casas, tais como audiências públicas em 
comissões e CPI. Assim, a transparência que as casas 
possuem atualmente deve ser creditada, em sua maior 
parte, às televisões e rádios legislativas que cobrem as 
atividades parlamentares. Dessa forma, a população 
acompanha diretamente e sem intermediários – quer 
seja emissoras comerciais ou do Executivo, que, por 
natureza, apresentam a informação com viés ou ten-
dências editoriais – os trabalhos dos seus Deputados 
e Vereadores. Com essa cobertura, os canais legis-
lativos tem mostrado praticar um jornalismo isento e 
verdadeiramente pluripartidário, colaborando, dessa 
maneira com o fortalecimento da democracia.

Com o intuito de levar a transparência a todos os 
legislativos do País surgiu, em 2003, a Astral – Asso-
ciação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas. 
A Associação promove também o intercâmbio técnico 
entre as entidades, se constituindo no núcleo técnico 
de suporte para a implantação e gestão dos canais 
legislativos. Promove seminários, cursos, palestras e 
treinamentos para os profissionais do setor e é res-
ponsável pela organização de arquivos, conteúdos de 
som e imagem, que podem ser compartilhados pelos 
associados.

Entendemos que a participação da Câmara dos 
Deputados nessa associação é de fundamental impor-
tância não só para os meios de comunicação desta 
Casa, mas, também, para o fortalecimento da inicia-

tiva brasileira de televisão e rádio legislativa. Nossas 
emissoras, TV e Rádio Câmara, podem oferecer con-
siderável aporte técnico e de conteúdo aos associados 
e à sociedade brasileira.

A Administração desta Casa já tentou se afiliar 
à iniciativa. Data de 2004 o primeiro processo que 
tratou do tema. No entanto, devido ao ônus financeiro 
da subscrição, embora de valor extremamente baixo, 
representando apenas a obrigatoriedade de pagamen-
to de anuidade de R$ 5.000,00, a Câmara, por causa 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, se vê impedida 
de participar.

A referida lei em vigência estabelece no parágra-
fo único do art. 33 que “a transferência de recursos a 
título de contribuição corrente não autorizada em lei 
específica dependerá de publicação, para cada enti-
dade beneficiada, de ato de autorização da unidade 
orçamentária transferidora”. Por isso, e atendendo ao 
correto posicionamento da Administração da Casa, 
venho a oferecer o atual projeto de Resolução que se 
constituiria no “Ato de Autorização” necessário para o 
pagamento das contribuições.

Dessa forma, certos de que com a aprovação 
desta medida e com a efetiva associação desta Casa 
à Astral, acreditamos que a sociedade brasileira será 
beneficiada, uma vez que a referida associação poderá 
contar com o mais importante membro legislativo e a 
Câmara dos Deputados poderá oferecer seus conheci-
mentos, conteúdo e modelo vitorioso de gestão para as 
outras iniciativas legislativas de televisão e de rádio.

Pelos motivos apresentados, peço o apoio dos 
pares para a aprovação da matéria.

Sala das Sessões, 11 de julho de 2007. – Depu-
tado Rômulo Gouveia, Autor.

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 72, DE 2007 
(Do Sr. Dr. Ubiali)

Institui o Grupo Parlamentar Brasil 
– República do Paquistão e dá outras pro-
vidências.

Despacho: À Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º – Fica instituído, como serviço de coopera-

ção interparlamentar o Grupo Brasil-República do Pa-
quistão, com o objetivo de incentivar e desenvolver as 
relações entre os dois países e cooperar para o maior 
intercâmbio entre os seus poderes legislativos.
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Parágrafo Único – O Grupo Parlamentar será 
composto por membros do Congresso Nacional que 
a ele aderirem.

Art. 2º – O Grupo Parlamentar reger-se-á por 
seu estatuto, aprovado por seus respectivos integran-
tes, respeitadas as disposições legais e regimentais 
em vigor.

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação

A criação de grupos parlamentares entre o Bra-
sil e outros países são mecanismos úteis à atividade 
parlamentar, enriquecendo a experiência legislativa e 
desenvolvendo o diálogo com outros povos.

Em um contexto, no qual a diplomacia brasileira 
busca cada vez mais intensificar nossas relações com 
o outros continentes, esperamos contar com a apoio 
dos Nobres Colegas para aprovação desta proposição 
em nome do fortalecimento das relações Brasil – Re-
pública do Paquistão.

Nessa perspectiva, propomos a constituição do 
referido Grupo Parlamentar, o qual aumentará as for-
mas de intercâmbio com o Paquistão e também a troca 
de experiências parlamentares o que certamente se 
constituirá em importante instrumento para a atividade 
parlamentar em nosso País.

Com a aprovação do presente Projeto de Resolu-
ção, contaremos com mais um instrumento para o es-
treitamento dos laços Brasil-República do Paquistão.

Sala das Sessões, 2 de agosto de 2007. – Depu-
tado Dr. Ubilali, PSB/SP.

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 73, DE 2007 
(Do Sr. Rocha Loures)

Cria o Grupo Parlamentar Brasil – 
Reino Unido. 

Despacho: Prejudicado, nos Termos do 
Art. 164, I, do RICD. a Matéria em Apreço Já 
se Encontra Contemplada em Diploma Legal 
(Resolução Nº 03/1995). Oficie-se e, Após, 
Publique-se.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º É criado, como serviço de cooperação 

interparlamentar, o Grupo Parlamentar Brasil – Rei-
no Unido.

Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será com-
posto por membros da Câmara dos Deputados que a 
ele aderirem.

Art. 2º O Grupo Parlamentar reger-se-á por esta-
tuto próprio, a ser aprovado na primeira Assembléia-
Geral Ordinária, cujas disposições deverão respeitar 
as prescrições legais e regimentais em vigor.

Art. 3º O Grupo Parlamentar atuará sem qualquer 
ônus para a Câmara dos Deputados.

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

Justificação

A criação do Grupo Parlamentar Brasil – Reino 
Unido tem como principal objetivo propiciar o aprimo-
ramento das relações bilaterais entre a República Fe-
derativa do Brasil e o Reino Unido da Grã-Bretanha e 
Irlanda do Norte.

Nação de tradição democrática e liberal, o Reino 
Unido, inegavelmente, guarda grande identidade política, 
cultural e comercial com o Brasil. Neste sentido, torna-se 
imperioso que a Câmara dos Deputados, como legítima 
representante da soberania popular, coopere, ativamente, 
com o estreitamento das relações entre os dois países, o 
que, sem dúvida, trará grandes benefícios a ambos. 

Pelas precedentes razões, estamos certos de que 
a presente proposição merecerá o apoio e a acolhida 
de nossos Pares em sua tramitação nesta Casa.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rocha Loures.

REQUERIMENTO Nº 1.409/2007 
(Da Sra Gorete Pereira)

Requer a revisão do despacho de dis-
tribuição do Projeto de Lei nº 5.863, de 2001, 
para incluir a Comissão de Seguridade So-
cial e Família.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 32, inciso 

XVII, alínea a, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, a revisão do despacho de distribuição do 
Projeto de Lei nº 5.863, de 2001, e apensados (Projetos 
de Lei nº 5.874, de 2001, nº 5.170, de 2005, e nº 7.602, 
de 2006), para incluir a Comissão de Seguridade Social 
e Família, tendo em vista que o último Projeto apensa-
do (nº 7.602, de 2006) contém dispositivo que garante 
aposentadoria especial aos técnicos em radiologia.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tada Gorete Pereira

Defiro, nos termos do art. 141 do RICD, 
a solicitação de redistribuição de proposição, 
e revejo o despacho aposto ao PL nº 5.863/01, 
para incluir a Comissão de Seguridade Social 
e Família, que deverá se pronunciar antes da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público. Oficie-se. Publique-se. Novo Des-
pacho: CSSF, CTASP e CCJC (art. 54, RICD) 
– Apreciação: proposição sujeita à apreciação 
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conclusiva das Comissões (RICD, art. 24, II) 
– Regime de Tramitação: ordinário].

Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 1.411/2007 
(Do Sr. Eudes Xavier)

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do Re-

gimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar a V. 
Exa se digne registrar nos Anais desta Casa, voto de 
congratulações ao Jornal Folha do Ceará, em nome 
de seu editor chefe Ramon Paixão, pelo excelente tra-
balho que presta em favor do povo cearense.

Dê-se conhecimento do presente ao Jornal Fo-
lha do Ceará, com endereço na Rua Nunes Valen-
te nº 2138 – Dionísio Torres – Fortaleza – CE –CEP 
60125-071.

Sala da Sessões, 8 de agosto de 2007. – Eudes 
Xavier, Deputado Federal – PT/CE.

Publique-se.
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 1.412/2007 
(Do Sr. Eudes Xavier)

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do Re-

gimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar a V. 
Exª se digne registrar nos Anais desta Casa, voto de 
congratulações à Revista Universidade Pública, pela 
publicação, em seu nº 37/2007, da pesquisa “As Ra-
zões das Desigualdades”, que objetiva colaborar para 
construir políticas públicas no nordeste.

Dê-se conhecimento do presente à reitoria da 
Universidade Federal do Ceará e ao professor Flávio 
Ataliba, pesquisador do Laboratório de Estudos da Po-
breza da UFC: AV. da Universidade, 2853, Fortaleza 
– CE, CEP 60020–181.

Sala da Sessões, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado Eudes Xavier.

Publique-se.
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 1.413/2007 
(Do Sr. Eudes Xavier)

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do Re-

gimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar a V. 
Exª se digne registrar nos Anais desta Casa, voto de 

congratulações à Ministra Nilcéa Freire, por excelente 
artigo publicado no Jornal Folha de São Paulo, no dia 
8 de julho de 2007, sob o título “A Dor do Preconceito 
e da Discriminação”.

Dê-se conhecimento do presente à Ministra da 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
(SPM), Nilcéa Freire, com endereço: Esplanda dos Mi-
nistérios, Bloco L, Ed. Sede, 2º andar, sala 200, CEP 
70047-900 Brasília – DF.

Sala da Sessões, 8 de agosto de 2007 . – Deputado 
Eudes Xavier.

Folha de S.Paulo
8-7-2007
Tendências/debates

A dor do preconceito e da discriminação 

NILCÉA FREIRE

O caráter sexista da agressão a Sirlei é um traço 
mais intenso de uma violência naturalizada, banalizada 
e até mesmo auto rizada

Decorrida mais de uma semana desde a covarde 
agressão a Sirlei, no Rio de Janeiro, a sucessão de 
novas informações descobertas pela investigação po-
licial e apuração jomalistica contribui para iluminar uni 
traço fundamental desse episódio que andava oculto: 
a violência de gênero.

Nos primeiros dias, a bestialidade que carac-
terizou a ação dos agressores associada à aparente 
gratuidade de tamanha violência despertou um sen-
timento de perplexidade que, com certeza, contribuiu 
para esconder um importante fator que fomentou aquela 
barbárie. A saber, a misoginia – segundo o “Aurélio”, 
desprezo e/ou aversão a mulheres – professada pelo 
grupo de cinco agressores de Sirlei.

Essa manifestação exacerbada de discrimina-
ção á mulher em o foco principal de uma comunidade 
do Orkut intitulada “É tudo vagabunda”, freqüentada 
pelos algozes da trabalhadora doméstica carioca. Ali, 
julgando-se em território livre, a fúria discriminatória 
dos misóginos rapazes – embora nos faça lembrar 
dos violentos ataques homofóbicos – não tinha como 
alvo especial as prostitutas, mas as mulheres em ge-
ral. Na página da intemet, pista rapidamente apagada 
por amigos dos réus, que confessaram o crime, mas 
tergiversaram sobre as razões, eles afirmavam em alto 
e bom som que, “toda vez que um homem tem proble-
mas, é por causa de uma vagabunda”.

O curso das investigações policiais, com efeito, 
trouxe à baila não apenas casos até então desconhe-
cidos de envolvimento do grupo com ataques a prosti-
tutas mas também a uma manicure, a uma ex-frentista 
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e a duas mulheres que saiam de um restaurante da 
Barra, pelo que se sabe até agora.

Tudo isso serve como agravante à flagrante dis-
criminação às mulheres em geral, e às prostitutas, em 
particular, contida na alegação dos agressores de que 
espancaram e roubaram Sirlei porque a imaginaram 
uma profissional do sexo. Ao contrário, esses fatos de-
monstram, cabalmente, que os estereótipos através dos 
quais o grupo enxerga as mulheres fomenta esse tipo 
de violência. Ademais, as próprias prostitutas se encar-
regaram de reagir. A Ong Davida, com a solidariedade 
da OAB-RJ (seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos 
Advogados do Brasil), está movendo justa ação de danos 
morais por discriminação contra os cinco acusados.

O caráter sexista da violência praticada pelo grupo 
de jovens não esclarece, de forma alguma, todas as in-
dagações que estão postas por sociólogos, psiquiatras, 
educadores e especialistas em segurança pública, bem 
como por todos os cidadãos em geral, sobre as causas 
dessa violência. Mas é um componente evidente e tem 
uma importância significativa, justamente num momento 
em que toda a sociedade se solidariza com Sirlei, sem 
se dar conta de que esse é um traço exacerbado – e por 
isso repelido por todos- de uma violência naturalizada, 
banalizada e até mesmo autorizada.

Parece excessivo, mas é exatamente isso: a violên-
cia exercida pelos homens contra as mulheres, no Brasil 
como em qualquer parte do mundo, é autorizada pela 
sociedade patriarcal. Segundo sua lógica, o espanca-
mento de namoradas e esposas por seus companheiros 
é uma questão da vida privada, na qual o Estado não 
pode nem deve intervir. Vale lembrar que somente a partir 
da promulgação da Constituição Federal de 1988 “não 
existe mais hierarquia familiar”, ou seja, a mulher não 
se subordina mais ao homem, são todos iguais.

Todavia, passados quase 20 anos e malgrado tantas 
conquistas das mulheres brasileiras, a cultura patriarcal 
ainda está longe de ser substituida por uma cultura da 
igualdade de gênero. Diante de casos de violência do-
méstica contra mulheres, é comum que os comentários 
machistas predominem até mesmo sobre a natural rejei-
ção ao ato de agressão. “Alguma ela fez” ou, na melhor 
das hipóteses, “melhor não tomar partido”. Sem falar nos 
casos de estupro, quando, freqüentemente, se critica a 
sensualidade excessiva dos trajes das mulheres, respon-
sabilizando-as e justificando o estuprador.

Na vida real, trabalhadoras prostitutas ou domés-
ticas são feitas da mesma matéria. Como na música do 
Chico “Umas e Outras”, elas se cruzam “pela mesma 
rua olhando-se com a mesma dor”. A dor do precon-
ceito e da discriminação.

Nilcéa Freire, 55, médica, é ministra da Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência 

da República. Foi reitora da Uerj (Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro) de 2000 a 2003.

Anexos

Publique-se.
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 1.416/2007 
(Do Senhor Rômulo Gouveia)

Requer o desarquivamento de pro-
posições.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, a teor do art. 105, 

parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, o desarquivamento dos projetos de lei a 
seguir identificados, todos de autoria do Ex-Deputado 
Federal Inaldo Leitão:

1) PL nº 6.312/2005, que dá nova redação 
ao art. 1º, inciso III, letra o, da Lei nº 7.960, de 
21 de dezembro de 1989.

2) PL nº 6.311/2005, que dá nova reda-
ção ao inciso III do art. 2º da Lei nº 9.296, de 
24 de julho de 1996.

3) PL nº 6.310/2005, que acrescenta o 
artigo 319-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 
– Código Penal.

4) PL nº 5.984/2005, que dá nova redação 
ao artigo 92 da Lei nº 8.112, de 11 de dezem-
bro de 1990, e dá outras providências.

5) PL nº 3.455/2004, que denomina de 
“Fórum Desembargador Walter Sarmento de 
Sá” o Fórum da Justiça Federal de Sousa, Es-
tado da Paraíba.

6) PL nº 1.284/2003, que acrescenta 
parágrafo ao art. 899 do Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943-Consolidação das Leis 
do Trabalho.

7) PL nº 1.281/2003, que dispõe sobre 
assistência em processos de interesse da Ad-
ministração Pública.

8) PL nº 1.228/2003, que altera os arts. 1º 
e 4º da Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999.

9) PL nº 1.227/2003, que acrescenta dis-
positivo ao Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941-Código de Processo Penal, e revoga o 
Decreto-Lei nº 552, de 25 de abril de 1969.

10) PL nº 1.226/2003, que altera a re-
dação dos artigos 867 e 873 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973-Código de Proces-
so Civil.
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11) PL nº 893/2003, que altera dispositi-
vos do Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro 
de 1941-Código de Processo Penal.

P. deferimento. – Sala das Sessões, 7 de agosto 
de 2007. – Deputado Rômulo Gouveia.

Nos termos do parágrafo único do art. 105 
do RICD, Indefiro o pedido de desarquivamento 
dos PL nº 6.312/2005, PL nº 6.310/2005, PL nº 
5.984/2005, PL nº 3.455/2004, PL nº 1.284/2003, 
PL nº 5.081/2001, PL nº 6.706/2002, PL nº 
1.227/2003, PL nº 382/2003 e PL nº 893/2003, 
visto que o Requerente não é o Autor das pro-
posições. Indefiro o pedido de desarquivamento 
do PL nº 1.226/2003, porquanto a proposição 
foi retirada pelo Autor. Indefiro o pedido de de-
sarquivamento dos PL nº 6.311/2005, PL nº 
1.281/2003, PL nº 966/2003, PL nº 1.228/2003 
e PL nº 1.796/2003, em virtude de as propo-
sições terem sido arquivadas definitivamente. 
Oficie-se e, após, publique-se.

Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 1.424/2007 
(Sr. Márcio França)

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar 
a Vossa Excelência se digne registrar nos Anais desta 
Casa voto de louvor ao Presidente Lula pela indicação 
do Engenheiro Civil Sergio Maurício Brito Gaudenzi 
para a presidência da Infraero (Empresa Brasileira de 
Infra-Estrutura Aeroportuária).

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2007. – Res-
peitosaménte, – Deputado Márcio França, Líder do 
Bloco PSB, PCdoB, PDT, PMN, PHS e PRB.

Publique-se.
Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 1.429/2007 
(Dep. Jorge Tadeu Mudalen)

Requer a revisão do despacho aposto 
ao Projeto de Lei nº 4.703, de 1998, e seus 
apensados.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 141 do Regimento Interno, 

solicito a Vossa Excelência rever o despacho aposto ao 
Projeto de Lei nº 4.703, de 1998, e seus apensados, 
para incluir na apreciação do mérito a Comissão de 
Seguridade Social e Família – CSSF, devido tratar-se 
de matéria de competência desta comissão.

O Projeto de Lei nº 4.703, de 1998, torna a práti-
ca do aborto, em todas as suas manifestações, crime 
hediondo. Atualmente, a CSSF trata de vários outros 
projetos similares, que vão desde a descriminaliza-
ção do aborto até a extinção das condições atuais de 
aborto legal. Entende-se que todos eles são de com-
petência da CSSF, de acordo com os termos do art. 
32 do Regimento Interno.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2007. – De-
putado Jorge Tadeu Mudalen.

Defiro, nos termos do art. 141 do RICD, 
a solicitação de redistribuição de proposição, e 
revejo o despacho aposto ao PL. 4.703/98, para 
incluir a Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília. Oficie-se. Publique-se. Novo Despacho: 
CSSF e CCJC (mérito e art. 54, RICD) – Apre-
ciação: proposição sujeita à apreciação do Ple-
nário – Regime de Tramitação: ordinário]. 

Em 14-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 1.435/2007 
(Do Senhor Dr. Rosinha)

Requer o registro da Frente Parlamen-
tar da Terra.

Senhor Presidente,
Com fundamento no Ato da Mesa nº 69, de 10 

de novembro de 2005, requeiro o registro da Frente 
Parlamentar em Defesa da Terra, Território e Biodi-
versidade: Agricultura Familiar Camponesa, Reforma 
Agrária e Desenvolvimento Sustentável – Frente da 
Terra, por mim coordenada.

Encaminho anexados o Estatuto Social, a Ata 
da Fundação e a Lista de Adesão da referida Frente 
Parlamentar.

Sala das Sessões, 8 de agosto de 2007. – De-
putado Dr. Rosinha, Coordenador-geral da Frente 
Parlamentar da Terra.

ATA DE FUNDAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR EM DEFESA DA TERRA,  

TERRITÓRIO E BIODIVERSIDADE: AGRICULTURA 
FAMILIAR CAMPONESA, REFORMA AGRÁRIA E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – FRENTE 

DA TERRA

Aos 17 dias do mês de maio de 2007, nesta cidade de 
Brasília, DE, no Plenário IV, do Anexo II, da Câmara dos 
Deputados, às 9 horas, reuniram-se os parlamentares 
que assinam a Lista de Presença em anexo, com o 
fim de fundarem a Frente Parlamentar em Defesa da 
Terra, Território e Biodiversidade: Agricultura Familiar 
Camponesa, Reforma Agrária e Desenvolvimento 
Sustentável (Frente da Terra). Dando início aos trabalhos, 
o Sr. Deputado Dr. Rosinha, coordenador provisório da 
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Frente pediu aos presentes que indicassem um membro 
para presidir a Assembléia Geral. Por aclamação foi 
indicado o Sr. Deputado Dr. Adão Pretto que, assumindo, 
designou a mim, Deputado Ivan Valente, a tarefa de 
secretariar os trabalhos e redigir a ata dos mesmos. 
Por solicitação do Sr. Presidente, passei a ler o projeto 
de Estatuto, cuja cópia fora previamente distribuída, 
via e-mail, aos Gabinetes Parlamentares. Ao final, o 
Estatuto foi aprovado por unanimidade. Determinou, a 
seguir, o Sr. Presidente que fossem eleitos os membros 
da Coordenação Executiva, sendo apresentada uma 
chapa única, composta pelos seguintes deputados: Dep. 
Dr. Rosinha, Dep. Manuela D’Ávila (PCdoB/RS), Dep. 
Jurandil Juarez (PMDB/AP), Dep. Janete Capiberibe 
(PSB/AP), Dep. Ivan Valente (PSOL/SP), Dep. Adão 
Pretto (PT/RS), Dep. Iran Barbosa (PT/SE) e Dep. 
Edson Duarte (PV/BA). Posta em votação, a chapa foi 
eleita por unanimidade. Na seqüencia, foi dado posse 
à Coordenação Executiva, composta pelos seguintes 
membros: Coordenador Geral: Dep. Dr. Rosinha; 
Coordenadores Adjuntos: Dep. Manuela D’Ávila (PCdoB/
RS), Dep. Jurandil Juarez (PMDB/AP), Dep. Janete 
Capiberibe (PSB/AP), Dep. Ivan Valente (PSOL/SP), 
Dep. Adão Pretto (PT/RS), Dep. Iran Barbosa (PT/SE) 
e Dep. Edson Duarte (PV/BA). A seguir, o Sr. Presidente 
passou a direção dos trabalhos ao Coordenador-Geral 
eleito, Deputado Dr. Rosinha, que, assumindo, agradeceu 
a presença de todos, congratulando-se pela fundação 
da Frente Parlamentar em Defesa da Terra, Território 
e Biodiversidade: Agricultura Familiar Camponesa, 
Reforma Agrária e Desenvolvimento Sustentável (Frente 
da Terra), após o que o Sr. Presidente suspendeu os 
trabalhos por cinco (5) minutos, a fim de que fosse 
redigida a presente Ata de Fundação e Constituição, após 
os quais, foi a mesma lida e aprovada pelos presentes, 
como boa e verdadeira, razão pela qual, juntamente 
com o Senhor Presidente, a assino. – Deputado Ivan 
Valente, Secretário da Assembléia – Deputado Adão 
Pretto, Presidente da Assembléia.

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA TERRA, 
TERRITÓRIO E BIODIVERSIDADE: AGRICULTURA 
FAMILIAR CAMPONESA, REFORMA AGRÁRIA E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 ESTATUTO SOCIAL

Capítulo I 
Da Caracterização da Entidade

Art. 1º A Frente Parlamentar em Defesa da Terra, 
Território E Biodiversidade: Agricultura Familiar Cam-
ponesa, Reforma Agraria e Desenvolvimento Sus-
tentável é uma pessoa jurídica de direito privado, de 
natureza não-governamental, sem fins econômicos e 
duração por tempo indeterminado, e terá sede e foro 
no Distrito Federal.

Art. 2º  São objetivos da FRENTE:

a) Promover a reforma agrária, descon-
centrado a propriedade da terra e estimulando 
o êxodo urbano.

b) Defender o fortalecimento e a expan-
são da agricultura familiar camponesa;

c) Promover a biodiversidade, o desenvolvi-
mento sustentável e a preservação ambiental

d) Estimular o reconhecimento do di-
reito ao território dos povos tradicionais (in-
dígenas, quilombolas, quebradeiras de coco, 
ribeirinhos etc.);

e) Defender o cumprimento integral da 
Constituição Federal no que tange àfunção 
social da terra;

f) Promover os direitos humanos das 
populaç6es do campo, combatendo a crimi-
nalização dos movimentos sociais;

g) Pontecializar as lutas pela construção 
de um novo modelo energético, capaz de as-
segurar o acesso à água como bem público e 
a sustentabilidade ambiental;

h) Estimular a agricultura orgânica, a biodi-
versidade e a utilização das sementes crioulas;

i) Promover o cooperativismo, o associa-
tivismo e a economia solidária;

j) Defender uma previdência rural que 
promova a inclusão das diversas populações 
do campo;

k) Combater o trabalho escravo e as for-
mas de trabalho degradantes;

l) Mobilizar as forças políticas para cons-
truir um novo modelo de desenvolvimento ru-
ral, fundado na sustentabilidade ambiental e 
na pequena propriedade rural.

m) Promover debates, seminários, con-
ferências e audiências públicas sobre reforma 
agrária, desenvolvimento sustentável, preserva-
çao ambiental, agricultura familiar camponesa e 
povos tradicionais, divulgando seus resultados;

n) Acompanhar a tramitação de matérias 
que tratem do assunto no âmbito do Congres-
so Nacional.

o) Congregar e representar o conjunto 
de membros que a integram em assuntos de 
interesse comum, perante quaisquer entida-
des de direito público ou privado, nacionais 
ou internacionais;

p) Acompanhar e fiscalizar os programas 
e a política governamental para a reforma agrá-
ria, o desenvolvimento sustentavel, a agricultura 
familiar camponesa e os povos tradicionais;

q) Promover o intercâmbio com entes 
assemelhados de Parlamentos de outros pa-
íses visando ao aperfeiçoamento recíproco 
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das respectivas políticas estatais de apoio aos 
governos locais.

Capítulo II 
Dos Associados

Art. 3º A FRENTE é constituída no âmbito do 
Congresso Nacional, sendo integrada pelos seguin-
tes membros:

a) Como membros fundadores, os Depu-
tados Federais e Senadores da República que 
subscrevam o Termo de Adesão;

b) Como membros efetivos, os Deputados 
Federais e Senadores da República que subs-
crevam o Termo de Adesão em data posterior 
à fixada na alínea anterior;

c) Como membros colaboradores, demais 
representantes de entidades, organizações e 
movimentos sociais relacionados com os ob-
jetivos da Frente.

Parágrafo único. A Coordenação Executiva pode-
rá vetar o ingresso de membros fundadores, efetivos 
e colaboração na Frente.

Art. 4º São direitos dos associados:

a) Votar e ser votado para cargos eletivos;
b) Tomar parte nas Assembléias Gerais.

Art. 5º São Deveres dos associados:
a) Cumprir as disposições estatutárias;
b) Acatar as decisões da Coordenação 

Executiva,
c) Zelar pelo bom nome da FRENTE, 

evitando ações ou situações que deturpem 
seus objetivos;

d) Desempenhar com zelo e responsabili-
dade as funções às quais tenha sido incumbido 
e cumprir com as exigências do cargo ao qual 
eventualmente tenha sido eleito.

Capítulo III 
Da Estrutura Administrativa

Art. 6º FRENTE terá os seguintes órgãos de direito:

I – Assembléia Geral, integrada pelos 
membros fundadores e efetivos, todos com di-
reitos iguais de palavra, voto e mandato diretivo, 
desde que eleitos para os diversos cargos;

II – Coordenação Executiva, integrada 
pelo Coordenador Geral e sete Coordenado-
res Adjuntos.

Seção I 
Da Assembléia Geral

Art. 7º Compete à Assembléia Geral:

a) Aprovar, modificar ou revogar, total ou 
parcialinente, o Estatuto da FRENTE;

b) Eleger o Presidente e o Secretário da 
Assembléia Geral;

c) Eleger e empossar os membros da 
Coordenação Executiva;

f) Examinar e referendar os atos pratica-
dos pela Coordenação Executiva;

i) Apreciar toda e qualquer matéria que lhe 
for apresentada pela Coordenação Executiva ou 
por qualquer dos membros da FRENTE.

Art. 8º A Assembléia Geral reunir-se-á ordinaria-
mente uma vez a cada ano, no mês de abril e, extra-
ordinariamente, sempre que convocada pela Coorde-
nação Executiva ou pela expressa manifestação de 
pelo menos 1/3 (um terço) dos membros fundadores 
e efetivos da Frente.

Seção II 
Da Coordenação Executiva

Art. 9º Compete à Coordenação Executiva:

a) Organizar e divulgar programas, pro-
jetos e eventos da FRENTE;

b) Criar a Secretaria Executiva e desig-
nar um Secretário Executivo;

c) Criar comissões temáticas, atribuir fun-
ções específicas a seus membros e a outros 
membros da Frente, nomear integrantes de mis-
sões externas, contratar pessoal de apoio desde 
que haja recurso financeiro próprio e requisitar 
apoio logístico e de pessoal às Mesas da Câ-
mara dos Deputados e do Senado Federal;

d) Ouvir e aprovar atas, relatórios e pa-
receres, submetendo estes últimos à homolo-
gação da Assembléia Geral;

e) Admitir ou demitir membros, conceder 
ou cassar títulos honoriflcos, isto no interregno 
das Assembléias Gerais Ordinárias, levando 
estes atos ao conhecimento e à homologação 
da Assembléia Geral;

f) Contratar consultores e assessores que 
opinem nas questões relativas às finalidades 
da FRENTE;

Art. 10. Os mandatos da Coordenação Executiva têm 
a duração de um ano, permitida a reeleição uma única 
vez, desde que respeitada a rotatividade dos cargos.

Capitulo IV 
Das Disposições Gerais e Transitárias

Art. 11. A FRENTE terá Regimento Interno, que 
será aprovado, revogado ou modificado pela Coorde-
nação Executiva, em reunião convocada especialmen-
te para esse fim.
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Art. 12. Os casos omissos no presente Estatuto 
serão decididos pela Coordenação Executiva.

Art. 13. O presente Estatuto entra em vigor na data 
de sua aprovação pela Assembléia Geral de Fundação da 
FRENTE, revogando-se as disposiç5es em contrário.

Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2007. – Dr. Rosinha 

– Deputado Federal, Coordenador Geral Provisório da 

FRENTE.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se à

IV – HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sessão 
solene pelo transcurso do Jubileu de Prata do ingresso 
da mulher militar na Força Aérea Brasileira, requerida 
pela Deputada Vanessa Grazziotin.

Convido para compor a Mesa Diretora dos tra-
balhos o Sr. Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito, 
Comandante da Aeronáutica (palmas); o Sr. General-
de-Exército Fernando Sérgio Galvão, Secretário de 
Economia e Finanças do Exército e que representa o 
General-de-Exército Enzo Martins Peri, Comandante 
do Exército (palmas); o Sr. Vice-Almirante Luiz Fernan-
do Palmer da Fonseca, Vice-Chefe do Estado-Maior 
da Armada e que representa o Almirante-de-Esquadra 
Julio Soares de Moura Neto, Comandante da Marinha 
(palmas); o Sr. Major-Brigadeiro-do-Ar Jorge Cruz de 
Souza e Mello, Diretor do Departamento de Assuntos 
Internacionais da Secretaria de Políticas Estratégicas e 
Assuntos Internacionais e que representa o Sr. Nelson 
Jobim, Ministro da Defesa (palmas); a Sra. Maria Eli-
zabeth Guimarães Teixeira Rocha, digníssima Ministra 
do Superior Tribunal Militar. (Palmas. Pausa.)

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Briga-
deiro-do-Ar Juniti Saito, está definindo qual será a 
representante mulher da Força Aérea Brasileira que 
comporá a Mesa.

Convido a Tenente-Coronel Maria Helena para 
compor a Mesa. (Palmas.)

Convido todos a, de pé, ouvirem o Hino Nacional, 
executado pela banda de música da Base Aérea de 
Brasília, sob a regência do Capitão Alberlei Schlögl.

(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Neste 

momento, assistiremos à apresentação de um vídeo 
institucional.

(Exibição de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Se-

nhoras e senhores presentes; Sras. e Srs. Deputados; 
Comandante Juniti Saito; General Fernando Sérgio 
Galvão; Vice-Almirante Luiz Fernando Fonseca; Major-
Brigadeiro-do-Ar Jorge Cruz de Souza e Mello; Ministra 
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha; Tenente-
Coronel Maria Helena, demais oficias, autoridades 
presentes, a Câmara dos Deputados sente-se honrada 
em promover esta sessão solene, comemorativa do 
jubileu de prata do ingresso da mulher militar na For-
ça Aérea Brasileira. Requerida pela nobre Deputada 
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Vanessa Grazziotin, a quem cumprimentamos pela 
iniciativa, a homenagem traduz o nosso respeito e o 
nosso reconhecimento pelas brilhantes profissionais 
que, em 1982, deram início a uma nova era na histó-
ria da aviação no Brasil, graças ao valor humano e à 
competência técnica com que dignificam a profissão 
que escolheram.

Hoje, no efetivo de militares da FAB, que chega 
a 65 mil, contam-se, como foi mostrado no vídeo insti-
tucional, mais de 4 mil mulheres, o que corresponde a 
7% do total. Muito pouco, ainda, se observarmos que 
é de aproximadamente 51% a parcela feminina da po-
pulação brasileira. Mais e mais mulheres, no entanto, 
resolvem seguir carreira na Aeronáutica, entre elas as 
que já podem realizar o sonho de comandar aviões, di-
reito que até há pouco tempo só se reservava a pilotos 
do sexo masculino. Portanto, cumprimentamos também 
a Força Aeronáutica por essa conquista coletiva.

Em 2002, foram aprovadas 20 mulheres no rigo-
roso vestibular para a Academia da Força Aérea, em 
Pirassununga, São Paulo. No segundo ano do curso, 
o avião T-25, em que os cadetes cumprem a instrução 
básica, foi pela primeira vez pilotado por uma aluna. 
No quarto ano, chegaram as futuras aeronautas ao 
comando do T-27, equipamento em que 11 mulheres 
finalizaram o curso da AFA. Promovidas a aspirantes-
a-oficial-aviadoras, optaram pelo tipo de aviação pre-
tendido, caça ou transporte.

Nas bases aéreas de Fortaleza e de Natal, fazem 
as aspirantes o Curso de Especialização Operacional, 
de que saem para pilotar aviões a jato, a hélice ou do 
tipo turboélice, no desempenho de missões de trans-
porte, de patrulha, de reconhecimento ou de ataque. 
São anos de estudo, de treinamento e de especiali-
zação para que essas jovens mulheres assumam o 
comando de aeronaves cada vez mais modernas e 
mais sofisticadas.

Tão valioso quanto esse trabalho é o das milita-
res que, como oficiais, suboficiais, sargentos e cabos, 
responsabilizam-se por tarefas que vão da intendên-
cia à mecânica, da comunicação à meteorologia. São 
profissionais que, nos hangares e nas dependências 
administrativas dos quartéis, dão o melhor de si para 
que cumpra a Força Aérea Brasileira o papel que lhe 
cabe exercer, em memória de pioneiras que levaram 
às alturas o nome do Brasil.

Pioneiras com a importância de Anésia Machado, 
a primeira mulher a cruzar o Atlântico, a estabelecer o 
recorde feminino de altitude e a realizar, em 1922, um 
vôo solo entre São Paulo e Rio de Janeiro, façanha 
que lhe valeu uma medalha entregue pessoalmente 
por Santos Dumont. Pioneiras com a têmpera de Ada 
Rogato, que, em 1950, fez sozinha um vôo de 11.200 

quilômetros, com a duração de 116 horas, pelos céus 
do Brasil, do Paraguai, da Argentina, do Chile e do 
Uruguai.

São grandes brasileiras que estiveram à frente 
do seu tempo, pela ousadia com que sonharam e pelo 
destemor com que viveram. Quando mal se admitia que 
as mulheres trabalhassem, elas não apenas exerce-
ram uma profissão, mas brilharam como aviadoras, o 
que até então só se permitia aos homens. Evocá-Ias 
é, mais do que uma lembrança, um dever de justiça, 
pela dimensão humana e pelo arrojo profissional que 
as incluem na galeria dos maiores brasileiros.

Esse é o sentimento com que a Câmara dos 
Deputados comemora o jubileu de prata do ingresso 
da mulher militar na Força Aérea Brasileira. A todas, 
a nossa saudação e a nossa homenagem.

Que sejam abençoadas pelo trabalho que reali-
zam em terra e no ar, para que continuem a engran-
decer, no mais alto dos céus, a história do Brasil e o 
nome do povo brasileiro.

Parabéns a todas elas e à Força Aérea Brasileira. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Conce-
do a palavra à Deputada Vanessa Grazziotin, autora do 
requerimento para realização desta sessão solene.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Sem revisão da oradora.) – Cumprimento o Sr. 
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Ar-
lindo Chinaglia; o Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Sai-
to, a quem aprendi a admirar nesses últimos tempos, 
principalmente pela forma como vem enfrentando este 
momento difícil por que passa não só a Força Aérea 
Brasileira, mas o País como um todo; o Major-Brigadei-
ro-do-Ar Jorge Cruz de Souza e Mello, representante 
do Ministro da Defesa, Sr. Nelson Jobim; o vice-almi-
rante Luiz Fernando Palmer Fonseca, representante 
do Comandante da Marinha; o General-de-Exército 
Fernando Sérgio Galvão, representante do Coman-
dante do Exército; a Ministra Maria Elizabeth Guima-
rães Teixeira Rocha – é um prazer tê-la conosco; e a 
Tenente-Coronel Maria Helena, que, em decorrência 
da sensibilidade não só do Comando da Aeronáutica, 
mas do Presidente da nossa Casa, representa sim-
bolicamente a primeira turma a ingressar na Força 
Aérea Brasileira. 

Cumprimento também todas as esposas dos ofi-
ciais presentes, na pessoa da Sra. Vera Regina Saito, 
que está entre nós e a quem abraço carinhosamente. 
Muito obrigada por sua presença.

Antes de iniciar, Sr. Presidente, senhoras e se-
nhores, mulheres e homens membros da Força Aérea 
Brasileira, Sras. e Srs. Deputados, companheiros e com-
panheiros, quero declarar minha alegria, felicidade e 
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emoção não só de poder participar desta solenidade 
tão importante, mas de assistir a um simples, entre-
tanto profundo e simbólico vídeo com que fomos brin-
dados.

Quem diria, há algumas décadas, Presidente Ar-
lindo Chinaglia, que estaríamos comemorando os 25 
anos de ingresso da mulher na Força Aérea Brasileira? 
E essa comemoração ocorre porque essas conquis-
tas não foram fáceis, aliás, ainda estão sendo difíceis. 
Demoraram muito tempo. Não há dúvida de que pre-
cisamos comemorar e nos emocionar.

Em eventos como este, mulheres e homens de-
vem parar para refletir, pensar, analisar: será que, de 
fato, a mulher no mundo, e principalmente no Brasil, 
já tem o reconhecimento de que precisa? Temos cer-
teza de que não. Mas a nossa luta de mulheres, com 
o apoio dos homens – porque é uma luta dos homens 
também –, nos levará a caminhos da construção de 
uma sociedade de iguais, que parte do princípio de 
um participação efetiva, igualitária entre homens e 
mulheres.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não res-
tam dúvidas de que é cada vez maior a inserção das 
mulheres nos diversos ramos de atividades no País. 
Afinal, já respondemos por mais de 45% de tudo que 
é produzido atualmente na economia brasileira e so-
mos responsáveis por aproximadamente um terço do 
sustento das famílias.

Com muita luta e dedicação, e apesar de nosso 
ingresso formal no sistema educacional brasileiro ter 
sido muito tardio, hoje temos um nível de escolaridade 
superior ao dos homens – 4 anos a mais –, mas infe-
lizmente esse fato não se reverte em melhores salá-
rios: ganhamos em média 30% a menos que nossos 
companheiros.

Ao contrário do que possamos imaginar, nossas 
conquistas são recentes. Foi só em 1932 que con-
quistamos o direito ao voto, direito esse consolidado 
na Constituição de 1934, e hoje metade dos eleitores 
são mulheres, mas infelizmente ocupamos apenas 
9% das cadeiras no Congresso Nacional – dos 513 
Deputados Federais que representam as 27 unidades 
da Federação, somente 44 são mulheres. Um quadro 
que certamente, a partir da mobilização e da luta de 
toda a sociedade, será alterado, devido à participação 
cada vez maior das mulheres na vida social e política 
do País, que vem sendo ampliada em grande parte 
devido ao enfrentamento dos problemas, por meio da 
aplicação de um conjunto de medidas e de políticas 
afirmativas, sob a coordenação da Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres.

Outra conquista mais recente, de extrema impor-
tância, não só pela simbologia, mas por uma questão 

estratégica, motivo desta sessão solene, data de 1º 
de agosto de 1982, quando se concretizou a matrí-
cula da primeira turma de convocadas no Estágio de 
Adaptação ao Quadro Feminino de Oficiais, no Centro 
de Instrução Especializada da Aeronáutica, no Rio de 
Janeiro, e no Estágio de Adaptação ao Quadro Femi-
nino de Graduadas (QFG), no Centro de Instrução e 
Adaptação da Aeronáutica, localizado na cidade de 
Belo Horizonte. Os Quadros foram criados devido à 
promulgação da Lei nº 6.924, de 29 de junho de 1981, 
que estabeleceu o Corpo Feminino da Reserva da Ae-
ronáutica (CFRA). 

Egressas dos respectivos estágios de adapta-
ção, cabos, sargentos e oficiais do Quadro Feminino 
apresentaram-se em suas organizações de destino, 
iniciando assim o verdadeiro e longo processo de in-
corporação das mulheres militares no âmbito da FAB, 
processo esse que abriu caminho, recentemente, para 
o ingresso das primeiras cadetes na Academia da 
Força Aérea.

Tal fato permitirá que as mulheres possam, qui-
çá num futuro próximo, ocupar as mais altas patentes 
da Força Aérea Brasileira. As mulheres conquistaram 
efetivamente o direito de ocupar as patentes mais 
graduadas dessa respeitada Força de nosso País. A 
Aeronáutica tem dado passos largos nessa direção, 
exercendo, permitam-me todas as senhoras e os se-
nhores dizer, papel de vanguarda entre as Forças Ar-
madas Brasileiras.

Hoje, passados 25 anos, as mais de 4 mil ou 5 mil 
mulheres militares na Aeronáutica atuam em diversas 
áreas profissionais, tais como: intendência, medicina, 
engenharia, controle de tráfego aéreo, eletrônica, me-
teorologia e muitas outras.

Esses fatos nos levam a comemorar os 25 anos 
da presença da mulher na Força Aérea Brasileira, a 
FAB, feitos exatamente no dia 1º deste mês. O Par-
lamento brasileiro não poderia ficar fora das diversas 
comemorações que estão sendo realizadas pelo País 
por conta do Jubileu de Prata do ingresso da mulher 
militar na FAB. Ainda neste mês estão sendo realizados 
encontros, seminários e o lançamento do selo come-
morativo alusivo à data.

Comemorações que devem ser entendidas num 
contexto muito mais amplo, o do próprio aprofunda-
mento da democracia em nosso País, com mulheres 
assumindo espaços cada vez mais importantes, que 
outrora eram exclusivamente ocupados por homens.

A essas bravas guerreiras aqui presentes, os 
meus parabéns. Sinto-me orgulhosa por ter proposto 
a realização desta sessão solene, comemorada opor-
tunamente no mês de agosto. Peço licença às minhas 
companheiras Parlamentares para registrar que esse 
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orgulho não é só meu, mas de toda a bancada femini-
na da Câmara dos Deputados. (Palmas.)

Esperamos que cada vez mais as mulheres pos-
sam ocupar posições importantes na sociedade, prin-
cipalmente nas Forças Armadas Brasileiras, que têm 
a nobre e imprescindível função de defesa de nossa 
soberania. Essa nobre e grandiosa tarefa só será pos-
sível com a participação de toda a sociedade, mas tam-
bém com a efetiva inserção das mulheres nas Forças 
Armadas. Um país é vitorioso e forte, ou mais forte, 
quanto mais forte for a presença feminina à frente de 
todas as lutas.

Muito obrigada a todos. Parabéns às Forças Ar-
madas e à Força Aérea Brasileira por tão importante 
data comemorativa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – An-
tes de conceder a palavra à próxima oradora inscrita, 
Deputada Fátima Pelaes, que falará pela bancada do 
PMDB, convido a Deputada Vanessa Grazziotin para 
presidir esta sessão.

É uma tradição em sessão solene passar, ainda 
que momentaneamente, a presidência ao autor ou à 
autora do requerimento, mas o faço também porque 
tenho um compromisso: às 11h, receberei homenagem 
no Clube do Exército, uma iniciativa da Defesa Civil. 
Tenho apenas 10 minutos para chegar ao local.

Reitero os cumprimentos, em nome da Câmara 
dos Deputados, por esta data comemorativa, a todas 
as mulheres militares da Aeronáutica, à Força Aérea 
Brasileira, ao Comandante e a todos os presentes. 
(Palmas.)

O Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pela Sra. Vanessa Grazziotin, § 2° do art. 18 
do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Esta Presidência concede a palavra à Deputada Fáti-
ma Pelaes, pelo PMDB.

A SRA. FÁTIMA PELAES (Bloco/PMDB – AP. 
Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidenta, Deputada 
Vanessa Grazziotin; Sr. Comandante Juniti Saito; Sra. 
Tenente-Coronel Maria Helena, em nome dos quais 
saúdo a Mesa; senhoras e senhores; nobres colegas, 
é uma satisfação podermos participar desta sessão 
de homenagem ao Jubileu de Prata do ingresso da 
mulher militar na Força Aérea Brasileira.

Esse fato é uma comprovação efetiva da moder-
nização que vem sendo feita na FAB e atesta o em-
penho daquela corporação – que conta atualmente 
com mais de 5 mil mulheres, cerca de 6% do efetivo 
militar – no sentido de garantir a melhor qualificação 
para seus membros.

O ingresso das mulheres na Aeronáutica foi um 
acontecimento marcante, no qual foi consagrado mais 
um direito das mulheres na sociedade brasileira, que, 
durante séculos, foi marcada por limitações inaceitáveis 
à plena igualdade nas oportunidades de trabalho e de-
senvolvimento profissional para ambos os sexos.

A História mostra que, quanto mais civilizada, mais 
evoluída uma nação, mais amplos são os direitos e ga-
rantias proporcionados às mulheres. Nesse sentido, a 
barreira vencida em 1982 sinalizou a determinação de 
nossa sociedade de avançar na direção da construção 
da cidadania plena que todos desejam.

Temos hoje, aqui, a oportunidade de saudar o 
pioneirismo das mulheres que aceitaram um grande 
desafio, pois não há dúvida de que, durante muito 
tempo, a carreira militar era vista como exclusividade 
dos homens.

Transcorridos 25 anos daquela mudança, as mu-
lheres que optaram por ingressar na Aeronáutica de-
monstraram que possuem ampla capacidade de reali-
zar as funções para as quais foram selecionadas. Hoje 
elas atuam em grande parte das áreas profissionais 
disponíveis (intendência, medicina, engenharia, con-
trole de tráfego aéreo, eletrônica, meteorologia, etc.), 
que têm enriquecido com sua presença, talento e de-
terminação.

Outro fato marcante que veio confirmar os prog-
nósticos otimistas em relação ao novo cenário foi a for-
matura, ano passado, das primeiras 11 mulheres que 
passaram a integrar o quadro de oficiais aviadores da 
Força Aérea Brasileira. Vale a pena ressaltar que, des-
de 2003, elas conseguiram o direito de participar dos 
processos seletivos que possibilitam ocupar o posto de 
tenente-brigadeiro-do-ar e, com isso, comandar a cor-
poração. Como disse a Deputada Vanessa Grazziotin, 
esperamos, muito breve, ver essa realidade.

Uma das integrantes daquela turma, a cadete 
Daniele Lins, foi a primeira mulher a executar um vôo 
solo em um avião T-27 Tucano da FAB, utilizado na 
instrução de pilotos militares. Este ano, a Aspirante 
Dayana dos Santos Souza, de 23 anos, estagiária do 
Curso de Especialização Operacional, foi a primeira 
mulher a pilotar sozinha um helicóptero militar, no caso 
uma aeronave H-50 Esquilo.

As 2 são exemplos de mulheres que se trans-
formam em referência neste processo de gradativa 
ampliação do quadro feminino da FAB, que tende a 
se intensificar em função do preparo e da aplicação 
das mulheres militares, fenômeno que, aliás, vem se 
manifestando em todas as esferas da atividade pro-
fissional no País.

Neste momento, concedo aparte ao colega Edio 
Lopes, de Roraima. A participação do PMDB mostra 
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que buscamos igualdade de oportunidades para ho-
mens e mulheres, para que juntos possamos conseguir 
justiça social no País.

O Sr. Edio Lopes – Deputada Fátima Pelaes, 
agradeço a V.Exa. a gentileza, ao tempo em que a ho-
menageio pelo brilhantismo do pronunciamento. Sra. 
Deputada Fátima Pelaes, Sra. Presidenta, integrantes 
da grandiosa Força Aérea Brasileira, seria impossível 
ocultar ou disfarçar a minha alegria, indefinível alegria, 
em usar esta tribuna para expressar o meu sentimento 
neste dia em que o Brasil, a nossa Pátria, homenageia 
as integrantes da nossa Força Aérea Brasileira, come-
morando 25 anos do ingresso da mulher brasileira na 
Aeronáutica. Atribuir juízo sobre alguém não é meu 
costume. Elogiar por elogiar é gratuidade que não 
me encanta. Jogar flores, apenas por jogá-las, seria 
agredir minha consciência e a dos outros. Dizer o que 
penso sempre foi e continuará sendo o meu princípio. 
Poderia definir a iniciativa de quem pensou no ingresso 
da mulher brasileira na Aeronáutica como inteligente, 
criativa, responsável, sensível, realista, afetuosa e 
humana, profundamente humana. Foi muito sábia a 
observação de quem, um dia, disse que “não existem 
caminhos feitos, eles são feitos nos caminhos e nas 
caminhadas”. Quantos e quantos caminhos, e bons 
caminhos, a Aeronáutica mostrou para o povo do meu 
Estado, desde o recuado ano de 1943, quando o Pre-
sidente Getúlio Vargas criou os Territórios Federais, e 
Roraima era governado por um oficial dessa gloriosa 
instituição militar, levando para aquelas paragens ho-
mens de letras, homens de Estado, homens de mãos 
e mente calejadas, que deixaram marcas miliárias do 
próprio caminhar da nacionalidade no extremo norte 
do Brasil. O ingresso da mulher em nossas forças mili-
tares, em especial na Aeronáutica, foi, à época, motivo 
das mais variadas oposições. Tenho certeza de que 
para os energúmenos, para os inquisidores, para os 
retrógrados, para os inimigos ocultos e os declarados 
da raça humana o ato que aconteceu há 2 décadas e 
meia teve o abalo de um terremoto. E foi um terremoto. 
Terremoto benéfico e construtivo, se é que a semântica 
permite tal liberdade de expressão. Benéfico e cons-
trutivo, pois o passaporte de sensibilidade feminina 
tem o timbre da visão social e humana de poucos e 
talento cultural de raros. A meiguice, a perspicácia, o 
sentimento humanista que aflora em cada ato, em cada 
gesto, são valores da própria essência da mulher que, 
somados ao rigor com que se submetem à hierarquia 
e à disciplina, formam a junção de qualidades tão ne-
cessárias para o fiel cumprimento do dever. Tudo isso 
credencia vocês, mulheres, da nossa gloriosa Força 
Aérea Brasileira, em orgulho de nossa Nação. Encer-
ro lembrando que a grandeza humana, aos olhos de 

Deus, mede-se pela virtude, pelos sentimentos da alma 
e pela ternura infantil do coração. Vocês são grandes, 
merecem ser homenageadas e a nossa Pátria reco-
nhece a grandeza da mulher da Força Aérea Brasileira. 
Obrigado. (Palmas.)

A SRA. FÁTIMA PELAES – Obrigado, Deputado 
Edio Lopes. E é por isso que estamos hoje fazendo 
essa homenagem às mulheres guerreiras que ultra-
passaram muitas barreiras e têm representatividade 
neste plenário.

No caso das mulheres que optaram pela Força 
Aérea, são unânimes os depoimentos das dificuldades 
iniciais, das barreiras e preconceitos que precisaram 
ser vencidos, mas também da satisfação em cumprir 
bem suas tarefas, conciliando-as com os compromis-
sos do espaço doméstico.

Nesse contexto, quero saudar a realização do I 
Encontro do Corpo Feminino da Aeronáutica, que será 
realizado, entre os próximos dias 24 e 26 de agosto, 
no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica 
(CIAAR). O encontro tem por objetivo justamente co-
memorar os 25 anos do ingresso da mulher na FAB e 
contará com debates, seminários e atividades de inte-
gração entre os diversos quadros da Força Aérea. Na 
ocasião, será lançado um selo comemorativo.

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Briga-
deiro-do-Ar Juniti Saito, tem demonstrado compro-
misso com a justiça social. Com certeza, homens e 
mulheres trabalham igualmente por esse objetivo. No 
último dia 8 de março, foram homenageadas as mu-
lheres brasileiras, em almoço na Aeronáutica para 
as Parlamentares do Congresso Nacional. Tivemos a 
oportunidade de conversar sobre o que já avançamos 
e o que precisamos fazer para conseguirmos uma so-
ciedade mais justa.

Para finalizar, quero aproveitar algumas palavras 
do Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro-
do-Ar Juniti Saito:

“O que se comemora nesta data é, na 
verdade, o fato de a sociedade, nela incluin-
do-se a Aeronáutica, haver despertado para a 
realidade de que não cabe, por pressuposto, 
fazer distinção entre a qualidade do trabalho 
masculino ou feminino.

Por fim, tenhamos em mente que as na-
turais diferenças, conjugadas sob um mesmo 
ideal, são capazes de produzir a sinergia ne-
cessária à edificação de uma Força Aérea mo-
derna e compatível com a nova realidade so-
cial, afinal, nossa força vem da união de nossa 
gente: de homens e de mulheres de azul”.



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 39877 

Aproveitamos a oportunidade para saudar o êxito 
das mulheres que compõem o efetivo da Força Aérea 
e que, nas comemorações desse Jubileu de Prata, 
simbolizam a competência, o caráter e a determinação 
de todas as mulheres brasileiras.

Parabéns a todos os que fazem a Força Aérea 
Brasileira, especialmente essas mulheres guerreiras, 
lutadoras, que confiam neste País.

Muito obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 

Concedo a palavra à Deputada Maria do Carmo Lara, 
pelo Partido dos Trabalhadores.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT – MG. 
Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidenta Deputada 
Vanessa Grazziotin, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti 
Saito, Comandante da Aeronáutica, General do Exér-
cito Fernando Sérgio Galvão, Vice-Almirante Luiz Fer-
nando Fonseca, Major Brigadeiro-do-Ar Jorge Cruz 
de Souza e Mello, Ministra do Superior Tribunal Militar 
Maria Elizabeth Teixeira, Tenente-Coronel Maria Hele-
na, oficiais da Aeronáutica, da Força Aérea Brasileira 
aqui presentes, estamos vivendo um momento ímpar, 
muito importante, prestando esta homenagem a uma 
instituição que há 25 anos incorporou em seus qua-
dros a mulher, que hoje representa 7% do efetivo da 
Aeronáutica. Também no Legislativo há alguns anos 
não havia representação feminina, e atualmente 8,9%, 
quase 9% da Casa são mulheres. Então, Comandante, 
pelo número de mulheres que tem este País, ainda so-
mos poucas nessas instituições, mas há algumas em 
que somos muitas. Nossa representação é grande nas 
áreas de Saúde e Educação, e somamos mais de 50% 
do eleitorado nacional e da população brasileira.

Este é um momento ímpar porque fazemos esta 
homenagem às mulheres que primeiro vieram cer-
rar fileiras e participar da Força Aérea Brasileira, às 
mulheres que abriram caminho para que outras en-
trassem, pioneiras como foram aqui no Legislativo as 
primeiras Parlamentares e no Executivo as primeiras 
Prefeitas, as primeiras Governadoras. Sabemos que 
no passado, dada a cultura dominante no Brasil, não 
se aceitava que a mulher pudesse participar dessas 
instituições, muito menos estar à frente delas. Essa 
era a cultura que reinava neste País na época em 
que nossas mães, nossas avós eram jovens. Até pou-
co tempo atrás uma mulher jamais sonharia alcançar 
certos postos de trabalho. Apenas uma ou outra mais 
denodada atreveu-se a fazê-lo, a desafiar essa cultura 
e participar mais ativamente. Por isso, este é um mo-
mento muito importante.

Sabemos que a Força Aérea Brasileira e todas 
as forças militares do nosso País mantêm uma rígida 
hierarquia, uma rígida disciplina. Algumas instituições 

exigem esse tipo comportamento. Enfrentar e cumprir 
essa exigência é um marco importante nesta nossa 
caminhada, pois, se já é difícil entrarmos em outra ins-
tituição que não tenha disciplina tão rígida, imaginem o 
quão difícil foi para a mulher entrar em uma instituição 
cuja atribuição maior é defender o nosso País e manter 
a nossa soberania. Isso torna ainda mais importante 
comemorar a entrada das mulheres na Aeronáutica.

Tracei aqui este breve histórico de fatos que to-
dos aqui já conhecem porque estamos falando também 
para o Brasil, para todas as brasileiras, para todos os 
brasileiros, e talvez – quem sabe? – outras mulheres 
que estejam ouvindo-nos a partir de agora também 
se interessem por ingressar na Aeronáutica, Coman-
dante Saito.

Quero, portanto, parabenizá-las, senhoras oficiais, 
em nome do Partido dos Trabalhadores.

O Sr. Jair Bolsonaro – Permite-me uma breve 
interrupção, a respeito do que disse V.Exa., sobre es-
tar falando para o Brasil?

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Pois não, 
Deputado.

O Sr. Jair Bolsonaro – Na verdade, infelizmente 
V.Exa. não está falando para o Brasil, porque o sinal 
da TV Câmara foi cortado. 

Então, solicito a V.Exa., Presidenta Vanessa Gra-
zziotin, que, com sua autoridade, determine o restabe-
lecimento do sinal, para que todas as mulheres jovens 
do Brasil possam acompanhar o brilhante pronuncia-
mento da Deputada Maria do Carmo Lara.

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Deputada, depois que V.Exa. concluir farei a solici-
tação. 

Agradecemos ao Deputado Jair Bolsonaro o aviso.
A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Com certe-

za, Deputado, mesmo que não sejam transmitidas ao 
vivo, a TV Câmara grava e posteriormente leva ao ar 
todas as sessões solenes realizadas nesta Casa.

A entrada da mulher na Força Aérea aconteceu 
há 25 anos. As primeiras mulheres sabem quão difí-
cil foi romper as barreiras. Seja onde estivermos, em 
qualquer lugar, em qualquer instituição, sempre temos 
de redobrar nossos esforços e nossa dedicação ao 
trabalho para mostrar que somos capacitadas, e es-
tamos começando a vencer os obstáculos em todos 
os cantos do País.

O Corpo Feminino da Reserva da Aeronáutica foi 
criado em 29 de junho de 1981, destinado a atender 
necessidades do então Ministério da Aeronáutica. Em 
1982, 160 mulheres foram matriculadas na Primeira 
Turma do Estágio de Adaptação ao Quadro Feminino da 
Aeronáutica. Na mesma data, 147 mulheres ingressa-
ram na Primeira Turma do Quadro Feminino de Gradu-
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adas. Em setembro de 1983, o Centro de Instrução de 
Graduados da Aeronáutica passou a ser denominado 
Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica. Em 
julho de 1990 formou-se no CIAAR a última Turma do 
Quadro Feminino de Graduadas, e em 27 de setem-
bro de 1991 a última Turma do Quadro Feminino de 
Oficiais. As especialidades do Quadro Feminino de 
Oficiais foram absorvidas pelo Quadro Complementar 
de Oficiais da Aeronáutica. 

A mulher entrou na Aeronáutica e foi fazendo 
carreira, galgando postos, subindo na hierarquia. Es-
sas mulheres aqui presentes foram as pioneiras. Fo-
ram elas que iniciaram o longo processo da incorpo-
ração feminina no âmbito da Força Aérea Brasileira, 
abrindo caminho para o ingresso das cerca de 5 mil 
mulheres que hoje compõem os diversos quadros da 
instituição.

Em 2006, a Aeronáutica formou a primeira turma 
de brasileiras aviadoras. Em novembro daquele ano tive 
a oportunidade de, juntamente com a bancada femi-
nina, participar da formatura da Turma de Aspirantes 
da Academia da Força Aérea Brasileira. 

Para comemorar os 25 anos do ingresso da mu-
lher na Aeronáutica, o CIAAR, responsável pela for-
mação da Primeira Turma do Quadro Feminino de 
Graduadas, realizará no meu Estado, Minas Gerais, no 
próximo final de semana, dia 25 de agosto, um semi-
nário para discutir a trajetória da mulher, ontem, hoje 
e amanhã, na Força Aérea Brasileira.

É muito importante a participação das mulheres 
na FAB. É lógico que a Força Aérea é feita de homens 
e mulheres, mas a participação da mulher traz uma 
contribuição grande ao nosso País, ajudando a cons-
truir e a defender a nossa soberania.

Encerro meu pronunciamento com uma citação que 
retirei do vídeo apresentado nesta sessão solene:

“Mulher, mãe, esposa, filha, mulher militar 
da Força Aérea Brasileira, com muitas histórias 
para contar, com muito trabalho e dedicação, 
luta pelo Brasil. Com ousadia e profissiona-
lismo, defende a nossa soberania junto aos 
homens da Força Aérea Brasileira.”

Meus parabéns a todas, e muito obrigada. 
(Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – An-
tes de conceder a palavra à próxima oradora, comu-
nico a todos os presentes e em especial ao Deputado 
Jair Bolsonaro que apenas houve uma interrupção na 
transmissão desta solenidade para um flash divulgado 
pela TV Câmara, mas já voltamos ao vivo. 

Nesta manhã, a sessão está sendo transmitida 
para todo o Brasil, sim. Isso é importante não só para 

a Força Aérea Brasileira, mas para todas as mulheres 
brasileiras. 

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Concedo a palavra à Sra. Deputada Nilmar Ruiz, que 
falará pelo Democratas. S.Exa. dispõe de até 5 mi-
nutos.

A SRA. NILMAR RUIZ (DEM – TO. Sem revisão 
da oradora.) – Cumprimento a Sra. Presidente, Vanes-
sa Grazziotin; o Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito; 
o Vice-Almirante Luiz Fernando Fonseca, Vice-Chefe 
do Estado Maior da Armada; o General-de-Exército 
Fernando Sérgio Galvão, Secretário de Economia e 
Finanças do Exército, representando o General Enzo 
Martins; a Ministra do Superior Tribunal Militar Maria 
Elizabeth Teixeira Rocha; os demais companheiros 
Deputados presentes; as mulheres e homens que 
compõem a Força Aérea Brasileira. 

Antes de iniciar meu pronunciamento, quero falar 
da minha emoção em participar deste momento. Estou 
tendo a oportunidade, na condição de Parlamentar, de 
participar de diversos atos junto à Aeronáutica. 

Somente em 1827, concedeu-se às mulheres 
brasileiras o direito de freqüentar o ensino primário. 
E a primeira Constituição Federal em que constou o 
direito da mulher ao voto foi a de 1934, mais de um 
século depois.

Esses exemplos ilustram a difícil luta das mulhe-
res para ocupar os espaços que merecem nesta terra, 
não só como mãe, esposa, companheira, mas também 
nos postos de trabalho, nos cargos de comando e nas 
esferas do poder.

O Jubileu de Prata do ingresso da mulher militar 
na Força Aérea Brasileira não representa apenas a in-
corporação das primeiras alunas militares na gloriosa 
FAB. Mas em 1º de agosto de 1982 iniciou-se um novo 
tempo. Romperam-se barreiras, agregaram-se à força 
da Aeronáutica a sensibilidade, a garra, a determina-
ção e a competência das mulheres.

Fiquei emocionada e feliz por estar presente a 
um momento histórico para a FAB e para as mulheres 
brasileiras. Formou-se em novembro do ano passado 
a Turma Therion, de Aspirantes de 2006 da Academia 
da Força Aérea, nela incluídas as 11 pioneiras avia-
doras do quadro de oficiais. Não me esqueço, major 
Carla, da emoção que foi poder percorrer a academia, 
conhecer o alojamento das nossas aviadoras, enfim, 
participar daquela festa em que os formandos perfila-
dos assistiram ao belo espetáculo da Esquadrilha da 
Fumaça. As nossas meninas mostravam ao Brasil que 
não há limites para as mulheres. 

Hoje, as mulheres militares representam 6,92% 
do efetivo total da Aeronáutica. Somadas as 11 aviado-
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res, não menos que 4.453 mulheres, nesses 25 anos, 
enaltecem e engrandecem a Força Aérea Brasileira.

O ano de 2007 será considerado um marco his-
tórico, pois será lançado selo comemorativo da data, 
e o seminário A Trajetória da Mulher na FAB: Passa-
do, Presente e Futuro, meritoriamente, homenageará 
todas as mulheres militares.

Não se pode esquecer, por exemplo, mulheres 
como a cadete Fernanda Görtz, primeira piloto militar 
a solar a aeronave de instrução básica, o T-25 Uni-
versal, em 2004, e a Cadete Daniele Lins, primeira a 
solar a aeronave de instrução avançada, o T-27 Tuca-
no, em 2006.

Talvez a sensação de Fernanda e Daniele ao 
completarem os seus primeiros vôos seja a mesma 
que temos nós, Deputadas, quando subimos nesta 
tribuna para defender o nosso povo, da médica ao ope-
rar um doente ou da agricultora ao plantar sementes 
e colher alimentos.

A história da pátria brasileira a cada dia se con-
solida com o trabalho das mulheres e dos homens 
na construção de um futuro melhor, em que todos 
possam viver com segurança e dignidade, criar seus 
filhos e ser feliz.

Parabéns às mulheres militares da Força Aérea 
Brasileira. Parabéns a todas as que dedicam a sua vida 
à construção de um Brasil cada vez melhor.

Parabéns a nós, mulheres. 
Obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 

Comunico a presença entre nós da Deputada Angela 
Amin, do Deputado Vicentinho Alves, da Deputada 
Alice Portugal e da Deputada Sandra Rosado, entre 
outros Parlamentares.

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Convido para falar dos 25 anos do ingresso das mu-
lheres na Aeronáutica o Parlamentar que aqui repre-
senta o PSDB, um Deputado que vem do grande, po-
deroso e rico Estado de São Paulo: William Woo, que 
aprendeu com as Forças Armadas a defender o Brasil 
como um todo.

O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidenta Deputada Vanessa Gra-
zziotin, quero cumprimentar, nas pessoas do Exmo. 
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito, nosso Coman-
dante da Aeronáutica, do Exmo. Vice-Almirante Luiz 
Fernando Palmer de Fonseca, nosso Vice-Chefe do 
Estado Maior da Armada, e do Exmo. General-de-
Exército Fernando Sérgio Galvão todos os membros e 
autoridades das Forças Armadas aqui presentes. E, na 
pessoa da Tenente-Coronel Maria Helena Rodrigues 
Moutinho, apresento meu especial cumprimento a todas 
as mulheres oficiais presentes neste recinto. 

Venho à tribuna proferir um discurso em nome 
do PSDB, em substituição às Deputadas Thelma de 
Oliveira, Raquel Teixeira e Andreia Zito, que, por força 
de compromissos assumidos anteriormente, não pu-
deram comparecer. 

Sra. Presidenta, são poucas as instituições pú-
blicas brasileiras com o mérito de atravessar os anos 
sem verem abalados o prestígio, o respeito e a con-
fiança nelas depositada pela população. Uma delas 
é a Forças Aérea Brasileira, a quem homenageamos 
nesta sessão solene pela comemoração dos 25 anos 
do ingresso da mulher militar nos seus quadros.

Encarregada de atividades com planejar e exe-
cutar ações relativas à defesa do País no campo ae-
ronáutico, manter a segurança da navegação aérea, 
realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento re-
lacionadas com as atividades aeroespaciais e operar o 
Correio Aéreo Nacional, a Força Aérea Brasileira é um 
dos grandes orgulhos de todos nós, por desempenhar 
essas funções com níveis excelentes de eficiência. 
Cada uma das 73.500 pessoas, entre civis e militares, 
que integram a FAB merece o nosso reconhecimento 
e a nossa deferência.

A necessidade de se estabelecer uma harmonia 
entre homens e mulheres, superando as barreiras nada 
nobres do machismo, levou a Força Aérea a se abrir 
para a presença feminina no seu efetivo. Passados 25 
anos desde essa abertura, as mais de 4 mil mulheres 
militares dos quadros da FAB representam altivamen-
te a evolução de uma realidade. Essas profissionais 
conquistaram espaços e comprovaram que a oferta 
igualitária de oportunidades enriquece o ambiente de 
trabalho com novas visões e experiências.

As brasileiras que homenageamos hoje assu-
miram com responsabilidade a missão de integrar as 
bases de uma corporação que, juntamente com o Exér-
cito e a Marinha, zela pela manutenção da justiça, da 
força e da soberania do País. Elas estão a serviço da 
Pátria, desempenhando suas funções em hospitais, 
hangares, seções administrativas, e já estão também 
nas cabines de controle de aviões militares e no de-
senvolvimento de operações militares.

Senhoras e senhores, enalteçamos a fibra e a 
dedicação dessas mulheres da nossa Força Aérea lem-
brando aquela que foi e aquelas que são as pioneiras 
dos nossos céus: Anésia Pinheiro Machado, a primeira 
aviadora civil brasileira, e a turma das primeiras mili-
tares aviadoras do País, formada em 2006, composta 
por Fabrícia Aguiar, Camila Bolzan, Juliana Barcellos, 
Joyce Conceição, Carla Borges, Gisele Oliveira, Már-
cia Cardoso, Dayana dos Santos, Adriana Gonçalves, 
Daniele Lins e Fernanda Götz. Seus nomes já estão 
merecidamente inscritos na História do Brasil, ao lado 
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do Patrono da Aeronáutica e inventor do avião, Alberto 
Santos Dumont, e do Patrono da Força Aérea Brasi-
leira, o Marechal Eduardo Gomes.

Estamos certos de que o empenho dessas pro-
fissionais muito contribui para os trabalhos da FAB na 
busca permanente da eficiência funcional, nas pesqui-
sas e no desenvolvimento dos meios mais adequados 
de operação militar.

Em nome de toda a bancada do PSDB na Câma-
ra dos Deputados congratulamo-nos com as mulheres 
que compõem o efetivo da Força Aérea Brasileira por 
ocasião do jubileu de prata do ingresso das primeiras 
militares na Força Aérea Brasileira, essa tão impor-
tante corporação. 

Expressamos também nossos votos de sucesso 
na realização do I Encontro do Corpo Feminino da Ae-
ronáutica, a realizar-se este mês no Centro de Instrução 
e Adaptação da Aeronáutica, em Belo Horizonte.

Finalmente, Deputada Vanessa Grazziotin, tive 
a oportunidade de participar da Operação Solimões 
com V.Exa., quando conheci melhor o seu Estado, a 
força de V.Exa. e a importância de sua ajuda e sua in-
gerência em todo o Estado do Amazonas. Mas, antes 
de participar da Operação Solimões, juntamente com 
o colega Edinho Bez e meu comandante Jair Bolso-
naro, que sempre me incumbe de missões na nossa 
Comissão de Defesa Nacional, eu procurei ler sobre o 
que seria essa operação, e chamou-me a atenção um 
episódio acontecido em 2006, conhecido como Opera-
ção Pampa, quando a primeira mulher no CINDACTA 
II operou em uma ação de defesa aérea. Isso mostra 
que a cada dia a mulher conquista mais espaços em 
nossos quadros. 

Eu, basicamente, fui criado por minha mãe, mas 
sou o caçula, e tenho 3 irmãs que sempre foram pa-
râmetros para mim. Minha irmã mais velha formou-se 
em Medicina, a segunda em Direito e a terceira em 
Engenharia. Todas sempre nos deram muito orgulho, 
e hoje nossa família tem uma empresa que destina 
95% do seu trabalho ao público feminino.

Às vezes esquecemos as diferenças naturais, 
como aconteceu comigo, ao ver pela primeira vez uma 
mulher militar, na Operação Solimões – a Major Car-
la, se eu não me engano. No começo chamou-me a 
atenção, mas depois acostumei-me com a presença 
feminina. À noite, porém, em outro ambiente, com ou-
tras vestes, por ocasião de um jantar de gala, chamou-
me ainda mais a atenção a diferença natural e salutar 
entre homens e mulheres, diferença necessária para 
a composição das Forças Armadas, para a realidade 
e a modernidade que existe hoje na sociedade e na 
Força Aérea brasileira, essa instituição tão importante 
para todos nós.

Em nome do PSDB, nossos parabéns e o nosso 
muito obrigado, Sra. Presidenta. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Obrigado, Deputado William Woo.

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Anuncio a honrosa presença dos Deputados Lázaro 
Botelho, Chico Lopes e Angela Portela, entre tantos ou-
tros cuja presença será registrada durante a sessão.

O SR. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – Tem a 
palavra o Deputado Jair Bolsonaro, que falará pelo PP.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Sem revi-
são do orador.) – Exma. Sra. Deputada Vanessa Gra-
zziotin, meus parabéns pela oportunidade e justiça 
deste brilhante evento. Em seu nome cumprimento as 
autoridades civis.

Exmo. Sr. Comandante Juniti Saito, meus pa-
rabéns pela sua postura na condução dos trabalhos 
frente à nossa Aeronáutica. Em sua pessoa saúdo as 
demais autoridades, oficiais e praças da Marinha, da 
Aeronáutica e do Exército.

Quando o assunto é óbvio, a gente fica um pou-
co sem palavras. Mas vou tentar falar um pouquinho 
sobre vocês.

No passado, os exércitos eram conhecidos pela 
brutalidade. Com a evolução do homem – não da mu-
lher, que já estava evoluída –, vocês se integraram a 
nós. Continuamos ainda táticos, e vocês trazem uma 
melhor estratégia para todos nós. 

Não tive o prazer de conviver com vocês ao longo 
dos 15 anos em que estive no meu glorioso Exército 
brasileiro. Com toda a certeza, com algumas estando 
a meu comando, eu teria um trabalho mais profícuo. 
E se eu estivesse a comando de algumas de vocês, 
com toda a certeza a minha produtividade seria mui-
to maior. 

Vocês aperfeiçoaram tudo que constrói e mantém 
as Forças Armadas, em especial a disciplina. Rara-
mente se vê uma mulher na quarta parte do boletim. 
Ela é muito mais sensível do que nós, até nos educa 
um pouco mais dentro dos quartéis. A disciplina e a 
camaradagem cresceram. 

Num momento em que tanta gente leva proble-
mas ao Comandante Saito, quero sugerir uma solu-
ção. Com toda a certeza, V.Exa. vai concordar comigo. 
Nesta Casa é onde se ganha ou se perde uma guerra. 
Se tivéssemos uma assessoria parlamentar com o po-
der de convencimento de mulheres, ou mais mulheres 
integrando essa assessoria, com toda a certeza já te-
ríamos votado a MP 2.215, que tanto transtorno tem 
causado a todos.

Com toda a certeza, essa presença feminina te-
ria contribuído também junto aos Parlamentares para 
fazer nascer o nosso pequeno reajuste, que não sai. 
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Os Parlamentares daqui são os que mobilizam os Mi-
nistérios do Poder Executivo, a exemplo do mais im-
portante, o do Planejamento.

Quero concluir, já que palavras jamais repre-
sentariam o semblante, a fisionomia de satisfação de 
cada uma das senhoras neste momento. Mais do que 
confiar e acreditar, amamos todas vocês. 

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 

Concedo a palavra à Deputada Jusmari Oliveira, que 
falará pelo PR. S.Exa. representa não só as mulheres 
trabalhadoras rurais, mas as mulheres de todo o seu 
Estado.

A SRA. JUSMARI OLIVEIRA (PR – BA. Sem 
revisão da oradora.) – Exma. Ministra Maria Elisabe-
th Guimarães Teixeira Rocha; Exma. Tenente-Coronel 
Maria Helena Rodrigues Moutinho; Exma. Deputada 
Vanessa Grazziotin, colega mulher lutadora e defensora 
do Brasil como um todo, mas especialmente da Amazô-
nia, que propôs esta sessão solene e a preside neste 
momento – na pessoa de V.Exa., cumprimento todas 
as Deputadas e todos os Deputados presentes.

Com certeza, esta sessão se reveste de uma 
aura especial ao comemoramos o Jubileu de Prata do 
ingresso da mulher militar na Força Aérea Brasileira.

Agradecemos ao partido, em especial às nossas 
colegas de partido, a indicação para representá-las 
nesta homenagem a essas valorosas mulheres que, 
com certeza, fazem a diferença da história deste Par-
lamento. Se cada uma de vocês saísse do lugar onde 
está e olhasse o plenário daqui – nós estamos acostu-
madas a isso –, veria na sua composição, nesta manhã 
em que se comemora este Jubileu, um momento tão 
bonito como talvez nunca tenhamos tido.

Celebrar o 1º de agosto de 1982, quando ingres-
saram as alunas pioneiras no estágio de adaptação 
ao quadro feminino de oficiais do Centro de Instrução 
Especializada da Aeronáutica e no estágio de adap-
tação ao quadro feminino de graduadas do Centro de 
Instrução e Adaptação da Aeronáutica, faz-nos refle-
tir um pouco e reportar-nos ao Livro de Provérbios: 
“Mulher virtuosa, quem a achará? Em muito excede o 
valor de finas jóias”.

Para mim, ser mulher é uma grande virtude, é 
uma dádiva de Deus. Mas ser mulher virtuosa é um 
privilégio divino. E mulheres que alcançam um espa-
ço numa sociedade como a nossa e nas instituições 
das Forças Armadas do nosso País, com certeza, são 
mulheres virtuosas, privilegiadas por Deus.

Ao admitir a formação de mulheres oficiais, a For-
ça Aérea Brasileira merece os nossos parabéns por ter 
sido o instrumento divino a abrir as portas das Forças 
Armadas Brasileiras para que as mulheres ocupassem 

o espaço e fizessem a diferença, como disse há pouco 
o nosso Deputado do PP.

Isso também foi um marco na luta de todas as 
brasileiras em prol da igualdade de oportunidades e da 
conquista dos espaços de atuação mais diversos.

A partir dessa oportunidade, ao longo desses 
últimos 25 anos, as bravas militares da Força Aérea, 
dados sua obstinação e seu exemplo, têm ajudado a 
comprovar que a mulher é tão competente quanto o 
homem no cumprimento de qualquer tarefa. No caso 
específico do serviço militar, embora elas sejam isen-
tas de fazê-lo, de acordo com a Constituição Federal, 
aumenta, ano após ano, o número das que se apre-
sentam voluntariamente para contribuir com a defesa 
da Pátria.

Reconhecendo esse valor, a Aeronáutica vem 
introduzindo mudanças em seus quadros, de modo a 
acolher a indispensável participação feminina. Assim, 
consolida-se a brilhante trajetória iniciada em 1982 e 
desde então pontuada por sucessivas vitórias sobre 
obstáculos muitas vezes considerados intransponí-
veis.

O gosto, aliás, dessas vitórias, Sra. Presidenta, 
pudemos ver no breve vídeo aqui apresentado, nas 
lágrimas de emoção, lágrimas que comovem porque 
são emoção da vitória. E se vocês não perceberam, 
durante o vídeo ficaram 2 gotas de água na lente da 
câmera. Imaginei que ali eram gotas de lágrimas. Lá-
grimas de emoção, e emoção da vitória, como poucas 
mulheres brasileiras podem fazer: chorar pela emoção 
da vitória, quando tantas choram pelo sofrimento do 
fracasso.

Nessa trajetória, merece destaque o ingresso da 
primeira turma de cadetes femininos na Academia da 
Força Aérea, nos quadros de Intendência, em 1996. 
Outros Deputados destacaram o pioneirismo, pois, 
afinal de contas, cada uma que fez a primeira ação 
na Aeronáutica foi uma pioneira. Destaco, como a 
Deputada Nilmar, a cadete Fernanda Görtz, primeira 
brasileira a voar sozinha em uma aeronave militar da 
FAB, o T-25 Universal, em 2004.

Muitos outros pioneirismos dessas cadetes po-
deriam ser destacados. Com certeza, aos poucos elas 
vão conquistando a oportunidade de mais vitórias. Elas 
são apenas 7% do efetivo total da FAB. Mas esperamos 
que esse percentual aumente, assim como também os 
postos conquistados por elas.

Recentemente, 11 cadetes mulheres se formaram 
na turma de pilotos e 21 outras, entre as primeiras ofi-
ciais do sexo feminino lotadas em vários esquadrões 
do Brasil, foram promovidas a tenentes-coronéis. 

Ainda não há mulheres em cargos de comando. 
O caminho para isso, entretanto, vem sendo construído 
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desde aquele 1º de agosto de 1982. Agora, as condi-
ções estão dadas e elas já demonstraram ser deten-
toras da capacidade e dedicação necessárias para 
que, em breve, estejamos comemorando a promoção 
da nossa primeira brigadeiro.

Também parabenizamos os homens oficiais, que 
souberam entendê-las, recebê-las e, com certeza, cor-
tejá-las e tratá-las como seres humanos capazes de 
ocupar espaços como qualquer um de vocês.

Ao parabenizar todas as mulheres da Aeronáu-
tica brasileira, não podemos deixar de parabenizar os 
homens que as acolheram e que, com certeza, torcem 
por elas, assim como os homens Deputados também 
torcem por nós, Deputadas.

Que Deus as abençoe e que, nos ares do Brasil, 
vocês possam, lá de cima, olhar as estrelas mais de 
perto ou para nós, mais de longe, e lembrar que são 
seres especiais para Deus e para o Brasil.

Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.) 
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – Na 

seqüência, chamamos a representante da Bancada do 
Partido Socialista Brasileiro – PSB, a Deputada Maria 
Helena, que representa na Câmara Federal a banca-
da de Roraima.

Deputada Maria Helena, V.Exa. dispõe de até 5 
minutos.

A SRA. MARIA HELENA (Bloco/PSB – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidenta Depu-
tada Vanessa Grazziotin, que apresentou requerimen-
to propondo essa sessão solene; Sr. Comandante da 
Aeronáutica Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito; se-
nhoras homenageadas, Tenente-Coronel Maria Hele-
na Rodrigues Moutinho, Ministra Maria Elizabeth Gui-
marães Teixeira Rocha, Vice-Almirante Luiz Fernando 
Palmer Fonseca, General-de-Exército Fernando Sérgio 
Galvão e Major-Brigadeiro-do-Ar Jorge Cruz de Sou-
za e Mello, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, é uma 
grande honra para mim, na condição de Parlamentar 
e mulher, estar presente a esta sessão e aqui repre-
sentar o meu partido.

Nesta sessão solene em que se comemora o ju-
bileu de prata do ingresso da mulher militar na Força 
Aérea Brasileira, ao fazermos uma retrospectiva des-
tes 25 anos que se passaram, vemos que a trajetória 
percorrida por essas bravas mulheres foi de muito tra-
balho, muita luta, muita perseverança e acima de tudo 
de muita coragem.

Ao prestarmos esta homenagem às oficiais hoje 
aqui presentes e àquelas que não puderam estar aqui, 
podemos dizer que o sentimento que paira no ar nes-
te plenário é o de profunda admiração e respeito pelo 
feito histórico que essas mulheres obtiveram: o de 
romper a barreira imposta às mulheres e ingressar 

em um ambiente até então exclusivamente masculino, 
conquistando espaços que por séculos foram negados 
às mulheres.

Hoje, cerca de 5 mil mulheres integram os diver-
sos quadros das Forças Armadas. Cinco mil mulheres 
que se inspiraram no exemplo das primeiras 160, que 
provaram que atuar em defesa do País é também um 
direito e um dever feminino.

Analistas de sistemas, assistentes sociais, en-
fermeiras, fonoaudiólogas, biblioteconomistas, nutri-
cionistas, psicólogas – foram essas as profissionais 
que formaram a Primeira Turma do Quadro Feminino 
de Graduadas, a “Turma Demoiselle”. São essas as 
primeiras mulheres da Força Aérea Brasileira a se-
rem promovidas a Tenente-Coronel. E agora muitas 
delas almejam concorrer ao Estágio de Adaptação ao 
Oficialato, passando a integrar o Quadro de Oficiais 
Especialistas da Aeronáutica. 

Assim, é certo que ainda há um longo caminho 
a ser percorrido pelas nossas homenageadas, que na 
Força Aérea Brasileira representam a mulher brasileira 
e que sonham voar ainda mais alto. Mas o importante 
é que o maior obstáculo já foi superado, e daqui para 
a frente serão só conquistas e vitórias.

Portanto, quero aqui registrar, em nome de meu 
partido, o Partido Socialista Brasileiro, que somos to-
das gratas a essas oficiais pela enorme contribuição 
que ofereceram ao País, mostrando que a colabora-
ção entre homens e mulheres não é somente benéfi-
ca, como também essencial para o fortalecimento de 
nossa Nação.

Muito obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 

Concedo a palavra à Deputada Sueli Vidigal, que falará 
pela bancada do PDT, dispondo de até 5 minutos.

A SRA. SUELI VIDIGAL (Bloco/PDT – ES. Sem 
revisão da oradora.) – Sra. Presidenta, proponente 
desta sessão solene, antes mesmo de representar 
meu partido, o PDT – aliás, sou a única Deputada 
Federal pelo PDT –, quero no meu primeiro mandato 
representar a mulher, a mãe, enfim, nós parceiras do 
Criador no milagre da vida. 

Saúdo as autoridades que compõem a Mesa, ten-
tando não ser repetitiva, mas obedecendo ao protocolo: 
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito, Comandante da 
Aeronáutica, e, por ordem de hierarquia, General-de-
Exército Fernando Sérgio Galvão, Vice-Almirante Luiz 
Fernando Palmer Fonseca, Major-Brigadeiro-do-Ar 
Jorge Cruz de Souza Mello, Ministra Maria Elizabeth 
Guimarães Teixeira Rocha e Tenente-Coronel Maria 
Helena Rodrigues Moutinho.

Portanto, ao cumprimentar a Mesa, cumprimento 
também todas as mulheres que estão sendo homena-
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geadas hoje nesta sessão solene em comemoração 
do jubileu de prata do ingresso da mulher militar na 
Força Aérea Brasileira.

É com muito respeito e orgulho que subo à tri-
buna para, em meu nome pessoal e em nome das 
mulheres deste País, as quais represento na condi-
ção de Parlamentar, e em nome da bancada do meu 
partido, o PDT, homenagear as mulheres militares da 
Força Aérea Brasileira, no ano em que se comemora 
seu jubileu de prata. Estamos sendo repetitivas? Não 
importa. O dia é das senhoras.

Gostaria, primeiramente, de parabenizar cada 
uma das pioneiras, corajosas e – por que não dizer? 
– heróicas cabos, sargentos e oficiais que, em agos-
to de 1982, ingressaram na corporação. Inicialmente 
160, hoje são 5 mil mulheres que compõem os diver-
sos quadros da nossa Força Aérea, para ali exercer 
atividade profissional especializada e dar à instituição 
da Aeronáutica e à Pátria seu quinhão de cooperação 
e doação. 

Essas mulheres, Sra. Presidenta, já são parte 
da história de nosso País, pois, ao abrirem as portas 
para o ingresso da mão-de-obra feminina na Força 
Aérea, trouxeram consigo a mudança, o desenvolvi-
mento, o futuro.

Não as esqueço, Deputada Vanessa, demais Sras. 
Parlamentares, e aproveito a boa oportunidade para 
aqui ampliar minhas congratulações à Aeronáutica, por 
sua disposição de dinamizar estruturas e processos, 
voltar-se sempre ao futuro e tornar-se dia a dia uma 
instituição inovadora, dinâmica e positiva para o Brasil, 
exemplo de estrutura militar que sabe como crescer 
sem se desorganizar, modernizar-se sem comprometer 
hierarquias, incorporar o novo sem perder seus obje-
tivos e sua essência patriótica. 

Gostaria, também, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, de cumprimentar cada uma das mulhe-
res, cada uma das mães, esposas, filhas, dedicadas 
cidadãs que anualmente engrossam as fileiras das 
brasileiras que participam da construção de um País 
soberano, ético e sobretudo moderno, no melhor senti-
do que se possa emprestar à palavra. Essas mulheres 
dispõem-se a trabalhar em campo outrora reservado 
à mão-de-obra masculina. 

Quero destacar a Tenente-Coronel Enfermeira 
Cyntia Maria da Silva, a militar mais antiga do Quadro 
Feminino de Oficiais, como também a Terceiro Sargento 
Helaine Baptista do Nascimento, que se especializou 
na defesa do espaço aéreo brasileiro e no controle de 
tráfegos de aeronaves militares em atividades específi-
cas. Nosso abraço à Major Rosana Bauer, Assistente do 
Comandante. Pela primeira vez, uma oficial do quadro 
feminino assume esse posto. Não posso deixar de citar 

também a Major Carla Benzecry e a Suboficial Carmeli 
Miranda, primeiras Assessoras Parlamentares da Ae-
ronáutica nesta Casa, que tão bem têm representado 
a corporação. São mulheres que mostram ao mundo 
como deve ser o cotidiano de trabalho nas sociedades 
democráticas: uma comunhão – e não competição ou 
sobreposição – de homens e mulheres unidos em torno 
de um objetivo comum e maior: a construção autôno-
ma e justa da Nação.

Como brasileira e mulher, orgulhei-me muito, Sr. 
Presidente, ao ver pela TV, na transmissão dos Jogos 
Pan-americanos – ocasião em que nosso País foi ob-
servado por todo o continente americano e por vários 
outros países ao redor do mundo –, oficiais femininas 
da Aeronáutica orientando os atletas de esportes ao 
ar livre sobre as condições meteorológicas de reali-
zação de suas provas. Mulheres, Deputada Vanessa, 
que há pouco mais de 2 décadas não se imaginava 
ver ocupando qualquer posto no seio das Forças Ar-
madas brasileiras, hoje ocupam postos da magnitude 
dos oficialatos técnicos. Isso é magnífico!

Para mim, que consegui ingressar em um es-
paço já não reservado, mas ainda dominado, pelos 
homens – o Parlamento –, é uma satisfação muito 
pessoal participar da comemoração que ora assisti-
mos neste plenário. 

Para concluir, gostaria de parabenizar cada uma 
das mulheres presentes. Quando parabenizamos uma 
mulher, estamos parabenizando também o homem, 
porque na verdade, porque fomos escolhidas para 
sermos parceiras do Criador no milagre da vida, so-
mos nós mulheres que trazemos ao mundo homens 
de projeção.

Por isso, parabenizo mais essa conquista femi-
nina, em meu nome, em nome da bancada do PDT, 
em nome das mulheres deste Parlamento – ainda re-
presentamos apenas 9% dele. Com certeza, todas as 
mulheres que nos assistem neste momento engrossam 
essas fileiras do dia-a-dia, as fileiras dos desafios que 
cada uma de nós mulheres enfrentamos.

Tenham um bom dia, e até uma nova oportunida-
de, se Deus quiser. Com certeza Ele vai querer. 

Muito obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 

Muito obrigada, Deputada Sueli Vidigal.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – An-

tes de conceder a palavra ao próximo orador, gosta-
ria de registrar a presença da Sra. Vera Regina Saito, 
esposa do nosso querido Comandante Juniti Saito, 
da Sra. Luiza Helena de Souza e Mello, esposa do 
Major-Brigadeiro-do-Ar Jorge Cruz de Souza e Mello, 
da Sra. Jane Ferro Angelo, esposa do Brigadeiro An-
gelo, da Sra. Silvia Maria Tavares dos Santos, esposa 
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do Chefe do Estado Maior da Aeronáutica Tenente-
Brigadeiro José Américo dos Santos, e da Sra. Regi-
na Azevedo, Superintendente de Recursos Humanos 
da INFRAERO. Agradecemos a todas, e também ao 
Brigadeiro Vilarinho, Diretor-Geral de Pessoal da Ae-
ronáutica, a presença. 

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Concedo a palavra ao Deputado Marcelo Ortiz, pelo 
Partido Verde.

V.Exa., Deputado Marcelo Ortiz, dispõe de até 
5 minutos.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Sem revisão 
do orador.) – Muito obrigado, Sra. Presidenta. Com sa-
tisfação vejo V.Exa. dirigindo os trabalhos desta ses-
são. Nobre Deputada, V.Exa. é uma das que tão bem 
representam as mulheres nesta Casa, é um exemplo 
de firmeza, de dedicação, de pureza e de distinção, e 
para nós é uma grande honra estarmos lado a lado a 
quase todo momento, o PV de um lado e o PCdoB de 
outro; por via de regra, na maior parte, comungamos 
dos mesmos ideais.

Cumprimento o Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti 
Saito, nosso Comandante da Aeronáutica, o General-
de-Exército Fernando Sérgio Galvão, o Vice-Almirante 
Luiz Fernando Palmer Fonseca, o Major-Brigadeiro-do-
Ar Jorge Cruz de Souza e Mello, a Ministra Maria Eli-
zabeth Guimarães Teixeira Rosa e a Tenente-Coronel 
Maria Helena Rodrigues Moutinho, que no momento 
representa as mulheres na Mesa.

É com grande satisfação que, na condição de 
Líder do Partido Verde nesta Casa, assumo a tribuna 
para homenagear as mulheres brasileiras. Esta home-
nagem não é somente pelos 25 anos de ingresso das 
mulheres na Força Aérea Brasileira, pois estende-se 
também a todas as brasileiras que diariamente vêm 
contribuindo para o desenvolvimento do País.

Há 25 anos as mulheres trabalham em várias es-
pecialidades na FAB. Hoje há oficiais intendentes, mé-
dicas, aviadoras, dentistas, engenheiras, entre diversas 
profissões. As suboficiais e sargentos estão nas áreas 
de controle de tráfego aéreo, eletrônica, meteorologia e 
muitas outras, espalhadas por todas as organizações 
militares da Aeronáutica do Brasil, ocupando espaços 
que antes eram exclusivos dos homens.

A sensibilidade feminina é tida como um fator que 
faz a diferença nos nossos quartéis. Atualmente, a mu-
lher está presente em todas as áreas da Força Aérea, 
e sua atuação aparece de forma importante nos vários 
campos de trabalho da Aeronáutica brasileira.

A origem da Força Aérea Brasileira remonta à 
segunda década do século passado. Criada em 23 de 
agosto de 1916, a Escola de Aviação Naval, primeira 
escola militar de aviação do País e portanto berço da 

nossa aviação militar, ao iniciar suas atividades na Ilha 
das Enxadas – no Rio de Janeiro, então Capital Fe-
deral –, deu os primeiros passos no sentido de dotar 
a Nação brasileira de um poder aéreo. Acompanhan-
do tais esforços, o Exército Brasileiro criou, em 10 de 
julho de 1919, a Escola de Aviação Militar, com sede 
no Campo dos Afonsos, também no Rio de Janeiro, 
suprindo lacuna importante na sua capacidade de for-
mar aviadores aptos a enfrentar uma nova realidade 
de combate. 

Dessa rápida introdução histórica, saltamos para o 
ano de 2003, quando, em 10 de janeiro, a Força Aérea 
Brasileira recebeu na Academia da Força Aérea mais 
um grupo de jovens voluntários determinados a inte-
grar suas fileiras. Dentro do universo de 227 cadetes 
brasileiros, foram convocados 177 para o quadro da 
aviação, 35 para a intendência e 15 para a infantaria. 
E, pela primeira vez na história da aviação militar de 
nosso País, era dada a oportunidade para as mulhe-
res demonstrarem seu valor em mais esse campo de 
atividade. Foram oferecidas 20 vagas para o segmen-
to feminino, as quais foram plenamente preenchidas 
depois de acirrado concurso público, haja vista a rela-
ção candidato/vaga: eram em torno de 150 candidatas 
para cada vaga.

Naquele ano, as obrigações que se seguiriam, 
como o estágio de Salto de Emergência de pára-que-
das e o Exercício de Campanha Militar, não seriam 
novidades, uma vez que já haviam sido realizadas por 
mulheres desde 1996, ano em que o gênero feminino 
rompeu com as barreiras acadêmicas, ao ingressar 
para o Curso de Intendência.

Assim, os bons resultados obtidos nessas ati-
vidades não causaram surpresa, e essas intrépidas 
guerreiras, motivadas pelo desejo íntimo de vencer 
os obstáculos e os desafios próprios de uma vida em 
academia militar, sobrepujaram, como esperado, todas 
as etapas previstas em sua primeira série.

A Nação Brasileira pode estar certa de que a li-
derança e o espírito de corpo, aliados aos caracteres 
de coragem, altruísmo, tenacidade, determinação, 
perseverança e demais virtudes próprias dos bons 
combatentes, estarão arraigados no âmago de cada 
aviadora militar. 

Todas essas mulheres pioneiras iniciaram e par-
ticipam do processo de incorporação feminina no âm-
bito da FAB. Hoje, cerca de 5 mil mulheres compõem 
os diversos quadros da instituição. A cada bem-vinda 
mulher militar que adentra as portas da FAB, escreve-se 
mais uma página dessa história de conquistas, refaz-
se o percurso e continua essa grande marcha.

Fica, portanto, a nossa a homenagem, na condi-
ção de Presidente da Frente Parlamentar em Defesa 
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da Indústria Aeronáutica Brasileira, e a homenagem 
do Partido Verde, por este Líder, a essas valorosas 
mulheres que tanto cumulam ao Brasil na defesa de 
seu território e de sua soberania.

Parabéns às mulheres por mais essa conquista 
que completa 25 anos de profícua história!

Tenho certeza absoluta de que galgaram aquilo 
que lhes era de direito sem nenhum favor, merecendo 
todo o nosso respeito.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 

Muito obrigada, Deputado Marcelo Ortiz, pela partici-
pação de V.Exa., que sem dúvida é um dos melhores 
Parlamentares desta Casa e com muita competência 
preside a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria 
Aeronáutica Brasileira.

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Convido a fazer uso da palavra o Deputado Moreira 
Mendes, do querido Estado de Rondônia, pelo PPS.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Sem re-
visão do orador.) – Sra. Presidenta Deputada Vanessa 
Grazziotin, que tanto tem honrado este Parlamento, 
sobretudo a nossa querida Amazônia, ilustres milita-
res que compõem a Mesa, já nominados, Sra. Ministra, 
Sras. e Srs. Deputados, bravas, guerreiras, corajosas 
mulheres aqui presentes que representam o quadro 
feminino da Força Aérea Brasileira, quando de suas 
viagens ao exterior, D. Pedro II costumava deixar cartas 
que servissem de orientação aos negócios de Estado 
durante suas longas ausências.

Em um desses documentos – e cuidando de pro-
jeto de reforma eleitoral em tramitação no Parlamento 
–, o Imperador lembra a necessidade de que fosse 
mantida a proibição do direito de voto às mulheres. 
E essa carta, vale observar, era dirigida exatamente 
a uma mulher: a Princesa Isabel, Regente do Trono 
quando das ausências de Sua Majestade. 

Passou o Império, chegou a República, e nem a 
República conseguiu vencer de pronto esse ridículo 
preconceito. Tanto que foram necessários 45 anos, 
desde a sua proclamação, para que, em 1934, esse 
direito fosse enfim conquistado pelo eleitorado femi-
nino brasileiro.

Se fôssemos examinar nossa história, ainda a 
mais recente, encontraríamos outros exemplos des-
concertantes da espécie. Ocorre-me – valha o exemplo 
– mais um: somente em 1967 o Banco do Brasil, uma 
empresa estatal, de economia mista, passou a admitir 
o ingresso de mulheres em seus quadros profissionais, 
o que não nos remete, como seria admissível, à Idade 
Média, mas a meros 40 anos passados.

Assim, esta sessão solene carrega, em si mesma, 
toda a simbologia de uma luta que a cidadania brasi-

leira vem travando, ano após ano, para garantir que, 
assim como define nossa Constituição no inciso I de 
seu art. 5º, homens e mulheres sejam iguais em direi-
tos e obrigações. E  dentre essas obrigações – como 
negar? – está a defesa da nossa Pátria, a defesa do 
nosso povo. 

A mesma Constituição, é certo, isenta as mulheres 
do serviço militar obrigatório, o que entendemos possa 
em breve ser modificado. E isso porque, antes de mais 
nada, a prática, ela mesma, vem exigindo adoção de 
medidas que permitam o ingresso das companheiras 
em nossas Forças Armadas, de maneira como já o faz 
a Força Aérea Brasileira desde 1982. 

É o que se comemora, Sra. Presidenta. É o que 
temos a comemorar. Os preconceitos, prenhes de uma 
doença, o misoneísmo, terão de ser vencidos, como 
vencidos estão sendo, pela prática social, prática de 
que, no caso específico do ingresso das mulheres, a 
FAB mostrou-se uma vez mais pioneira. São aquelas 
decisões que vão modificando a tessitura social do 
País, uma tessitura que necessita do trabalho feminino 
em absolutamente todas as áreas, não sendo assim 
admissível que as Forças Armadas se mantivessem 
fora desse inafastável processo de renovação. E de 
fato não se mantiveram, como estamos comprovando 
neste momento.

Por essa razão, é – como de fato teria de ser – mo-
tivo do mais justificável orgulho ter sido escolhido pela 
bancada do meu partido, o Popular Socialista, para em 
seu nome comparecer a esta sessão, trazendo a nos-
sa palavra de congraçamento e homenagem a todas 
as mulheres, em especial àquelas bravas, guerreiras, 
corajosas companheiras que, ingressadas na Força 
Aérea Brasileira, há 25 anos, dão prova cabal de que 
são, de fato e de direito, nossas companheiras de luta. 
E isso honra-nos a todos. 

Quero deixar registrado que vários dos ilustres 
Pares que me antecederam na tribuna lembraram a 
necessidade de que as mulheres integrantes desse 
quadro possam ascender ao oficialato. Cito o exem-
plo da Coronel Angelina, uma mulher brava, corajosa, 
guerreira, que comanda a Polícia Militar do Estado de 
Rondônia. Fica claro e demonstrado que essas mulhe-
res também poderão, sem dúvida, fazer parte do Alto 
Comando da Força Aérea Brasileira. 

Desta forma, registro, mais uma vez, em nome 
do PPS, nosso apreço, nosso carinho e nossa ho-
menagem a essas mulheres que fazem parte desse 
quadro especial.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 

Antes de passar a palavra à próxima oradora inscrita, 
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registro com muito prazer a presença nesta soleni-
dade da querida representante da Primeira Turma, a 
Tenente-Coronel Maria Helena, que compõe a Mesa, 
da Major Enfermeira Erica Frantz Maia da Rocha e da 
Major Analista de Sistema Marilda Zucchi Vidoti, tam-
bém da Primeira Turma da Aeronáutica, que essas 3 
oficiais representam aqui. (Palmas.) 

Registro também, em razão da importância da 
ascensão e da posição na Força Aérea Brasileira, a 
presença da Major Psicóloga Rosana Baüer, Primeira 
Oficial do quadro feminino a exercer a função de assis-
tente do Comandante da Aeronáutica. (Palmas.)

Aproveito a oportunidade para dizer que as 2 ofi-
ciais, tanto a Major Marilda quanto a Major Erica, em 
breve serão promovidas, ainda neste ano, a Tenen-
te-Coronel. Cumprimentamos as senhoras. 

Agradeço a todos a presença.
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 

Passo a palavra, neste momento, com muito orgulho, 
a uma Deputada que pertence ao meu partido e que 
em Minas Gerais, na qualidade de Deputada Estadual, 
realizou várias sessões solenes semelhantes a esta, 
sobretudo para homenagear as Forças Armadas. Con-
vido a fazer uso da palavra a Deputada Jô Moraes, do 
PCdoB de Minas Gerais.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Sem 
revisão da oradora.) – Sra. Presidenta Deputada Va-
nessa Grazziotin, que dia feliz V.Exa. teve, com a ins-
piração de nesta sessão solene dar visibilidade às 
conquistas das mulheres!

Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito; General 
do Exército Fernando Sérgio Galvão; Vice-Almirante 
Luiz Fernando Palmer Fonseca; Major-Brigadeiro-do-
Ar Jorge Cruz de Souza e Mello; Sra. Ministra Maria 
Elizabeth; Tenente-Coronel Maria Helena; senhoras e 
senhores aqui presentes, quero aqui, quando come-
moramos os 25 anos da incorporação das mulheres 
na Força Aérea, lembrar alguns acontecimentos que 
demonstram, na História do Brasil, o ímpeto, a coragem 
e o desejo das mulheres de lutarem pela Pátria.

Em 15 de dezembro de 1943 foi assinado o de-
creto criando o Quadro de 

Enfermeiras da Reserva do Exército no Serviço 
de Saúde. Aquele foi o início da trajetória das enfer-
meiras militares na sua contribuição democrática jun-
to à Força Expedicionária Brasileira. Mas não apenas 
esse momento retrata o avanço das mulheres. A His-
tória do Brasil mostra o papel de Ana Néri na Guerra 
do Paraguai, de Ana Aurora na Revolução Praieira, de 
Ana Alencar na Revolução de 1817, de Anita Garibaldi 
na Revolução Farroupilha, de Joana Angélica e Maria 
Quitéria na luta pela independência e de tantas outras 
mulheres guerreiras. 

A expressão da força transformadora da mulher 
contribui para a defesa e a construção da Pátria. E em 
1982, Tenente-Coronel Maria Helena, compreendeu-se 
que a incorporação das mulheres não é apenas um de-
sejo histórico da Nação, não é apenas um compromisso 
democrático, mas é sobretudo a incorporação 

da coragem daquelas que hoje integram a defesa 
da Pátria, a fim de que o Brasil se transforme em um 
país soberano e desenvolvido.

Tenente-coronel Maria Helena, Major Érica, de-
mais presentes, compreendemos que no ano de 1982, 
no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, 
as senhoras realizaram o desejo de toda mulher bra-
sileira: o de alçar vôos cada vez mais altos. Portanto, 
neste ato solene marcamos a contribuição das mulhe-
res para a paz, e para que a paz se realize num país 
democrático.

Concedo o aparte à Deputada Alice Portugal.
A Sra. Alice Portugal – Deputada Jô Moraes, 

congratulo-me com V.Exa. pelo brilhante pronuncia-
mento que faz, e parabenizo a Deputada Vanessa 
Grazziotin pela iniciativa. Quero também cumprimentar 
a Mesa e todas as mulheres que compõem o quadro 
da Aeronáutica. Na qualidade de servidora pública fe-
deral, não poderia deixar de manifestar a necessidade 
de serem equacionadas algumas pendências no que 
se refere ao importante quadro de servidoras, tanto o 
das mulheres das Forças Armadas quanto o das for-
ças policiais brasileiras. Somos iguais, mas também 
somos diferentes. Por isso, a mulher, quando exerce 
carreira penosa e perigosa, tem o direito, segundo a 
Consolidação das Leis do Trabalho, de se aposentar 
aos 25 anos de serviço. É preciso, General, lutarmos 
para que as mulheres da Aeronáutica tenham o direito 
de se aposentar aos 25 anos de serviço. E que estejam 
para além das médicas, minhas colegas farmacêuticas, 
odontólogas e outras mulheres com um tempo maior 
na ativa, a fim de se consolidarem na carreira militar 
que abraçaram por vocação. Por último, digo que esta 
sessão encerra em si a alma de Maria Quitéria, de Jo-
ana Angélica e de todas que levantaram a bandeira de 
que a mulher, lado a lado com o homem, constrói as 
pátrias livres e a garantia da verdadeira emancipação. 
Parabéns! Muito obrigada. (Palmas.)

A SRA. JÔ MORAES – Encerro, Sra. Presidenta, 
cumprimentando cada mulher aqui presente. Nosso 
compromisso é com a busca da igualdade de direi-
tos. A qualidade, a coragem, a determinação que as 
senhoras colocam a serviço da Pátria é sem dúvida a 
maior lição que esta Casa recebe neste dia. 

Parabéns a todas e a todos! (Palmas.)
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Vanessa Gra-
zziotin) – Concedo a palavra ao Deputado Chico Alen-
car, pelo PSOL.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sra. Presidenta, Deputada Vanessa 
Grazziotin, que preside brilhantemente esta sessão e 
é autora do requerimento de realização desta home-
nagem, o “lá no Rio de Janeiro” hoje é como o “lá no 
seu Amazonas”, e as distâncias encurtaram-se graças 
à Força Aérea Brasileira, graças à aviação, graças a 
Santos Dumont.

Brigadeiro Juniti Saito, em seu nome cumpri-
mento os representantes do Exército, da Marinha e 
da Aeronáutica. 

Deputada Vanessa, em seu nome cumprimento as 
mulheres que compõem a Mesa, algo raro na Casa.

É importante dizer que esta é uma sessão de reve-
rência aos avanços do Brasil e da sociedade brasileira. 
Temos uma sociedade marcadamente patriarcal. Isso 
entra no coração da gente. Mesmo o mais liberto dos 
homens ainda tem eivas fortes de machismo e aqui e 
ali acaba considerando a mulher um ser inferior. Até 
mesmo quando destacamos a sensibilidade feminina 
como uma característica inegável, muitas vezes opomos 
esse atributo aos da racionalidade e da operatividade. 
“Ter um quê de rainha do lar” pode significar, muitas 
vezes, escrava de muitas outras tarefas constitutivas 
da vida humana, “rainha” que acaba sendo súdita de 
costumes, de estruturas muito tradicionais na nossa 
sociedade. 

Este Plenário e esta Mesa, mais do que os nos-
sos cansativos discursos – temos muitos partidos 
representados na Casa, felizmente –, expressam a 
imagem do Brasil do Século XXI, que vem, pouco a 
pouco, desde há um quarto de século, rompendo com 
todos os elementos do atraso e do conservadorismo 
que infelizmente ainda predominam neste País. 

A Deputada Vanessa Grazziotin, se não me enga-
no, no início da sessão, disse que o setor feminino está 
sub-representado na Casa do povo brasileiro. Todas 
as instituições de um país, inclusive as permanentes, 
acabam refletindo a fisionomia das suas estruturas so-
ciais. Se o país é autoritário, se a cultura é autoritária, 
poderá haver governos autoritários que reproduzam, em 
ponto maior, o autoritarismo de dentro de casa. Assim 
são muitas estruturas nacionais. Mas assim não são 
as nossas Forças Armadas, que, no Século XXI, têm 
a missão suprema de garantir a soberania nacional, a 
independência e o avanço democrático. Sinceramente, 
se não tivéssemos mulheres nas Forças Armadas, se 
não tivéssemos a presença feminina, com sua sensibi-
lidade, sua operatividade, sua competência e sua qua-
lidade, seguramente nosso atraso seria ainda maior e   

nossos avanços, reconhecíveis, visíveis nesta sessão, 
seriam menores. 

Portanto, esta é uma sessão de solene alegria. 
Nela temos mesmo de comemorar, porque, como dizia 
o Ministro da Cultura em uma composição muito anti-
ga, nós homens temos de aprender com as mulheres, 
nós temos de receber ordens delas, ainda que não 
estejam estabelecidas hierarquicamente. “Um dia, vivi 
a ilusão de que ser homem bastaria, de que o mundo 
masculino tudo me daria”; não dá. Não dá nas Igrejas, 
nas Forças Armadas, nas Instituições políticas e nas 
estruturas familiares. 

A mulher tem um lugar de emancipação, de li-
bertação, de progresso, de justiça e de paz irrenun-
ciável. Que bom que as estruturas brasileiras estão 
abrindo-se para ela! 

Nesse sentido, queremos ser um pouco escravos 
desta nova realidade emancipatória. 

Viva a Força Aérea Brasileira!
Vivam o progresso, a modernidade, a ternura 

possível, dentro da dura e áspera luta por um Brasil 
soberano, justo e fraterno!

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 

Agradecemos ao Deputado Chico Alencar as palavras 
carinhosas, sinceras e de muito reconhecimento que 
acaba de proferir.

Registro a presença da Suboficial Especialista 
em Informática Mércia Pinheiro da Silveira, na pes-
soa de quem cumprimentamos todas as graduadas e 
suboficiais que compõem os quadros da Força Aérea 
Brasileira presentes em nossa sessão.

Agradeço aos militares da Marinha, do Exérci-
to e das forças auxiliares dos Bombeiros e da Polícia 
Militar a presença.

Agradeço às senhoras e aos senhores a pre-
sença.

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Concedo a palavra ao Deputado Clodovil Hernandes, 
pelo PTC. O Deputado Clodovil Hernandes também 
representa a bancada do Estado de São Paulo na Câ-
mara dos Deputados. 

S.Exa. dispõe de até 5 minutos para seu pro-
nunciamento. 

O SR. CLODOVIL HERNANDES (Bloco/PTC 
– SP. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, se-
nhoras e senhores, é um prazer estar com todos. Para 
o meu aprendizado, porque sou calouro neste mundo 
político, embora viver seja um ato político, tenho vivido 
a minha vida sempre em reverência a Deus, que para 
mim é o universo.

Pois bem, prestando atenção nas palavras das 
pessoas que aqui estiveram, que aqui estarão e que 
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ainda ouvirei, fico pensando que nós, quando home-
nageamos alguém, falamos muito mais de nós do 
que do homenageado. Isso é humano, porque atrás 
de cada palavra há sempre uma intenção, há sempre 
um interesse.

Devo a meu pai adotivo, Domingos Hernandes, 
a possibilidade de falar direito, de usar bem a Língua 
Portuguesa, porque ele me ofereceu estudo. Não me 
deixou herança nenhuma porque não tinha dinheiro, 
mas foi inteligente suficiente para deixar ao filho ado-
tivo a possibilidade de estudar.

Quando cheguei aqui pela primeira vez fui rece-
bido por um grande homem, uma pessoa por quem 
tenho muito respeito e um carinho muito grande, por-
que cheguei com muito receio. Medo eu não tenho, 
porque se tivesse medo eu não acreditaria em Deus. 
O medo é a antítese de Deus; conseqüentemente, ele 
representa o demônio. Vim com receio, e encontrei aqui 
um homem de braços abertos e um grande coração, 
chamado Aldo Rebelo.

Depois de passar por um AVC e um repouso 
de quase 40 dias, do qual saí agora – na verdade saí 
ontem; fui liberado ontem, fui dispensado pelos mé-
dicos ontem –, é uma grande honra poder estar em 
um evento que homenageia a mulher, um ser que eu 
adoro, porque eu adoro todas as minhas células femi-
ninas, quando os homens costumam rejeitar as suas 
por medo, simplesmente por medo de tomar posição na 
vida pelo amor, como a mulher sabe muito bem fazer, 
tendo o privilégio do parto; ela é mãe da natureza, ela 
é a representante máxima de Deus neste mundo. 

Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Fico 
muito feliz. Fui recebido com lágrimas de emoção, não 
por uma pessoa da Câmara dos Deputados, mas por 
uma pessoa da Aeronáutica: a Major Carla, que me 
recebeu emotivamente agora. Nada melhor do que 
sair de uma doença séria e ser recebido pelos braços 
de uma mulher, principalmente para quem não tem 
mãe há 20 anos. Os braços femininos fazem muita 
falta. Esse carinho, esse contato como que nos coloca 
diante de um prato de sopa quente – que é tão bom 
quando enfrentamos o frio da vida. Foi a Major Carla, 
Assessora Parlamentar do Comando da Aeronáutica 
nesta Casa, que me recebeu. 

Pois bem, vou ser curto. Eu falo direito, graças 
a Deus. Eu tenho uma experiência televisiva muito 
grande, graças a Deus. Mas o fator principal que me 
destacou no mundo foi a profissão de estilista. Nasci 
com a capacidade de enfeitar as mulheres, o que é 
uma honra para mim, e sempre foi, porque, curiosa-
mente, eu sempre gostei muito de mulheres, embora 
me chamem e tantas coisas outras que me envolvem 
como sexo masculino. Mas isso é um problema de cada 

alma, e eu não posso mudar o mundo. Estou nele para 
vivenciá-lo e é só. 

A mulher é um ser que me encanta, e por quem 
tenho fascínio muito grande. Aprendi hoje uma grande 
lição com todas vocês. Desculpem-me a intimidade de 
chamá-las de vocês. Como faço moda e crio – no Brasil 
é uma profissão difícil, porque a mulheres são exigen-
tes, querem modelos exclusivos –, prestei a atenção 
e vi que vocês todas usam roupas iguais; alguns ala-
mares, alguns adornos que caracterizam a hierarquia, 
mas o uniforme basicamente é igual. 

Vi no rosto de vocês – por isso eu olhava muito 
para trás – almas lindas dentro dessa roupa. E cada 
roupa é diferente da outra. Por quê? Porque cada mu-
lher é diferente da outra. Esta é a grande homenagem 
que vocês deveriam receber: saber que cada uma de 
vocês é um ser uno, uma filha de Deus. E é isso que 
vejo em cada brilho, em cada olhar, em cada atitude. 
Essa é a grande escola. As mulheres deveriam aprender 
com vocês que se uniformizar para a vida é muito mais 
importante do que pretender uma coisa que a pessoa 
não pode ter. Por isso temos mulheres mal vestidas, 
mal-acabadas, mal produzidas, porque querem com-
prar a novidade, mas nem sempre fica bem para elas. 
Quem desenhou esse azul-marinho desenhou muito 
bem, e fez direito. Todas vocês têm caras diferentes, 
almas lindas dadas pela atitude desse uniforme, por-
que o que está atrás dele é o que importa. 

Um país que não é bélico precisa dessa beleza, 
dessa meiguice e dessa doçura de olhar que a mulher 
tem. Não tenham receio de ser minoria; o que interessa 
é ser a qualidade. A quantidade nunca foi nada. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é sem-
pre um renovado privilégio ocupar esta tribuna para 
enaltecer a figura da mulher. É sempre uma alegria 
quando vou falar das mulheres brasileiras, uma vez 
que, como eu já disse, sou um incansável defensor da 
alma e da dignidade femininas. Como já afirmei por di-
versas ocasiões, considero a mulher um ser especial, 
por entender ser ela a preferida de Deus. A mulher é 
um ser que representa a beleza e a perpetuação da 
espécie. Um ser que vive de verdade, com intensida-
de, porque viver é uma das coisas mais raras da vida. 
A maioria das pessoas apenas existe...

Aprendi com a vida que as pessoas podem até 
esquecer o que você fez, ou o que você disse, mas 
nunca esquecem a maneira como você as amou. Eu 
amo as mulheres. Amo, como diria Pablo Neruda, “sem 
saber como, nem quando, nem onde”; amo “diretamen-
te, sem problemas nem orgulho”; amo “assim porque 
não sei amar de outra maneira”. Amo, como a Madre 
Teresa de Calcutá, que ama por amor do amor.
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Hoje, retorno para dizer mais sobre o amor que 
sinto por esses seres, sobre o amor e o respeito que 
sinto pela força e pela capacidade de superação das 
mulheres, que, apesar de tudo e de todos, permane-
cem crescendo e ocupando legitimamente espaços 
na sociedade. A determinação de luta que a história 
registra em torno delas pela sobrevivência é realmente 
de uma grandeza insuperável

Hoje, aproveito este momento, aproveito esta co-
memoração mais do que justa do jubileu de prata do 
ingresso da mulher militar na Força Aérea Brasileira, 
para trazer minha reflexão sobre os avanços sociais 
no que diz respeito às questões de gênero na nossa 
sociedade, em especial à questão da mulher nas For-
ças Armadas.

Esta sessão solene possibilita-me, portanto, co-
locar em evidência a condição feminina na trajetória 
rumo às conquistas de igualdade em um território 
outrora privativo para homens, no qual a imposição 
sociocultural, durante longas décadas, estabeleceu a 
exclusão da mulher, em face de diferenças nem sem-
pre efetivamente existentes e necessárias.

Não temo dizer que aqui abordamos um assunto 
que há muito me interessa; daí a minha disposição de 
sempre ter permanecido a serviço de valorização da 
mulher na sociedade brasileira, tradicionalmente ma-
chista e patriarcal. Tenho interesse e, ao mesmo tempo, 
prazer em acompanhar todas as conquistas feministas 
que visam à emancipação da mulher, ao seu direito ao 
trabalho e à sua profissionalização.

Não sou ingênuo e sei que a vida em sociedade 
implica diferenças. No entanto, sei também que um 
dos grandes desafios do ser humano é conviver com 
o diferente, especialmente quando se refere às rela-
ções de gênero.

Homens e mulheres, temos muitas coisas em 
comum: a dignidade humana, a inteligência, a capa-
cidade de iniciativa, a responsabilidade etc. No essen-
cial, temos uma mesma natureza, que adquire matizes 
diferentes segundo se expresse em masculino ou em 
feminino. Temos quase tudo em comum. Os homens, 
em geral, não se honram de ter células femininas, por 
isso não respeitam a mulher. Eu sou um homem que 
tem muita honra do meu lado feminino. O único diferen-
ciador que realmente existe é a grande dádiva divina 
ofertada à mulher: a possibilidade de ser mãe, pois só 
uma mãe é capaz de viver o amor em plenitude.

Os tempos modernos buscam e exigem com fir-
meza a igualdade de direitos entre os gêneros mas-
culino e feminino em face da mutiplicidade de atribui-
ções assumidas no meio social. E isso tudo porque, 
não obstante a nova era pela qual passamos – com a 
explosão da evolução tecnológica e científica –, ainda 

nos deparamos com discriminações entre homens e 
mulheres, notadamente no âmbito laboral.

Diante de tantos desencontros, só restou às mu-
lheres irem à luta! Irem à luta organizada por igualdade 
salarial e igualdade de oportunidades no acesso ao 
mercado de trabalho, na ascensão e no aprimoramen-
to profissional.

Um desses novos mercados passa, inevitavel-
mente, pela carreira militar, antes um território exclu-
sivo dos homens. É importante que se diga que no 
Brasil as Forças Armadas têm desempenhado impor-
tante papel como instituições nacionais permanentes 
e regulares destinadas à garantia da inviolabilidade 
da soberania de nosso território e de nossos poderes 
constitucionais.

Não apenas exercem as Forças Armadas um im-
portante papel, mas – diria também – praticam ótimos 
exemplos. Um desses exemplos é o que vem sendo 
exercitado já há algum tempo: a aplicação do princípio 
da igualdade, signo fundamental da democracia. E isso 
foi visto quando, há 25 anos, a Aeronáutica, ao quebrar 
antigas amarras e tabus, passou a se adaptar aos cos-
tumes e comportamentos modernos, abrindo de vez as 
suas portas para a mulher ingressar na carreira militar. 
O que temos presenciado, graças a Deus, é o princípio 
da isonomia ser robustecido em solo pátrio!

Sei que esse caminho não foi fácil, mas foi dada 
a oportunidade de se retirar o véu do ceticismo presen-
te no pensamento de alguns e comprovar, na prática, 
a capacidade da mulher brasileira. Hoje o número de 
mulheres militares na Aeronáutica ultrapassa 4 mil, ou 
seja, mais de 6% do efetivo total de militares da FAB.

Com isso – e não só por isso –, os mitos e as 
dúvidas vão gradualmente caindo frente ao bom de-
sempenho que se afere dessas valorosas mulheres. A 
expectativa positiva, indubitavelmente, cada dia mais 
se comprova na prática por meios dos resultados por 
elas obtidos. Logo, é preciso comemorar com altivez a 
presença feminina nas Forças Armadas, independen-
temente de quadro, posto ou graduação atingidos. A 
mulher quer isso, senhoras convidadas: quer atingir o 
inusitado, quer alcançar o novo, quer a oportunidade 
para superar seus limites.

Portanto, Sr. Presidente, finalizo minha homena-
gem parabenizando a Aeronáutica e as bravas militares 
brasileiras pelos feitos que nos enchem de orgulho. A 
dedicação e disposição dessas mulheres de ingressar 
no universo até então predominantemente masculino 
deixará na história um exemplo a ser seguido.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – Ou-

viremos a execução do Hino do Aviador.
(É executado o Hino do Aviador.) 
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A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – Em 
nome do Presidente da Câmara dos Deputados Depu-
tado Arlindo Chinaglia, eu gostaria de agradecer mais 
uma vez a todas e a todos a presença. 

Registro a presença dos Deputados Fernan-
do Ferro, Wladimir Costa, Duarte Nogueira e Janete 
Capiberibe, entre tantos que por aqui passaram e se 
pronunciaram durante esta sessão.

É motivo de orgulho para o Parlamento brasileiro, 
sobretudo para a bancada feminina, realizarmos esta 
sessão solene. O Comandante Saito, sem dúvida al-
guma, como vários Parlamentares registraram, abre 
caminho para o avanço da participação da mulher na 
sociedade, sobretudo nas Forças Armadas, nessa 
área de tanta importância, talvez entre todas a mais 
estratégica. A Aeronáutica é a primeira das 3 Forças 
a permitir que uma mulher possa chegar ao posto má-
ximo: o de tenente-brigadeiro. 

As mulheres que se formaram recentemente 
como oficiais aviadoras têm uma grande expectativa 
de chegarem ao posto de tenente-brigadeiro. Das 11 
recém-formadas, algumas são do Estado do Rio Grande 
do Norte e fazem especialização como piloto de caça 

e piloto de helicóptero, e outras estão no Estado de 
V.Exa., Deputado Chico Lopes, em Fortaleza, no Ceará, 
especializando-se como piloto de transporte.

Esta é uma homenagem singela, mas de muito 
reconhecimento. As senhoras e os senhores não fazem 
idéia de como contribuem com esse gesto, com essa 
abertura, para que as mulheres sejam cada vez mais 
vistas também como profissionais competentes, e não 
apenas como mães que somos, como donas-de-casa 
que somos. Ao lado dos nossos companheiros, quere-
mos ajudar a construir uma Nação de muito progresso e 
de muita qualidade de vida para toda a nossa gente.

Muito obrigada. 

V – ENCERRAMENTO

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) – 
Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 26 
minutos.)

Ata da 201ª Sessão, em 14 de agosto de 2007
Presidência dos Srs. Arlindo Chinaglia, Presidente; Nárcio Rodrigues,  

1º Vice-Presidente; Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente; Manato, 
1º Suplente de Secretário

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Waldemir Moka
José Carlos Machado
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 7

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Amapá: 5

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Lira Maia DEM
Nilson Pinto PSDB
Vic Pires Franco DEM
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
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Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Presentes Pará: 11

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Rebecca Garcia PP
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Amazonas: 4

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Moreira Mendes PPS
Presentes Rondonia: 5

ACRE

Fernando Melo PT
Nilson Mourão PT
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Acre: 3

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 6

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Pedro Fernandes PTB
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB
Presentes Maranhão: 8

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Eudes Xavier PT
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
José Guimarães PT
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc

Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Presentes Ceará: 9

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Nazareno Fonteles PT
Presentes Piauí: 4
RIO GRANDE DO NORTE
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Rio Grande do Norte: 2
PARAÍBA
Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Presentes Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
José Mendonça Bezerra DEM
José Múcio Monteiro PTB
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Pernambuco: 13

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Presentes Alagoas: 4

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Jerônimo Reis DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Sergipe: 5
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BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Antonio Carlos Magalhães NeDEM
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fernando de Fabinho DEM
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
Jusmari Oliveira PR
Jutahy Junior PSDB
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Mário Negromonte PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT
Presentes Bahia: 21

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Aelton Freitas PR
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Eduardo Barbosa PSDB
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Santana de VasconcelloPR
Juvenil Alves S.Part.
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo Lara PT
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB
Rodrigo de Castro PSDB
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 23

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc

Neucimar Fraga PR
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB
Chico Alencar PSOL
Cida Diogo PT
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Fernando Gabeira PV
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Jair Bolsonaro PP
Leandro Sampaio PPS
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Pastor Manoel Ferreira PTB
Rodrigo Maia DEM
Simão Sessim PP
Solange Amaral DEM
Presentes Rio de Janeiro: 18

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes ThamePSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Clodovil Hernandes PTC PmdbPscPtc
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Duarte Nogueira PSDB
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Frank Aguiar PTB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José Genoíno PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
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Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Santiago PV
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 33

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP
Presentes Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Distrito Federal: 4

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Rubens Otoni PT
Sandro Mabel PR
Presentes Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Assis do Couto PT
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Dilceu Sperafico PP
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP
Ricardo Barros PP
Presentes Paraná: 13

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT

João Matos PMDB PmdbPscPtc
José Carlos Vieira DEM
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Claudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Matteo Chiarelli DEM
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Rio Grande do Sul: 22

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Manato) – A lista de pre-

sença registra na Casa o comparecimento de 255 Se-
nhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA, servindo 

como 2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão 
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Passa-se à lei-
tura do seguinte

III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Passa-se ao
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IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra à Sra. Deputada Íris de Araújo.
A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB – GO. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, as tragédias, a insistente violência 
e a continuidade das denúncias de corrupção não 
podem afetar os sonhos dos brasileiros no sentido 
de construir uma sociedade que seja expressão da 
justiça e da paz.

Preocupa-me, Sr. Presidente, que o momento vi-
vido pelo País possa conduzir a um perigoso estágio 
de perda da consciência nacional.

Os poucos movimentos de mobilização já trazem 
embutido um senso negativo ao expressar o “cansa-
ço” diante da difícil realidade, em contraste com o que 
deveria ser o autêntico espírito de luta.

Mesmo que igualmente estejamos saturados dian-
te do caos aéreo, da violência incontrolável, do poder 
da corrupção; mesmo face à dramática situação social 
do País que exibe crianças e idosos abandonados não 
podemos jamais perder a primavera da esperança.

Somos ainda a Nação cujo sistema de saúde é 
precário; com uma rede de ensino público deficiente 
e serviços de transporte coletivo muito aquém da dig-
nidade humana. 

Nossa carga tributária ainda é a maior do mun-
do. As leis no Brasil estão defasadas e favorecem a 
impunidade. A legislação eleitoral fragiliza os partidos 
e colabora com o descrédito das instituições. E são 
poucos os que realmente querem mudar esse cenário. 
Mas nem por isso estaremos cansados, nem fatigados. 
Antes, mantemos a disposição para a batalha que já 
vem de longe – e prosseguirá.

Não desistir, nunca. E acreditar que todas as 
coisas ruins um dia serão apenas uma lembrança do 
passado.

Reforçar a consciência nacional por um país so-
lidário e fraterno é o de que o Brasil precisa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB – SE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, visitei ontem, segunda-feira, o novo 
acampamento do MST em Sergipe. Quase 500 famí-
lias estão no chamado Platô de Neópolis. É a exposi-
ção perfeita da chaga social do Baixo São Francisco 
no meu Estado, região assolada pela pobreza, pela 
fome e pela miséria. 

O Platô de Neópolis se revela como a grande 
mentira e a grande farsa na geração de empregos 
anunciada pelo ex-Governador João Alves no seu 
segundo Governo, em 1992. Imensas áreas de terras 
desapropriadas pelo Estado, investimentos altos com 
projetos de irrigação, e não conseguiu gerar 800 empre-

gos diretos para uma promessa de 15 mil empregos. O 
Platô aprofundou a pobreza e a miséria na região, pois, 
segundo o Estado, era terra específica para a fruticul-
tura, gerando empregos – o que não aconteceu. 

Hoje imensas áreas estão sem uso e outras sendo 
trabalhadas por algumas empresas sem compromis-
so social com a região. O que nós queremos agora é 
transformar essas áreas em produtoras de alimentos 
para que os trabalhadores sem terra tenham acesso 
definitivo, com um projeto elaborado pelo Governo 
do Estado dando fim social ao Platô que foi efetiva-
do com dinheiro público. É importante denunciar que 
40% das terras do Platô não tiveram seus projetos 
implantados.

No segundo Governo João Alves Filho, alguns 
falsos empresários receberam milhões em emprésti-
mos dos bancos oficiais – Banco do Nordeste e Banco 
do Brasil – e, logo em seguida, desapareceram sem 
fazer os investimentos na região. É justamente nessa 
área que precisamos assentar as famílias que estão 
acampadas e assim também marcar a diferença entre 
os Governos anteriores e o Governo progressista de 
Marcelo Déda. Mas precisamos também exigir uma 
auditoria no Banco do Nordeste do Brasil para saber 
o total de recursos liberados, não aplicados e não pa-
gos dos falsos investidores e punir, se for o caso, os 
responsáveis pela liberação de tão vultosos valores, 
a fim de que os mesmos possam pagar por mais um 
golpe contra nosso povo e nosso Estado. 

João Pedro Stédile, um dos coordenadores nacio-
nais do MST, esteve em Sergipe na semana passada 
e declarou que o novo acampamento dos trabalha-
dores sem terra Padre Nestor, no Platô de Neópolis, 
poderá se transformar num modelo de assentamento 
de trabalhadores sem terra para nosso País. É o que 
nós queremos, defendemos e esperamos do nosso 
Governo.

Muito obrigado. 
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na manhã de hoje, faleceu em For-
taleza o ex-Deputado Federal Marcelo Linhares, que 
desempenhou nesta Casa sucessivos mandatos, de 
1971 a 1987, sempre preocupado em corresponder aos 
anseios do povo cearense e às aspirações do País.

Compôs os quadros da antiga ARENA e participou 
de importantes Comissões, quando pôs em evidência 
os reconhecidos atributos intelectuais, ao lado do espí-
rito público que norteou todas as respectivas atividades 
como líder político de prestigio incontestável.

Na condição de intelectual de méritos comprova-
dos, foi autor de várias obras, uma das quais focaliza a 
vida e obra do Ministro José Linhares, coestaduano dos 
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mais ilustres, que ocupou a Presidência do Supremo 
Tribunal e a Chefia da Nação, numa breve interinidade 
no curso da qual demonstrou excepcional clarividência 
e inquestionável patriotismo, em fase difícil da nossa 
vida político-institucional.

Intelectual de cultura poliforma, ascendeu ao 
Instituto do Ceará, sendo figura estelar da tradicional 
entidade, prestes a completar 120 anos de fecunda 
existência, tendo-me como confrade naquele sodalí-
cio, hoje exemplarmente presidido pelo escritor Edu-
ardo Campos.

Numa das últimas solenidades a que compare-
ceu, juntamente com a esposa Irismar, companhei-
ra inseparável, era visível a debilidade física que o 
atormentava, embora robusta a firmeza em defender 
questões relevantes ligadas à historiografia de nossa 
Unidade Federada.

Detentor de inúmeras comendas, Marcelo Linha-
res impunha-se entre os pares, nesta Casa e no conví-
vio com outros órgãos a que pertenceu, em razão de 
seus dotes culturais e da elegância como lidava com 
os que figuravam no rol imenso de sólidas amizades 
pessoais.

As condecorações conquistadas merecidamente 
patenteavam o reconhecimento a serviços institucio-
nais por ele prestados ao Ceará e ao País.

Reverencio a memória de Marcelo Linhares, Par-
lamentar dos mais dinâmicos e cidadão honrado, que 
soube dignificar o Parlamento Nacional, na condição 
de autor de inúmeras proposições, ajustadas aos nos-
sos anseios de crescimento econômico e bem-estar 
social.

É a homenagem que presto ao grande Parlamen-
tar Marcelo Linhares.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, de acordo com notícia veicu-
lada no jornal Folha de S.Paulo, de 13 de agosto do 
corrente ano, a Promotoria de Defesa do Consumidor 
do Estado de São Paulo acionou as 2 maiores indús-
trias de cigarro no Brasil – Souza Cruz e Philip Morris 
–, solicitando que essas empresas recompensem a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios 
pelos gastos efetuados com o tratamento de doenças 
causadas ou agravadas pelo consumo do cigarro, por 
um período a ser definido no julgamento da causa.

Segundo estimativas da economista Márcia Fer-
reira Teixeira Pinto, da Fundação Oswaldo Cruz, a ação 
em causa demanda altos valores indenizatórios, levan-
do-se em consideração os elevados gastos efetuados 
pelo SUS, nos últimos 10 anos, com o tratamento de 
fumantes ativos e passivos.

Decisão semelhante foi tomada nos Estados Uni-
dos, quando as 4 maiores indústrias do setor – Philip 
Morris, Reynolds, Brown & Williamson e Lorillard – assi-
naram acordo, em 1998, comprometendo-se a indenizar 
46 Estados americanos com U$206 bilhões; recursos 
estes a serem liberados ao longo de 25 anos. 

Ao tempo em que louvamos a oportuna iniciativa 
da Promotoria de Defesa do Consumidor do Estado 
de São Paulo, lembramos que tramita na Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei Complementar nº 161, de 
2000, de minha autoria, que cria o Fundo de Repara-
ção Civil, com pareceres favoráveis das Comissões de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e 
de Seguridade Social e Família, restando a apreciação 
nas Comissões de Finanças e Tributação e de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania.

As fontes de receita que viabilizarão a existência 
do Fundo de Reparação Civil são: recursos repassados 
pela indústria fumageira instalada no País, dotações 
consignadas na lei orçamentária anual, doações, le-
gados e outras rendas eventuais.

O montante de recursos a serem repassados 
anualmente pela indústria fumageira nacional será 
determinado pelo Ministério da Saúde, em função da 
média dos dispêndios realizados nos anos anteriores, 
com o atendimento e o tratamento de pacientes por-
tadores de doenças provocadas ou agravadas pelo 
tabagismo.

Os recursos que compõem o Fundo de Reparação 
Civil serão utilizados prioritariamente para ressarcir o 
Sistema Único de Saúde, para promover campanhas 
educativas e para fomentar pesquisas, com vistas à 
prevenção de patologias provocadas ou agravadas 
pelo tabagismo. 

Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas adul-
tas, no mundo, façam uso de produtos derivados do 
tabaco e que as enfermidades daí decorrentes sejam 
responsáveis por 1 em cada 10 mortes. A projeção é 
de que esse número aumente para 6 em cada 10 mor-
tes, até o ano 2030.

No Brasil, as estatísticas também são alarmantes. 
Estima-se que o número de fumantes já alcance o total 
de 30,6 milhões de pessoas, quase sempre situadas 
na faixa de 16 a 49 anos de idade. Os óbitos ocorridos 
em conseqüência do consumo de cigarro são, na sua 
maioria, de pessoas em plena fase laborativa.

Poderíamos elencar uma interminável relação 
de patologias associadas ao consumo de cigarro. Ci-
tamos algumas: câncer de pulmão, doenças corona-
rianas, vasculares e pulmonares obstrutivas crônicas, 
entre outras. Exige-se a alocação de elevados volumes 
de recursos para fazer face aos gastos no SUS com 
o tratamento de patologias – tanto crônicas, quanto 
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agudas – causadas ou agravadas pelo consumo do 
fumo, além do elevado custo social decorrente das 
mortes de pessoas em idade produtiva, do acentuado 
número de aposentadorias precoces e do baixo ren-
dimento no trabalho.

Na maioria dos países desenvolvidos já é farta-
mente reconhecida a culpa da indústria do fumo pelos 
danosos males à saúde, com a venda dos seus vician-
tes produtos e com as estratégias agressivas adotadas 
para conquistar consumidores, escondendo os males 
do hábito destrutivo de fumar. 

A constituição do Fundo de Reparação Civil, 
objeto do Projeto de Lei Complementar nº 161, de 
2000, de minha autoria, é uma iniciativa em defesa 
do direito à saúde e vem complementar medidas já 
tomadas no Governo Fernando Henrique Cardoso, 
quando o Ministro da Saúde era o atual Governador 
de São Paulo, José Serra, com vistas à proibição de 
propaganda comercial de produtos fumígenos e deri-
vados do tabaco.

A implementação do Fundo de Reparação Civil 
envolve uma parceria efetiva entre o Poder Público e 
a iniciativa privada. É o caminho da responsabilidade 
social na solução desse grave problema que aflige o 
País e que tem representado enorme sobrecarga no 
sistema público de saúde.

Formulo, na oportunidade, um apelo às Comis-
sões de Finanças e Tributação e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania para que acelerem a tramita-
ção do Projeto de Lei Complementar nº 161, de 2000, 
a fim de que a matéria possa ser logo apreciada no 
plenário da Câmara dos Deputados e encaminhada 
ao Senado Federal.

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

– AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a administração pública brasileira 
obteve significativos avanços com a aplicação da Lei 
Complementar nº 101/00, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF.

Concebida com a finalidade maior de disciplinar 
os gastos públicos, permitir o seu controle social e 
possibilitar o melhor aproveitamento dos recursos em 
benefício da sociedade, possibilitou, em poucos anos, 
mudança qualitativa na gestão pública brasileira.

Não restam dúvidas de que um dos pontos for-
tes da LRF foi o da limitação da despesa com pessoal, 
estabelecendo que cada ente da Federação não pode 
exceder os percentuais determinados da Receita Cor-
rente Líquida. Essa medida procurou garantir, espe-
cialmente, a destinação de parcela considerável dos 
recursos para investimentos públicos. 

A área da saúde – assim como a da educação 
– recebeu tratamento especial, pelo seu evidente ca-
ráter social, tendo a Emenda Constitucional nº 29/00 
traduzido, de forma categórica, a prioridade que a so-
ciedade brasileira dava às questões sanitárias. Embora 
ainda pendente de melhor regulamentação, os efeitos 
da aprovação da emenda são visíveis no que se refere 
ao maior aporte de recursos para o setor, especialmen-
te por parte dos municípios. 

Todavia, não se tem visto na mesma proporção 
as repercussões desse esforço na melhoria das ações 
de saúde. Com o agravante de que as demandas es-
pecíficas das diversas outras áreas das políticas pú-
blicas, especialmente as da segurança pública, têm 
sido comprometidas, quando da distribuição dos gas-
tos com pessoal, em atendimento ao limite previsto na 
LRF. Portanto, identificam-se que muitas outras áreas 
de ação governamental, também importantes para a 
sociedade, ficam privadas do pessoal necessário ao 
seu bom desempenho.

Vislumbramos, assim, 2 pontos de forte estran-
gulamento das ações públicas. O primeiro relacionado 
ao maior aporte de recursos para a saúde, altamente 
justificável, mas que tem provocado o enfraquecimen-
to de outros setores, especialmente na questão de 
pessoal. E o segundo, interno ao setor Saúde, e em 
verdade causador do problema levantado no primeiro. 
Trata-se do crescente e incontrolável gasto com pes-
soal, em detrimento dos recursos para investimento 
em saúde.

Não se desconsidera, aqui, que as ações de saú-
de necessitam de aporte maior de pessoal. Todavia, 
o que temos visto é descontrolado aumento nesses 
gastos, que, com freqüência, são realizados sem os 
necessários critérios técnicos que levem em considera-
ção as prioridades setoriais. Nem sempre os recursos 
humanos são utilizados para melhorar o atendimento 
à população.

Corremos o risco – dentro dessa dinâmica equi-
vocada – de instalar, na área de saúde, grande de-
sorganização e descontrole da gestão. Esse fenôme-
no ocorre em boa parte dos municípios e coloca sob 
ameaça o êxito do próprio SUS.

Existe o entendimento generalizado de que a ges-
tão no setor Saúde deve se pautar por bem elaborados 
planos nacionais, estaduais e municipais baseados nas 
necessidades locais ou nacionais, onde se estabele-
çam as metas de atenção à saúde e os meios, inclu-
sive financeiros, para que elas sejam cumpridas, e os 
mecanismos de acompanhamento e controle. 

Todavia, entendemos que novas medidas devem 
ser adotadas para garantir a efetiva aplicação desses 
recursos e o cumprimento das metas estabelecidas 
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em cada plano. A principal iniciativa, que traria efeti-
va contribuição ao processo de gestão, seria a ado-
ção da limitação dos gastos com pessoal específicos 
para o setor Saúde. À semelhança da LRF, os gastos 
com pessoal para a saúde deveriam ser limitados na 
mesma proporção prevista para União, Estados e Mu-
nicípios.

Esse limite abriria amplas possibilidades de se 
investir na aquisição de equipamentos, em novas uni-
dades de saúde, na capacitação de recursos humanos 
e no aperfeiçoamento do atendimento à população. Os 
planos de saúde passariam a traçar metas que efe-
tivamente poderiam mudar a qualidade dos serviços 
de saúde.

Importante destacar, por oportuno, que a limita-
ção dos gastos com pessoal deve ser acompanhada de 
planejamento que possibilite a distribuição dos recursos 
humanos de acordo com as prioridades sanitárias de 
cada Município, do Estado ou da União. Não se de-
vem cortar gastos com pessoal em áreas estratégicas, 
mas, sim, de serviços burocráticos. Dessa forma, com 
a racionalização do aproveitamento do pessoal, não 
ocorrerá a temida solução de continuidade de qualquer 
serviço ou programa de saúde efetivamente importante 
para a população.

Sr. Presidente, essas são as principais razões que 
nos levam a sugerir que o Ministério da Saúde, detentor 
das competências e dos deveres de principal gestor 
do Sistema Único de Saúde, estabeleça mecanismos 
de limitação dos gastos com pessoal específicos para 
a área da saúde, à semelhança dos aplicados na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, utilizando, para União, 
Estados e Municípios, os mesmos percentuais máxi-
mos nela previstos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por ou-
tro lado, quero convidar V.Exas. para participarem da 
Procissão das Velas, que partirá da rampa de acesso 
ao Congresso Nacional. 

Além disso, conclamo todos os Deputados a 
apoiarem a votação, o mais rapidamente possível, do 
projeto de lei complementar que regulamenta a Emen-
da Constitucional nº 29, relativa à maior destinação de 
recursos para a área de saúde. É o nosso PAC da Saú-
de. Por isso, temos de participar, unidos, da Procissão 
das Velas e reivindicar a regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALDIR MARANHÃO (PP – MA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srs. Líderes de 
partido, nobres Deputadas e Deputados, forças reacio-
nárias do Sul e do Sudeste do Brasil já começam a re-
agir diante da iminente criação do Estado do Maranhão 
do Sul. A mobilização vem com discursos carregados 

de preconceitos e meias-verdades. É a classe branca 
dominante que se volta contra os interesses, legítimos, 
de brasileiros patrióticos que vivem na pobreza e para 
os quais faltam oportunidades.

A criação do Estado do Maranhão do Sul não 
é um fim político-partidário como essa elite branca 
pretende informar e passar à população brasileira. O 
Maranhão do Sul nasce de um desejo popular. Foi na 
década de 80 que surgiram os primeiros movimentos. 
Espelhado na criação do Estado do Tocantins, esse 
movimento ganha cada vez mais forças porque não 
resulta do interesse de um grupo político.

O Maranhão do Sul deve ser entendido como 
evento político-geográfico necessário para a redistri-
buição da renda. Trata-se de decisão capaz de alterar 
a dura realidade de parcela significativa da população 
brasileira.

Na edição desta semana da revista Veja, o talen-
toso articulista Roberto Pompeu de Toledo tenta de-
sautorizar o movimento em prol do Maranhão do Sul. 
Está a serviço dessa elite branca, ao escrever meias-
verdades e desconhecer completamente os verdadeiros 
interesses da criação de um novo Estado.

Pompeu de Toledo tenta vincular a separação 
do Maranhão a interesses políticos do Grupo Sarney. 
É uma falácia, porque o movimento pró-Maranhão do 
Sul existe há quase 3 décadas. Resumir o Maranhão 
do Sul a interesses político-eleitoreiros é fazer chacota 
contra 1 milhão de habitantes que residem na parte 
em que se pretende fazer o novo Estado. Classificar 
a separação a uma divisão de interesse particular é 
desconhecer a verdade dos números inseridos na re-
alidade socioeconômica de 49 municípios.

Senão vejamos: estão nesta área de 120 mil qui-
lômetros quadrados 25% do rebanho maranhense. Só 
é menor que o rebanho da Bahia, dentre os 9 Estados 
nordestinos. 

Cortariam o novo Estado do Maranhão do Sul 
duas ferrovias federais de interesse estratégico para 
o desenvolvimento do País.

Estaria no Maranhão do Sul o novo eldorado 
agrícola brasileiro, com produção per capita muito 
maior, se comparada à de outros Estados com voca-
ção agrícola.

É na região em que pode ser criado o Estado do 
Maranhão do Sul que está sendo construída a Hidre-
létrica de Estreito, que vai responder por 10% da de-
manda nacional de energia elétrica em 2010. 

A futura Capital, Imperatriz, encontra-se numa 
região estratégica, entre Maranhão, Tocantins e Pará. 
Será por ela que o progresso de toda a região vai 
passar.
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É verdade que, para criar um Estado, é preciso 
investimento político-burocrático significativo. Mas não 
podemos apenas olhar os custos da implantação de 
uma nova máquina administrativa estadual, com seus 
órgãos diretos e auxiliares. Seria muito pouco diante dos 
benefícios, especialmente com as novas perspectivas 
de negócios e de crescimento econômico, tanto para a 
população local quanto para o resto do País. 

Muita gente foi contrária à criação do Estado do 
Tocantins. Hoje, aquela área extremamente pobre que 
pertencia ao Estado de Goiás transformou-se numa fon-
te de renda para milhares de brasileiros. É um Estado 
empreendedor, com novas oportunidades de empre-
go e negócios não só para os moradores de lá, mas 
também para brasileiros de diferentes regiões, que se 
deslocam para o mais novo Estado do Brasil.

Gostaria que o Sr. Roberto Pompeu de Toledo, 
que hoje faz a defesa da elite branca, conheça todas 
as verdades sobre o movimento em favor da criação 
do Maranhão do Sul. Resumir, repito, esse movimento 
a uma questão político-eleitoreira é tripudiar sobre a 
inteligência alheia.

Como disse o escritor Sálvio Dino em recente 
artigo sobre o Maranhão do Sul, a nossa luta não é 
contra pessoas e, sim, em favor de redivisão territo-
rial capaz de nos livrar dos elevados níveis de pobre-
za resultantes das desigualdades na distribuição de 
renda e gerar oportunidades de inclusão econômica, 
social e cultural.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Srs. Líderes de partido, nobres 

Deputadas e Deputados, a educação é o meu tema 
no Parlamento nacional. Dele me ocupo por manter 
coerência com a minha própria biografia, como melhor 
forma de prestar serviço a esta Casa e ao povo que me 
entregou o mandato, e para que se comprove a verda-
de da expressão bíblica segundo a qual manifestamos 
com a palavra aquilo que mais sobra no coração.

Por causa da educação, volto-me alguns minu-
tos para o seu tema mais próximo e mais candente, à 
vista da sociedade brasileira: a saúde.

De muito bom grado, glosaria os 2 assuntos, uni-
dos ou separadamente, não viesse aqui falar de outro 
apagão à vista, o qual só não é pública e escancara-
damente denunciado porque isso já não faz notícia e 
porque a classe média brasileira, aquela que lê jor-
nais e revistas, passeia pela Internet e é assinante de 
canais fechados de TV, não é nem será atingida pelo 
apagão a que me refiro, no campo da saúde: o apagão 
dos hospitais universitários brasileiros.

Tampouco essa classe – e os seus representantes 
– têm sensibilidade para fazer notícia, sair às ruas em 

passeatas e chamar a atenção sobre um problema do 
qual, a bem da verdade, quer é distância.

Sras. e Srs. Deputados, 30 universidades públi-
cas brasileiras administram 45 hospitais universitários 
federais, em cujo interior elas respondem por tudo: 
manutenção do patrimônio, das instalações, dos equi-
pamentos e dos bens materiais; administração finan-
ceiro-orçamentária; contratação de recursos humanos, 
etc. Sem falar no fim a que se destinam os hospitais: 
o atendimento à saúde pública, nas mais diferentes 
demandas, desde as endemias vergonhosas do nos-
so atraso até as mais sofisticadas cirurgias que hoje 
a Medicina possibilita. 

No entanto, os hospitais universitários atraves-
sam, eles mesmos – e todos, invariavelmente –, grande 
crise em cuja raiz está um problema clínico, de ordem 
“interna”, psíquico-social sem dúvida, mas com severas 
conseqüências na ordem externa, do dia-a-dia, de suas 
atribuições específicas, de seus serviços à comunidade. 
Esse problema diz respeito à sua identidade, como se 
fossem adolescentes em crise, quando, por sua idade 
de funcionamento, muitos desses hospitais poderiam 
já ser hospedados em clínicas de Geriatria.

A crise de identidade dos hospitais universitários 
se diagnostica por esta pergunta: a quem pertencem 
os hospitais universitários federais? Ao Ministério da 
Educação ou ao Ministério da Saúde? Porque por ne-
nhuma dessas duas “famílias” do Poder Público eles 
são reconhecidos, nem mesmo como filhos adotivos.

Conseqüências? Todos podemos adivinhar as 
conseqüências: à exceção dos postos de saúde dos 
pobres municípios brasileiros, dos hospitais públicos 
– todos também enfermos – em que servidores dos 
Estados atendem em vergonhosas condições os mi-
lhões de necessitados da nossa base socioeconômica, 
é para os hospitais universitários que converge grande 
enxurrada de carentes de todos os tipos, que são a 
maioria da nossa população.

Cito números: apenas no primeiro semestre de 
2006, os hospitais universitários federais atenderam 
a 4 milhões e 800 mil consultas. No ano todo, terão 
sido mais de 10 milhões de consultas, para aqueles 
que não encontram em outro ambiente o alívio para 
a sua dor.

Outro dado: como em nossos hospitais convivem 
lado a lado os serviços sofisticados e de ponta científi-
co-tecnológica e os serviços de ponta de rua, os hospi-
tais universitários, no mesmo semestre a que me refiro, 
realizaram mais de meio milhão de procedimentos de 
alta complexidade (571.538, para ser exato). Só por 
causa disso, se houvesse um campeonato olímpico de 
alto desempenho na área da saúde, os hospitais uni-
versitários deveriam receber medalha de ouro.
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No entanto, em vez de prêmio, castigo! Os hospi-
tais universitários amargam dívida de 400 milhões de 
reais. E, como disse, dívida sem paternidade assumi-
da, pois eles são rejeitados tanto pelo Orçamento do 
MEC quanto pelo Orçamento do Ministério da Saúde. 
Essa dívida tende a aumentar, uma vez que o repas-
se anual dos 2 Ministérios a essas instituições não vai 
além de 100 milhões. 

Por causa disso, aos servidores incluídos na folha 
de pagamentos do MEC – perto de 40 mil – os hospitais 
se obrigam a associar 22 mil servidores terceirizados, 
em que pesem todos os avisos em contrário da parte 
do Tribunal de Contas da União.

Essa situação deixa os próprios hospitais universi-
tários à espera de uma vaga na UTI, como acontece aos 
milhares de miseráveis que recebe, ano após ano. 

O que esperamos, para ir em socorro desses 
serviços imprescindíveis? A notícia de novo apagão, 
abertamente, vergonhosamente, escandalosamente 
comentado e denunciado, como este de nossos cami-
nhos aéreos, que já nos aborrece por mais de ano?

Por que não tomamos providências – já não di-
rei preventivas, mas ainda remediativas – antes que 
se faça escuro e nada mais se enxergue como via de 
solução?

Os nossos hospitais respondem, em algumas 
áreas e sob alguns aspectos, por serviços que fazem 
excelente imagem para a Ciência Médica brasileira, 
conforme já se tem divulgado entre nós e até no ex-
terior. Por outro lado, a imensa demanda por atendi-
mentos de saúde, fermentada nos intestinos de nossa 
dolorosa desigualdade social, esses serviços de todos 
os dias, numerosíssimos a ponto de formarem filas de 
quarteirões, é ainda nos hospitais universitários que 
encontram paliativo.

Os hospitais universitários ocupam 10,3% dos 
leitos do SUS; são responsáveis por 11,6% de toda 
a produção ambulatorial deste mesmo Sistema; por 
11,8% de suas internações hospitalares; e – surpresa! 
– por 37,6% dos procedimentos de alta complexidade 
do mesmo SUS!

Conclui-se que os hospitais universitários estão 
perfeitamente habilitados a prestar serviço de relevante 
utilidade à saúde pública brasileira. Falta-lhes, porém, o 
reconhecimento público dessa relevância. Reconheci-
mento público quer dizer do Poder Público, que rejeita, 
da parte do MEC e do Ministério da Saúde, encarar 
com a devida seriedade e comprometida sinceridade 
os problemas desses hospitais.

Que fique a indagação: vamos tirar os hospitais 
universitários da fila da UTI ou sofreremos a vergonha 
de enfrentar mais um apagão, que poderia ser o pró-
ximo? Ou a massa de nossa gente pobre – essa que 

sai à procura de nossos hospitais públicos – não conta, 
não serve para fazer notícia e incomodar a consciên-
cia dos governantes? Ou será que essa massa não 
fermenta? E, quando isso acontecer, onde estaremos? 
De que lado estaremos? O que faremos nós?

Muito obrigado.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, povo do Estado do Amazonas, quero des-
ta tribuna rechaçar e repudiar os ataques aos ônibus 
de transporte coletivo da empresa Cidade de Manaus, 
ocorridos na manhã do último sábado. Esse ato de 
vandalismo não podemos tolerar.

Sr. Presidente, segundo o Prefeito Serafim Corrêa, 
a Prefeitura já tem informações das pessoas que pro-
moveram o quebra-quebra que resultou na destruição 
de cerca de 40 ônibus, na Avenida Constantino Nery.

Os atos de vandalismo, Sr. Presidente, aconte-
ceram por volta das 6h30min da manhã de sábado, 
quando 10 funcionários da empresa de ônibus Cidade 
de Manaus levaram alguns coletivos para a Avenida 
Constantino Nery, onde o “badernaço” começou.

Sr. Presidente, no quebra-quebra, cerca de 40 
ônibus tiveram pára-brisas e janelas quebrados, além 
de pneus furados e bancos arrancados. O ato atingiu 
não apenas os coletivos da empresa Cidade de Ma-
naus, mas também os de outras empresas que pas-
savam pela Avenida Constantino Nery no momento 
da confusão.

Sras. e Srs. Parlamentares, o mais grave nesse 
crime praticado contra a ordem pública foi o incêndio 
de 1 ônibus, que ficou completamente destruído. Isso 
causou enorme congestionamento na Avenida Cons-
tantino Nery. O carro pegou fogo em poucos minutos. 
Algumas pessoas viram os vândalos usando gasolina 
para incendiar o coletivo.

Sr. Presidente, o Prefeito de Manaus nos informou 
que as câmeras de vigilância instaladas na Avenida 
Constantino Nery flagraram a ação dos criminosos. 
Segundo S.Exa., será rápida a identificação dos vân-
dalos, com a análise das fitas.

A Prefeitura Municipal de Manaus e a Secretaria 
Estadual de Segurança Pública estão trabalhando fir-
memente para punir todos esses criminosos.

O Prefeito Serafim Corrêa afirmou, em coletiva à 
imprensa, que as pessoas que planejaram o quebra-
quebra tinham a pretensão de desestabilizar a admi-
nistração municipal, tornando a população refém da 
insegurança e do vandalismo.

Sr. Presidente, a Prefeitura de Manaus não ficará 
de braços cruzados diante desse tipo de agressão. O 
Prefeito Serafim Corrêa está cuidando pessoalmente 
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para que esses vândalos sejam identificados e punidos 
pelos atos de desrespeito à sociedade.

Atos de vandalismo como esse que aconteceu 
em Manaus ultrapassam todos os limites. Foi um ato 
praticado por pessoas que não têm qualquer motivo 
trabalhista. O único objetivo dessas pessoas era o de 
causar tumulto e confusão, prejudicando milhares de 
trabalhadores. E mais: os maiores prejudicados foram 
os usuários do transporte coletivo de Manaus.

Felizmente, Sr. Presidente, tudo agora está sob 
controle, e nenhum incidente com vítimas foi identifi-
cado. Superado esse lamentável episódio, esperamos 
que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Amazonas aja com rapidez e puna todos os badernei-
ros exemplarmente, para que não aconteça mais esse 
tipo de incidente em Manaus.

Sras. e Srs. Deputados, no dia de ontem, infeliz-
mente para o Partido Socialista Brasileiro, ouvimos to-
dos os noticiários registrarem o transcurso dos 2 anos 
do falecimento do nosso grande líder Miguel Arraes.

Quero agradecer-lhe, in memoriam, tudo o que 
fez pelo Partido Socialista Brasileiro e por este País. 
Devemos tudo o que temos no nosso partido ao gran-
de líder Miguel Arraes.

Por ora, são essas as minhas considerações.
Muito obrigado.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, muitas pessoas não gostam de falar 
sobre pedágios, pois as opiniões são divergentes em 
relação a esse assunto. 

A cobrança de pedágio deverá fazer parte da ro-
tina do catarinense em 2008. Haverá a instalação de 3 
praças na BR-116 e de 4 na BR-101. Santa Catarina 
deixará de ser o único Estado do Sul a não ter praças 
de cobrança. 

Os preços não serão tão altos como os praticados 
nos 2 outros Estados do Sul, já reduzidos por ação do 
Tribunal de Contas da União (TCU). Em Santa Cata-
rina, se os valores próximos ao teto da ANTT forem 
praticados pelas empresas que vencerem a licitação, 
prevista para 6 de outubro, o valor do pedágio em 
viagens curtas poderá custar até 33% do gasto com 
combustível.

Transportadores defendem a tarifa social.
Embora a decisão de implantar o pedágio seja 

praticamente irreversível, a Federação das Empresas 
de Transporte de Carga de Santa Catarina (FETRAN-
CESC) não desiste. A instituição defende o chamado 
pedágio social, que leva em conta itens ignorados pelo 
modelo a ser implantado no Estado. Com um chip no 
veículo, pode-se cobrar apenas por quilômetro rodado. 
A fatura vem no cartão de crédito, na conta corrente, 

onde a pessoa quiser. O processo existe no Chile e 
na Europa.

Os transportadores criticam as medidas previstas, 
como no caso de telefones públicos por quilômetro – é 
desperdício de dinheiro num país onde a maior par-
te da população possui telefone celular. O transporte 
de mercadorias do oeste e do Planalto, por exemplo, 
ficará mais caro. 

Os transportadores e as empresas de ônibus afir-
mam que a economia de combustível e manutenção 
dos veículos será irrisória frente ao custo com pedágio. 
No transporte coletivo, o valor do pedágio será dividido 
pelo número de assentos do ônibus.

Vivemos em um país onde as dimensões não 
permitem aos viajantes rodoviários tanta cobrança. O 
ideal é que todas as sugestões sejam ouvidas para 
que nenhuma parte saia perdendo.

Muito obrigado.
O  SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a saúde no Estado do Rio de Janeiro, ob-
jeto de constante preocupação de minha parte, desde 
que assumi meu primeiro mandato nesta Casa, vai 
aos poucos assumindo contornos altamente salutares. 
Tivemos a inauguração, hoje pela manhã, da Unida-
de de Pronto Atendimento – UPA no bairro de Irajá. 
A unidade vai funcionar 24 horas, e com certeza vai 
desafogar os hospitais da nossa capital.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o hospital 
foi equipada com aparelhos de última geração e imple-
mentos de ponta dentro do campo da medicina.

Esse hospital vai contribuir sobremaneira para 
melhoria da qualidade de vida dos milhares de habi-
tantes não só de Irajá, como também dos bairros vizi-
nhos, fator que justifica plenamente seus mecanismos 
de saúde pública.

A inauguração do UPA vem preencher uma lacu-
na há muito reclamada pela população, principalmente 
agora, com os constantes aumentos na demanda de 
pacientes ao longo de toda a cidade do Rio de Janeiro. 
Daqui mesmo, desta tribuna, tenho defendido essas 
ações em nossa região, até porque sei o quanto isso 
vai representar para a melhoria das condições de vida 
do povo da região.

Este fato cresce de importância na medida em 
que atende a uma antiga reivindicação do povo e faz 
parte do programa de metas do Governador Sérgio 
Cabral, que vem realizando uma administração séria 
e objetiva, voltada, sobretudo, para o bem-estar das 
coletividades.

Ao fazer este registro, Sr. Presidente, desejo me 
congratular com o Governador Sérgio Cabral, junta-
mente com o Secretário Estadual de Saúde e Defesa 
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Civil, Sérgio Côrtes, com o Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, e com o povo da cidade do Rio de 
Janeiro, que está vendo concretizar-se um sonho ali-
mentado há bastante tempo.

Tenho acompanhado de perto a preocupação 
do Governo do Estado no tocante à saúde pública 
não só na cidade do Rio de Janeiro, como no interior 
fluminense. Sou testemunha do esforço desenvolvido 
com vistas ao reaparelhamento material e humano, na 
medida do possível, dos hospitais públicos.

O fato em si, Sr. Presidente, tem um significado 
muito especial, na medida em que representa um alívio 
muito grande para as populações do Rio de Janeiro 
e adjacências.

Aliás, não é de hoje que lutamos pela criação 
de mais uma unidade hospitalar em nosso Estado, 
principalmente na Baixada Fluminense, que lamenta-
velmente, tem aparecido constantemente no noticiário 
como área de grande precariedade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero reiterar o convite às Sras. e aos Srs. Parla-
mentares para o café da manhã que será oferecido no 
Anexo IV, amanhã, às 8h30min, para o relançamento 
das atividades da Frente Parlamentar de Combate à 
Pirataria e Sonegação Fiscal.

A Deputada Vanessa Grazziotin coordenou as 
atividades da Frente Parlamentar de Combate à Pi-
rataria, nesse último período, de forma conseqüente, 
operante e produtiva, e eu terei a responsabilidade 
de sucedê-la a partir de amanhã, por consenso entre 
os Deputados que integram aquela Frente, para que 
possamos, dentro de uma organização plural, que se 
distribui de forma muito bem equilibrada, do ponto de 
vista regional, retomar as atividades da Frente, que já 
produziu resultados importantes com a aprovação, na 
Legislatura anterior, de disciplinas e normas legislati-
vas sobre a questão referida.

Quero, então, reiterar o convite aos Deputados 
para participarem do evento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a teoria 
conspiratória golpista corre solta no Planalto e teve 
início a tentativa de repassá-la à sociedade. Diante 
da afirmação do Presidente Lula de que “alguns estão 
brincando com a democracia”, o PT classificou como 
“orquestradas” as recentes manifestações e vaias; ta-
chou de elitistas movimentos sociais como o Cansei 
e convocou seus filiados a defenderem o Governo Fe-
deral dessa “nova ofensiva da Direita, articulada com 
setores da imprensa”. 

Para não alimentar essa tentativa artificial de criar 
uma atmosfera de bem contra o mal, abstenho-me do 
engajamento junto aos setores organizados da socie-

dade civil que estão a estimular movimentos como o 
Cansei. Mas fica aqui um alerta: não é de hoje que 
membros do Governo demonstram suas tentações 
totalitárias, com sucessivos ataques à liberdade de 
expressão e à independência dos Poderes. 

Na contramão da Constituição Federal de 1988, 
com seu espírito federativo e descentralizador, teste-
munhamos uma crescente centralização administrativa, 
com a prevalência da União sobre Estados e municípios. 
Assistimos às reformas estruturais propagadas serem 
postergadas. Dentro da máxima do façam o que digo, 
mas não façam o que faço, ainda no 1º mandato de 
Lula surgiram propostas de controle da imprensa, do 
Ministério Público, das universidades e da cultura. 

A resposta desproporcional do Governo em re-
lação ao surgimento de novas contestações é um ví-
cio de quem deseja sempre a adesão incondicional, 
mesmo que isso signifique abdicar de propor rumos 
alternativos para o desenvolvimento do País. 

Movimentos sociais como o Cansei, Quero mais 
Brasil, Voto Consciente e Transparência Brasil são 
exemplos de manifestações democráticas respaldadas 
pelo clamor da sociedade por uma democracia mais 
participativa e não meramente representativa. Ética na 
política, processo eleitoral mais transparente e quali-
ficado, combate à impunidade, fim do aparelhamento 
do Estado, luta por serviços públicos de qualidade, 
refreamento da sanha arrecadatória são bandeiras 
que tornam esses movimentos legítimos e evidenciam 
que, hoje, “as correias de transmissão entre Estado e 
sociedade funcionam em um único sentido: de cima 
para baixo”, como afirmou, em artigo recente, o Prof. 
Luiz Werneck Vianna. 

Seja como líder estudantil ou integrante do Movi-
mento pelas Diretas Já, minha trajetória política reforça 
a convicção de que os movimentos sociais tiveram um 
papel preponderante no processo de redemocratização 
do País. O PT, inclusive, é oriundo destes movimentos. 
Mas parece que o Presidente Lula escolheu deixar 
de lado suas lutas históricas e a própria biografia, em 
nome de um projeto de poder e em detrimento de uma 
proposta de governo. 

Na colcha de retalhos confeccionada em nome 
da governabilidade neste segundo mandato – em que 
correntes antagônicas habitam o mesmo teto de vidro 
– o Governo Lula não quer se posicionar, e procura se 
abster de coordenar mudanças legislativas imprescin-
díveis como as reformas do Estado – tributária e fiscal, 
previdenciária, do trabalho e sindical. 

A figura carismática e populista de Lula é o ci-
mento desta frágil construção, com hora e data mar-
cadas para acabar: 2010. Será? No ninho petista já 
existem vozes que defendem consultas plebiscitárias 
junto à população, sem a necessária aprovação do 
Congresso Nacional. Assim, poderia se delinear o ca-
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minho para um terceiro mandato, fato jamais visto na 
democracia brasileira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB 

– PB. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para 
registrar o aniversário de quatro anos de falecimento 
de um dos homens mais inteligentes e dinâmicos que 
a Paraíba conheceu, o professor, escritor, ex-Depu-
tado Federal e ex-Governador da Paraíba, Tarcísio de 
Miranda Burity. 

O professor Burity nasceu no dia 28 de novembro 
de 1938 em João Pessoa, Capital da Paraíba. Filho de 
Luiz Gonzaga de Albuquerque Burity e de Maria José 
de Miranda Burity, foi um político que, em vida, nos 
cargos públicos que ocupou, sempre se preocupou 
com o bem-estar da população paraibana, sobretudo 
na área da educação.

Burity era graduado em Direito pela Universidade 
Federal da Paraíba. Fez mestrado em Sociologia da 
Educação na Universidade de Poitiers, na França, e 
doutorado em Ciências Políticas no Instituto Universi-
tário de Altos Estudos Internacionais de Genebra. Foi 
Promotor Público em Araruna e professor da UFPB, 
onde lecionou as disciplinas: Filosofia do Direito, Histó-
ria da Educação, Direito Internacional Público, Filosofia 
Antiga, Introdução à Ciência do Direito e Sociologia da 
Educação. Na universidade, também exerceu funções 
administrativas – foi Chefe de Gabinete da Reitoria e 
Diretor da Faculdade de Direito.

Burity teve uma vida pública de muitas atividades. 
Em 1975 foi nomeado Secretário da Educação e Cul-
tura do Estado pelo então Governador Ivan Bichara, 
por intermediação de José Américo de Almeida. Por 
eleição indireta, conforme ocorria à época, chegou a 
Governador em 1979, pela ARENA. Em 1982, renun-
ciou ao cargo para disputar uma vaga na Câmara dos 
Deputados, recebendo votação consagradora para a 
época: cerca de 170 mil votos.

Em novembro de 1986, Burity foi eleito, mais 
uma vez, Governador pelo PMDB, cargo que ocupou 
entre 15 de março de 1987 e 15 de março de 1991. 
Seus mandatos foram marcados por grande incentivo 
à cultura. Construiu em João Pessoa o Espaço Cul-
tural José Lins do Rego, com uma superestrutura de 
teatro, cinema, biblioteca, planetário, museu, galeria 
de arte e escola de música; e valorizou a Orquestra 
Sinfônica da Paraíba.

Burity também foi responsável pela construção 
do Mercado de Artesanato da Paraíba, do Centro Tu-
rístico, da via litorânea de Intermares, do Hemocentro 
da Paraíba e da Rodoviária de João Pessoa. Sob seu 
comando, também se formaram, na Capital, alguns 
dos bairros mais populosos, a partir de conjuntos ha-

bitacionais, como o que levou seu nome, mas ficou 
conhecido como Mangabeira.

Burity ocupou a cadeira 26 da Academia Parai-
bana de Letras, onde ingressou no dia 14 de agosto 
de 1992. Era respeitado como intelectual e escreveu 
livros sobre Literatura, Sociologia, Direito e outros as-
suntos. Mas a vida desse homem público acabou não 
sendo apenas marcada por momentos felizes. Talvez 
o episódio mais marcante de seus dias de vida tenha 
sido também o mais triste e aquele que jamais ele 
queria que tivesse ocorrido.

Foi no dia 5 de novembro de 1993. Burity almoçava 
com amigos no restaurante Gulliver, em João Pessoa, 
quando foi abordado por Ronaldo Cunha Lima, seu 
sucessor no Governo do Estado, que disparou 3 tiros 
contra ele, à queima-roupa, alegando não aceitar as 
críticas e acusações de corrupção que Burity fizera a 
seu filho, Cássio Cunha Lima, então Governador da 
Paraíba e, na época, licenciado por assumir a supe-
rintendência da SUDENE. Burity ficou vários dias em 
coma, mas conseguiu sobreviver ao ataque.

Depois disso, o professor ainda reuniu forças 
para retornar à vida pública. Candidatou-se ao Senado 
em 1998 e em 2002. Em 1998, pelo PDT, conseguiu 
394.294 votos, o equivalente, à época, a 14,24% do 
total. Ficou em segundo lugar, perdendo a vaga para 
o peemedebista Ney Suassuna, que obteve, à época, 
16,44% dos votos. Em 2002 obteve 510.734 votos, o 
equivalente a 17,65% dos votos válidos. Mas não foi o 
suficiente para que conseguisse uma das duas vagas 
em disputa. Foi o quarto mais votado no pleito.

A campanha de 2002 foi dura e Burity, mesmo 
com problemas de saúde, comparecia a comícios, 
carreatas, passeatas e qualquer movimentação cívica 
que se realizasse na Paraíba. Mas, menos de 1 ano 
depois da correria do pleito, o professor dava sinais 
de que suas forças se esvaiam a cada dia. Debilitado 
por conta de problemas de saúde, depois de ter ficado 
internado por 3 dias no INCOR, em São Paulo, Burity 
faleceu às 9h45min do dia 8 de julho de 2003, aos 64 
anos, vítima de problemas cardíacos.

Foi um dia de muita tristeza para todos os pa-
raibanos e, por que não dizer, brasileiros que tiveram 
o privilégio de conhecê-lo. Por isso que, ainda hoje, 
cabe a nós, homens públicos, sobretudo paraibanos, 
reverenciar aquele que, em vida, soube lutar pela sua 
gente, e sofreu na pele o descompasso de seus ad-
versários, quase pagando com a própria vida a cora-
gem que marcou sua atividade política. Vida de um 
homem que não soube se calar. E a todo o momento 
cobrava – até mesmo denunciava – para que a Para-
íba fosse sempre beneficiada e nunca prejudicada ou 
esquecida.

Tarcísio de Miranda Burity, a Paraíba não o esque-
ce. Nós o temos como exemplo de homem, educador, 
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político e humanista, que soube cobrar e denunciar 
quando necessário, mas também demonstrar espí-
rito de perdão e de renúncia aos que o prejudicaram 
em vida.

Muito obrigado a todos.
O SR. ADÃO PRETTO (PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs – CONIC 
promove hoje, 14 de agosto, nesta Casa, no Auditório 
Nereu Ramos, a 3ª Conferência da Paz no Brasil, cujo 
tema é Direitos sociais: a paz em construção.

De forma especial, saúdo os participantes e pro-
motores do evento, ao mesmo tempo em que afirmo 
que a paz se constrói a cada dia, com gestos e ações 
que promovam inclusão e justiça social. Nesse sentido, 
a construção da paz somente será possível quando ti-
vermos efetivamente condições de promover mudança 
social, de universalizar o acesso às políticas públicas 
para a grande maioria da população brasileira, que 
historicamente foi excluída desses benefícios.

Os desafios são muito grandes, exigem mobili-
zação social e fortalecimento das lutas no sentido de 
organizar o povo na busca de seus direitos.

O direito a um trabalho digno, à seguridade so-
cial, à saúde, à educação, à realização das reformas 
agrária e urbana são requisitos fundamentais para a 
construção de uma sociedade solidária e fraterna, para 
a construção da paz.

Infelizmente, o Brasil ainda é um campeão mundial 
em desigualdades. Tivemos vários avanços, inúmeras 
políticas públicas voltadas ao combate da histórica 
exclusão social como, por exemplo, o Programa Luz 
para Todos, o seguro agrícola, o programa de compra 
direta, entre tantos outros. 

Entretanto, é preciso avançar mais, ampliar os 
direitos sociais. Somente assim, teremos uma nação 
soberana, onde a população sinta-se verdadeiramente 
cidadã e determine os rumos deste País.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pronun-
ciamento no programa A Voz do Brasil e nos demais 
meios de comunicação.

Muito obrigado.
O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, com grande satisfação, participa-
mos da solenidade de lançamento do PAC, em Sergi-
pe, junto ao Presidente Lula, na quinta feira passada, 
em Aracaju, e queremos, neste momento, oferecer 
o nosso depoimento sobre a importância do evento 
e desses recursos para o desenvolvimento social do 
nosso Estado.

Além do Presidente da República, a solenidade 
contou com a presença dos Ministros das Cidades, 
Márcio Fortes, e da Casa Civil, Dilma Rousseff, e 
reuniu um grande público no Centro de Convenções, 

entre autoridades, prefeitos e representantes de mo-
vimentos sociais.

Integraram a solenidade o ex-Governador de Ser-
gipe, Seixas Dória, a Primeira-Dama, Eliane Aquino, o 
Vice-Governador do Estado, Belivaldo Chagas, o Pre-
sidente da Assembléia Legislativa, Ulices Andrade, o 
Presidente Interino do Tribunal de Justiça de Sergipe, 
Cláudio Déda Chagas, o Presidente da Câmara de 
Vereadores de Aracaju, Sérgio Góes, além de secretá-
rios e mais de 50 prefeitos dos municípios sergipanos. 
Também estiveram no ato o representante da União 
Nacional de Luta pela Moradia Popular, Alex Barreto 
Santos, a presidenta da Central de Movimentos Popu-
lares, Izabel Canjirana, e o coordenador estadual do 
MST, João Daniel Somariva.

Não é a primeira vez que o Presidente Lula vai a 
Aracaju, mas desta vez nós, que pertencemos à base 
política do Governo, que acompanhamos atentamente 
toda iniciativa em prol da juventude, da agricultura e 
do bem-estar social da sociedade, temos motivos de 
sobra para festejarmos, junto com o povo, a boa-nova 
de recursos para obras inadiáveis, que têm a ver com a 
qualidade de vida da nossa população mais carente.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou 
investimentos de quase meio milhão de reais para 
obras de saneamento e urbanização no nosso Estado 
e somente na área de infra-estrutura irão beneficiar 900 
mil sergipanos. Esses recursos fazem parte do Progra-
ma de Aceleração de Crescimento (PAC), que prevê 
centenas de ações em todo o Brasil, entre projetos, 
obras e medidas administrativas e legais que têm por 
objetivo destravar a economia e viabilizar a aceleração 
do crescimento no País.

Com os convênios, serão investidos em Sergipe 
R$303,4 milhões na ampliação do sistema de esgo-
tamento sanitário em Aracaju e Nossa Senhora do 
Socorro e no projeto de revitalização da Bacia do Rio 
Sergipe. O Presidente Lula declarou que “Sergipe vai 
transformar esse dinheiro em água tratada, em sane-
amento básico, em redução da mortalidade infantil. O 
que queremos com o PAC é melhorar a qualidade de 
vida daqueles que mais precisam”.

De acordo com o Presidente Lula, a meta é que a 
partir de setembro as obras do PAC já sejam iniciadas 
no Estado. ‘’O dinheiro já está disponibilizado. Até 2010, 
vamos investir, em todo o País, 106 bilhões de reais 
em habitação e 40 bilhões de reais em saneamento 
básico’’, informou. O Presidente garantiu retornar ao 
Estado na inauguração da primeira obra do PAC.

‘’Essa parceria é o grande momento de Sergipe na 
história do desenvolvimento do Estado, principalmente 
por ter a participação dos movimentos populares de 
moradia. Essas obras serão fundamentais para melho-
rar a vida dos mais pobres da classe trabalhadora, dos 
sem-terra e da juventude nas periferias’’, declarou o 



39904 Quarta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2007

Governador Marcelo Déda, que classificou o PAC como 
Plano de Afirmação da Cidadania do sergipano.

O Ministro das Cidades, Márcio Fortes, informou 
que todos os projetos selecionados para o PAC utiliza-
ram, como critérios de prioridade, obras de grande por-
te e que já possuíam projeto básico, licença ambiental 
prévia e regularização fundiária. ‘’Esse protocolo repre-
senta, na prática, horas e horas de trabalho e discussão 
com os Governos Estaduais e Municipais”.

Um dos pontos altos desses convênios é que os 
municípios sergipanos com menos de 150 mil habitan-
tes vão poder inscrever, no segundo semestre deste 
ano, projetos para o Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social (FNHIS). Por intermédio do FNHIS, 
o Governo Federal vai viabilizar R$2 bilhões em in-
vestimentos por meio do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

“Quero entrar como parceiro na contrapartida 
do PAC para os pequenos municípios, para que esse 
programa tenha impacto na qualidade de vida também 
no interior do meu Estado”, prontificou-se o governa-
dor de Sergipe, Marcelo Déda. Ele destacou que os 
recursos do PAC vão ser destinados também para a 
duplicação da BR-101, para o projeto Jacaré-Curituba, 
para a construção da ponte Mosqueiro – Caueira e do 
Canal de Xingó. As obras serão decisivas para desen-
volver a economia do semi-árido sergipano e alavancar 
o desenvolvimento do turismo no Estado. 

De acordo com a Ministra-Chefe da Casa Civil, 
Dilma Rousseff, as inscrições para o Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social podem ser feitas até 
setembro pelos municípios de até 150 mil habitantes. 
“Podem participar dessa seleção municípios que têm 
projetos com obras de até R$10 milhões”, informou 
a Ministra Rousseff. Na próxima semana, o Governo 
Federal vai discutir com a direção nacional dos movi-
mentos sociais de habitação as áreas prioritárias para 
aplicação dos recursos.

O Governador Marcelo Déda destacou também 
que os investimentos do Programa de Aceleração do 
Crescimento não vão ficar restritos aos R$401,7 mi-
lhões anunciados para saneamento e habitação. “Os 
recursos do PAC também vão garantir a duplicação da 
BR-101, os 6 milhões de reais para o projeto Jacaré 
– Curituba e os 30 milhões de reais para a construção 
da ponte Mosqueiro – Caueira, que será iniciada em 
agosto”, informou.

“Dos 403 milhões de reais, 98,3 milhões de reais 
serão investidos na urbanização de favelas no Coquei-
ral, no Porto Danta e em Santa Maria. Esses projetos 
serão, sem dúvida, decisivos para a melhoria da qua-
lidade de vida dessa população”, afirmou a Ministra. 
No total, serão investidos R$67,4 milhões em 2 etapas 
no projeto do Santa Maria, com a construção de 1.440 
habitações, e R$30,9 milhões na construção de 600 

moradias e melhoria da infra-estrutura dos moradores 
do Coqueiral.

Dos R$303,4 milhões que serão investidos em 
Sergipe no saneamento básico, R$200 milhões serão 
destinados à construção da barragem e da Estação de 
Tratamento de Água do Rio Poxim. Em Nossa Senho-
ra do Socorro, serão investidos R$20 milhões para a 
ampliação das redes de esgoto e o projeto de Revita-
lização da Bacia do Rio Sergipe. Na Capital, R$83,4 
milhões ficarão para a ampliação do sistema de es-
gotamento sanitário e das ligações domiciliares nos 
Bairros Atalaia, Coroa do Meio, São Conrado, Grageru, 
Índio Palentin, Ponto Novo, Barra dos Coqueiros, Sol 
Nascente e Castelo Branco.

Também serão investidos recursos na revitali-
zação da bacia do Rio Sergipe, na despoluição das 
praias e na urbanização de favelas, com remoção das 
moradias localizadas em áreas consideradas de risco. 
As verbas, disse o Presidente ao Governador Marcelo 
Déda, do PT, serão liberadas de imediato e sem con-
tingenciamento.

Estão de parabéns o Presidente Lula, o Gover-
nador Marcelo Déda e o Prefeito Edvaldo Nogueira 
pelo belo ato de levar esses grandes recursos para o 
nosso Estado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Conselho Nacional de Educação e a Câmara 
Básica de Educação acabam de entregar, ao Ministro 
Fernando Haddad, um relatório com observações que 
eu, professor e educador que sou, reputo gravíssimas e 
que devem ser motivo de reflexão e mobilização desta 
Casa, para que possamos oferecer imediatamente a 
nossa colaboração, indubitavelmente imprescindível 
diante de ameaça iminente que o fato representa ao 
futuro do nosso País.

Diz o documento, Sr. Presidente, que o “Apa-
gão do Ensino Médio” será inevitável, a exemplo do 
que vem ocorrendo com o transporte aéreo brasileiro, 
caso providências urgentes não venham a ser tomadas 
pelo Governo Federal em regime de colaboração mú-
tua com os Estados. Isto porque, a preocupante falta 
de professores na Educação Básica, em todo o País, 
infelizmente já acendeu o alerta vermelho no próprio 
Ministério da Educação.

Sem querer fazer nenhum trocadilho, a verdade 
é que o quadro está literalmente negro nas escolas 
espalhadas por este País afora, onde o déficit de pro-
fessores é de, nada mais, nada menos, 710 mil mes-
tres – 78 mil deles somente no meu Estado do Rio de 
Janeiro – para atender a turmas de 5ª a 8ª séries e 
também do ensino médio, sobretudo nas disciplinas 
de Física, Química, Matemática e Biologia.
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A denúncia vem sendo feita desde domingo pelo 
jornal O Dia, do Rio de Janeiro. Ela dá conta, por exem-
plo, que o número de estudantes matriculados nos cur-
sos de formação de professores vem caindo, ano a ano. 
As maiores universidades públicas fluminenses, como 
UFF, UFRJ e UERJ, enfrentam agora dificuldades para 
preencher as vagas em seus vestibulares.

Só para termos idéia da gravidade do problema, 
Sr. Presidente, o Censo Escolar do Ministério da Edu-
cação registrou, há 3 anos, ou seja, em 2004, 106.933 
matrículas no magistério em todo o País. Um ano de-
pois, o número caiu para 82.623 vestibulandos, numa 
redução preocupante de menos de 25 mil mestres em 
salas de aulas.

Há ainda um fator a ser considerado, que serve 
também para agravar a situação da falta de profes-
sores para a Educação Básica: é que nem todos os 
candidatos a uma vaga na Licenciatura vão neces-
sariamente exercer a profissão depois de formados. 
Há casos, e não são poucos – chega-se a falar na 
metade dos vestibulandos –, daqueles que concluem 
o magistério apenas como trampolim para carreiras 
mais promissoras, geralmente de olho em concursos 
para o Serviço Público ou para crescerem dentro das 
próprias empresas onde já trabalham.

O relatório do Ministério da Educação, elaborado 
em maio, frisa que o quadro atual do Ensino Médio já 
é bastante grave e deve piorar ainda mais no futuro, 
caso medidas emergenciais e estruturais não sejam 
tomadas o mais rápido possível. O documento, já em 
poder do Ministro Fernando Haddad, deixa claro que 
há pouco interesse dos jovens pelo magistério. E, 
entre os motivos, o Conselho Nacional de Educação 
listou o baixo salário, a violência que vem ocorrendo 
nas escolas e a superlotação nas salas de aula. Isso 
também vem provocando o êxodo dos profissionais 
da rede de ensino público, principalmente nas esferas 
municipais e estaduais.

O próprio Estado do Rio de Janeiro já serve de 
espelho para entendermos o que vem acontecendo 
no restante do País, em relação à crise nacional do 
magistério. A UFRJ, por exemplo, tida como a maior 
universidade pública fluminense, formou em 2006 
apenas 69 professores para lecionar nas 4 disciplinas 
críticas – Química, Física, Matemática e Biologia. Em 
contrapartida, sabe-se que somente nessas 4 matérias 
essenciais à formação e capacitação de futuros profis-
sionais no País, o déficit é de 272.237 mestres.

O jornal O Dia entrevistou um rapaz que disse 
estar cursando o último ano do Ensino Médio num 
colégio estadual do Município de Itaboraí, na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro. Esse aluno, pasmem, 
pretende fazer licenciatura em Matemática. No entan-
to, até hoje não teve sequer uma aula de Matemática, 
exatamente por falta de professor.

Daí, Sr. Presidente e nobres Deputados, a razão 
de nossa preocupação. Vamos dar a esse problema, 
repito, preocupante e gravíssimo, a atenção que ele 
merece e exigir desta Casa do Povo uma solução. Até 
porque, trata-se da questão Educação, a coluna ver-
tebral que deve sustentar o progresso e o desenvolvi-
mento da Nação brasileira.

Muito obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, 
quero prestar homenagem a um dos maiores homens 
públicos do País, Miguel Arraes, que nos deixou há 2 
anos. Acredito que daqui a 200 anos ainda possamos 
aprender muito com Miguel Arraes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos 120 
mil hectares irrigados do Vale do São Francisco são 
gerados 240 mil empregos diretos distribuídos entre 
perímetros públicos e projetos da iniciativa privada. 
Naquele velho sertão, são produzidos anualmente 
mais de 1 milhão de toneladas de frutas, com destaque 
para uva e manga, que contam, respectivamente, com 
aproximadamente 12 mil e 23 mil hectares implantados. 
Ainda no Vale são cultivadas culturas como goiaba, 
coco verde, cana de açúcar, melão, melancia, acerola, 
maracujá, banana, cebola e outras frutas. 

Estas culturas geram um faturamento anual de 
mais de 500 milhões de dólares, sendo que 214 mi-
lhões são relativos às exportações de uva e manga. 
Cinco milhões de empregos no Brasil estão ligados à 
fruticultura brasileira, que emprega de 3 a 5 pessoas 
por hectare. A receita de frutas no Brasil chega a 15 
bilhões de reais por ano.

Apesar desses valores e das vantagens compa-
rativas e competitivas do Vale do São Francisco em 
relação a outros ecossistemas que produzem frutas 
no Brasil e em outras partes do mundo, nos últimos 
anos, o Vale tem acumulado prejuízos, principalmente 
ocasionados por fatores que fogem ao nosso controle, 
como variações climáticas ocorridas com a incidência 
de fortes chuvas na região nos anos de 2004, 2005, 
e 2006, frustrando totalmente a safra do primeiro se-
mestre.

A fruticultura é a última fronteira do agronegócio 
que gera emprego, renda e desenvolvimento susten-
tável. Comparando com a soja, seriam necessários 
48 milhões de hectares de soja para gerar os 240 mil 
empregos do Vale do São Francisco, ou seja, mais que 
toda a área plantada de soja no País, que é de 47 mi-
lhões de hectares. 

Vale lembrar que a fruticultura do Vale, maior re-
gião exportadora de uva e manga do País, com reco-
nhecimento internacional da qualidade de suas frutas, 
só consegue esse desempenho graças ao esforço go-
vernamental de dotar a região com instituições sérias 
e competentes na área de pesquisa agropecuária e 
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tantas outras que vêm contribuindo de forma decisiva 
com conhecimentos e tecnologias apropriadas e úni-
cas no mundo tropical. 

Aliada a isso vem o espírito empreendedor da 
iniciativa privada. A atividade é viável e sustentável 
em todos os aspectos: social, ecológico e econômico. 
Graças a tudo isso, o Vale do São Francisco é respon-
sável, hoje, por mais de 90% das mangas exportadas 
pelo Brasil, sendo também responsável por aproxima-
damente 92% da receita brasileira gerada pela expor-
tação desse produto. 

O Brasil exportou aproximadamente 115 mil tone-
ladas de manga em 2006, desse total 105 mil toneladas 
tiveram origem no Vale do São Francisco. É importante 
frisar que, hoje, a manga brasileira é comercializada 
em mais de 20 países, tendo, assim, larga aceitação 
no mercado internacional.

Nos últimos 5 anos, alguns países produtores 
e exportadores de manga procuraram encontrar ou-
tra alternativa de tratamento quarentenário de frutas 
visando aumentar sua competitividade no mercado 
internacional e ampliar a abertura do mercado nor-
te-americano e dos países do Oriente. Sabe-se que 
desde o início deste ano, os produtores indianos co-
meçaram a exportar mangas tratadas com irradiação 
para o mercado do Estados Unidos. 

Com isso, o Brasil passará a ter mais um concor-
rente forte, pois o tratamento quarentenário com irra-

diação não afeta a qualidade das frutas, mantendo-as 
com as mesmas características de quando foram co-
lhidas. Por outro lado, sabe-se que o principal concor-
rente do Brasil no mercado norte-americano, o México, 
já está também construindo uma planta de irradiação 
com o objetivo de utilizar essa moderna técnica para 
realizar o tratamento quarentenário de seus produtos. 
Considerando isso, foi realizado no dia 28 de julho de 
2007, um workshop com o objetivo de apresentar 
aos produtores de manga da região do Submédio São 
Francisco e demais interessados no mercado interna-
cional da manga os resultados das pesquisas realiza-
das pela EMBRAPA Semi-Árido em colaboração com 
a Valexport, o CRCN/NE (Centro Regional de Ciências 
Nucleares do Nordeste) e o IPEN-CNEN (Instituto de 
Pesquisas em Energia Nuclear – Centro Nacional de 
Energia Nuclear), demonstrando a possibilidade de 
utilização de radiação para tratamento quarentenário 
de mangas a serem exportadas para o Estados Unidos 
e países do Oriente.

Participaram do evento, além de mim, repre-
sentantes da EMBRAPA, da Valexport, do BGMA, da 
Fazenda Nova Fronteira, da Timbaúba Agrícola e da 
VDS, da Unidade do Ministério da Agricultura em Pe-
trolina, Pernambuco, do IPEN-CNEN, do CRCN/NE, 
além de técnicos e pesquisadores da EMBRAPA Semi-
árido e do IPA.



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 39907 

Ao final dos trabalhos foi possível concluir que: 
O emprego de radiação é uma alternativa viável 

e eficiente que pode ser um aliado ao tratamento hi-
drotérmico de mangas, cujos resultados nem sempre 
são satisfatórios.

Se os exportadores brasileiros de manga não 
adotarem esse tratamento é possível, segundo os 
pesquisadores que participaram do evento, que, num 
futuro muito próximo, percam muito de sua competi-
tividade.

Os custos de implantação de uma planta de irradia-
ção capaz de tratar todo o volume de mangas destinado 
à exportação está em torno de R$6.000.000,00.

A planta de irradiação poderá também ser utiliza-
da para esterilização de produtos hospitalares como 
luvas cirúrgicas, cotonetes, seringas descartáveis, 
substratos para inoculação de bactérias fixadoras de 
nitrogênio e outros tipos de frutas que requerem tra-
tamento quarentenário.

Como ações futuras a serem realizadas para via-
bilizar a utilização do método de irradiação de manga, 
foram sugeridas algumas providências:

1 – estudar os custos do tratamento hidro-
térmico por tonelada de manga para comparar 
com os custos apresentados para o tratamento 
por irradiação;

2 – os produtores devem reunir-se para 
estudar a possibilidade de construção, por 
parte da iniciativa privada de uma planta ir-
radiadora;

3 – os produtores podem buscar o apoio 
das lideranças políticas no sentido de obter do 
Poder Público o compromisso da construção 
de uma planta de irradiação, possivelmente 
no modelo de PPP;

4 – os pesquisadores da EMBRAPA, IPE-
CNEN e CRCN/NE continuarão realizando 
pesquisas para otimizar e ampliar para outros 
produtos como a uva de mesa, o uso desta 
tecnologia de tratamento quarentenário.

Enfatizamos, mais uma vez, que o Vale é viável. 
Acreditamos na fruticultura não só como geração de 
riquezas, mas como importante instrumento de integra-
ção social, contribuindo para a diminuição da miséria 
crônica no Nordeste brasileiro. Onde há fruticultura, 
não deveria existir miséria.

Por isso, é imprescindível que seminários como 
este aconteçam sempre na região do Vale do São Fran-
cisco, para que se possa incrementar cada vez mais 
esta e outras cadeias produtivas, com conhecimentos 
e tecnologias capazes de assegurar a nossa competi-
tividade no mercado internacional da fruticultura. 

Desta forma, precisa-se dotar a região de infra-
estrutura laboratorial e, acima de tudo, aportar os re-
cursos financeiros necessários para que a EMBRAPA 
Semi-Árido e tantas outras instituições possam cumprir 
na totalidade o seu papel de tornar esta e outras ca-
deias do agronegócio local competitivas e sustentáveis, 
gerando cada vez mais renda e emprego de que tanto 
a região semi-árida precisa.

Gostaria, ainda, Sr. Presidente, de, mais uma vez, 
repetir meu apelo a todas as autoridades federais, es-
taduais e municipais, no sentido de que atentem para 
a urgente dotação de recursos para a região do Vale 
do São Francisco. Somente dessa forma, a fruticultura 
poderá atender às expectativas do povo brasileiro.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, hoje, às 18h, Conselheiros Municipais de Saú-
de, usuários, membros das agências de saúde e todos 
nós da Frente Parlamentar de Saúde participaremos 
da Procissão das Velas. Caminharemos, silenciosa 
e respeitosamente, com velas acesas nas mãos, da 
frente da rampa do Congresso Nacional até a Praça 
dos Três Poderes, para iluminar a mente do Deputado 
Arlindo Chinaglia, a fim de que coloque em pauta, já na 
semana que vem, a lei complementar que regulamenta 
a Emenda nº 29. Esse é o apelo. São R$22,5 milhões a 
mais para o SUS, que precisa de recursos e de gestão. 
O Presidente Arlindo Chinaglia assumiu esse compro-
misso conosco e também com a sociedade brasileira, 
por intermédio dos canais de comunicação.

Então, convido todos os Parlamentares e funcio-
nários a participarem desse ato.

O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, aplicar a tecnologia à Educação sempre 
foi o sonho dos visionários e desenvolvimentistas. Não 
poderia existir nada mais potente para o aprendizado 
escolar e crescimento intelectual do que uma sala de 
aula informatizada, com computadores individuais fa-
cilitando o acesso a pesquisas e redes virtuais. 

O Brasil está se mexendo nesse campo e os Mi-
nistérios de Ciência e Tecnologia e da Educação devem 
ser incentivados a prosseguirem na tarefa gigantesca 
de implantarem laboratórios de computadores nas 
escolas, para o País não ficar ainda mais atrasado na 
corrida pela informação e pelo conhecimento.

Sr. Presidente, verifico que a burocracia estatal 
continua a formular projetos estratégicos sem se ater 
a todas as etapas essenciais para sua perfeita exe-
cução. Em muitas áreas, por exemplo, continua-se a 
ignorar as experiências que outros países já viveram 
para vencer determinados desafios. Fazemos as coi-
sas de um modo às vezes atabalhoado, incompleto, 
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sem avaliar todas as variantes do projeto, repetindo 
erros que poderiam ser evitados se conhecêssemos 
o que foi feito na França, na Coréia do Sul, na Índia, 
na Inglaterra e outros países.

Tome-se o exemplo da informática nas escolas. 
Uma pesquisa do MEC está revelando que os com-
putadores estão fazendo o ensino piorar na escola 
brasileira. Pasmem os senhores! Enquanto o mundo 
explora e usufrui das maravilhas da ciência conectada à 
Educação, nós regredimos. Mas como isso é possível? 
É a velha mania do Estado brasileiro de fazer as coi-
sas por conta própria, sem comparar nossos objetivos 
com o que já foi feito antes em outros países e, assim, 
conferir mais eficiência à ação. Colocaram computado-
res nas escolas, mas não há ninguém para ensinar as 
crianças a mexer com eles. E os estudantes passam 
os dias perdendo tempo em jogos e bate-papos virtu-
ais. O MEC diz que esses estudantes estão 6 meses 
atrasados nas matérias, em relação aos que não têm 
acesso ao equipamento. Seis meses!

Os outros países têm uma lição elementar a nos 
ensinar: programas como esse só foram adiante por-
que os professores receberam treinamento para fazer 
uso dos PCs para fins pedagógicos. Não basta distri-
buir laptops, computadores com monitores bonitos, 
CPUs com grande capacidade e ainda depois fazer 
propaganda na TV, se ninguém sabe operá-los com 
fins educacionais!

Sr. Presidente, o Governo do meu Estado, o Pa-
raná, anuncia que está fazendo o maior programa de 
computação escolar do País, o Paraná Digital. Milhares 
de computadores estão chegando às escolas. O Gover-
no afirma que vai treinar em breve os seus professores. 
Vamos aguardar. Mas insisto em que muito dinheiro 
seria poupado e muito tempo melhor aproveitado se na 
formulação do programa se contemplassem também as 
diversas ações que podem contribuir para o seu êxito. 
E entre elas, sem dúvida, está o conhecimento direto 
das tentativas feitas por outros povos. Por que o MEC 
não manda funcionários para examinar in loco como 
países como Espanha, Portugal e Canadá resolveram 
esse problema, para somente depois decidir de que 
forma tal programa poderá servir ao Brasil, e dentro 
das nossas condições?

A mentalidade que isola o aparelho estatal, o 
atávico complexo de inferioridade (ou seu oposto, o 
espírito de auto-suficiência) que há muitos anos per-
meia nossa formação cultural, estão a merecer sua 
substituição por atitudes mais assertivas. Do contrá-
rio, estaremos a condenados a repetir erros básicos 
e a sempre passar por esse vexame de comprarmos 
cadernos escolares para vê-los transformados em avi-
õezinhos de papel.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VIGNATTI (PT – SC. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
uma cidade nova, aconchegante e que cresce com 
uma visão voltada à população. Assim defino Ipira, 
um pequeno município turístico localizado no meio-
oeste de Santa Catarina e que conta com uma popu-
lação estimada em pouco mais de 5 mil habitantes. 
Pois o Município de Ipira, nesta quarta-feira, dia 15 
de agosto, aniversaria seu 44º ano de emancipação 
político-administrativa, e conta com uma vasta agenda 
de atividades comemorativas.

No entanto senhores, as atividades de comemo-
ração não se resumem apenas a festas, mas contam, 
principalmente, com o anúncio de importantes obras 
sociais que visam ao bem-estar do povo do município. 
Uma delas – na minha opinião, uma das mais impor-
tantes – foi a solenidade de inauguração, à qual estive 
presente, na última segunda-feira, dia 13, da Escola 
Municipal Hedi Klein Matzenbacher, com capacidade 
de atendimento de 460 crianças e adolescentes do 
Ensino Fundamental, da 1ª à 8ª série.

A escola teve um custo total, entre obras e equi-
pamentos, de R$401 mil, sendo R$189 mil oriundos 
do Governo Federal, através de uma emenda parla-
mentar minha, e o restante, R$212 mil, de recursos do 
próprio município. Isso mostra o interesse de Ipira em 
investir no futuro da cidade, já que a educação é um 
dos pilares fundamentais da transformação. A escola 
conta com 20 salas, sendo 17 de aula, um laboratório 
de informática e uma biblioteca. No local ainda há um 
refeitório e espaço destinado ao atendimento odonto-
lógico dos alunos.

Mas não é só isso, senhores. A comemoração 
dos 44 de Ipira não se resume apenas à inauguração 
da escola, pelo contrário. Visando ao bem-estar da 
população, outros investimentos com a parceria do 
Governo Federal estão em andamento. Um exemplo 
é o Centro Cultural, que propiciará à cidade um espa-
ço adequado para realização de eventos, sejam eles 
festividades, atividades culturais ou de outro gênero. 
Também há investimentos na rede municipal de saú-
de, com renovação de toda a frota de atendimento aos 
pacientes, além de reformas nas policlínicas e aqui-
sição de equipamentos. Ainda merecem destaque a 
aquisição de maquinário para melhorar a infra-estrutura 
do município, fazendo a pavimentação de 5 ruas e a 
construção de ginásio de esportes na Linha Filadélfia, 
interior de Ipira.

Sras. e Srs. Deputados, essas são algumas ações 
que mostram o interesse da municipalidade, com a par-
ceria do Governo Federal, em levar o bem-estar social 
à toda população, seja ela da área urbana ou rural. E 
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essas ações marcam os 44 anos de aniversário de Ipira, 
comemorados nesta quarta-feira, 15 de agosto.

Muito obrigado.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho à tribuna para fazer uma denúncia sobre 
acontecimentos extremamente graves que envolvem 
a empresa COSIPA e a ação da Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo. 

A Companhia Siderúrgica Paulista – COSIPA, 
situada em Cubatão, São Paulo, privatizada em 1993 
e hoje ligada ao Grupo Usiminas, tem se notabilizado 
não só pelos lucros recordes que vem obtendo nos 
últimos anos, mas principalmente pelo desrespeito à 
legislação trabalhista, pela truculência no trato com os 
trabalhadores e o sindicado dos metalúrgicos e pela 
negligência com a segurança dos seus funcionários, 
na ganância pelo lucro fácil e rápido. Da privatização 
para cá contam-se 38 mortos em inúmeros acidentes 
graves ocorridos no interior da empresa. 

Como já se tornou regra nas grandes corporações, 
a COSIPA abusa do serviço de terceirizados sem dar 
as devidas condições de segurança, descanso e trei-
namento adequado para o exercício das funções. Em 
30 de julho último aconteceu mais um acidente fatal na 
área da COSIPA. Marcos Fernandes da Silva, 25 anos, 
trabalhador de uma empresa contratada, sofreu trau-
matismo craniano quando um silo de escória do Alto 
Forno 1 desabou sobre ele. Outros 2 trabalhadores, o 
ajudante Francisco e o motorista Jorge, se feriram no 
acidente. No dia 2 de julho, outro jovem trabalhador, 
Flávio Roberto, de 25 anos, casado e pai de uma me-
nina de 3 anos, faleceu num acidente na Aciaria II. 

Diante dessa situação, os trabalhadores da CO-
SIPA se levantaram e decidiram entrar em greve no 
dia 3 de agosto. O movimento uniu os terceirizados, 
contratados e efetivos.

A direção da empresa tentou de todas as formas 
impedir a mobilização dos trabalhadores. Na véspera da 
greve, a empresa entrou com uma ação na Justiça pe-
dindo um “interdito proibitório”, que, em outras palavras, 
significa garantir através de ordem judicial a proibição 
da manifestação. A Justiça avaliou que a manifestação 
dos trabalhadores é legitima e que poderiam fazer pi-
quetes pacíficos para garantir a mobilização. 

Na assembléia que aconteceu pela manhã, os 
trabalhadores votaram pela paralisação. Inconformada 
com a decisão, a empresa chamou a tropa de choque 
da Policia Militar, que, desrespeitando a decisão da 
Justiça, agrediu violentamente trabalhadores, prendeu 
brutalmente dirigentes sindicais, militantes de movi-
mentos sociais e o advogado do sindicato. O que se 
viu a partir de então foi um espetáculo de truculência 

da PM, e o dia 3 de agosto ficará marcado na história 
de luta dos trabalhadores da COSIPA e da Baixada 
Santista. 

O nosso mandato foi acionado por dirigentes 
do sindicato e de pronto intermediamos negociação 
com o Secretário de Segurança Pública do Estado de 
São Paulo, Ronaldo Marzagão, que nos garantiu que 
não haveria o uso da PM para reprimir os trabalhado-
res. No entanto, a repressão prosseguiu, inclusive à 
noite, quando os trabalhadores que chegavam eram 
surpreendidos com bombas de efeito moral e balas 
de borracha.

No dia seguinte, o uso da PM continuou. Na 
manhã de sábado, a tropa de choque manteve os 
trabalhadores em cárcere privado, presos dentro de 
ônibus. Todos foram impedidos de participar da as-
sembléia convocada pelo sindicato para ser feita à 
porta da fábrica. 

Mesmo com a brutal repressão, os trabalhadores 
não desistiram e continuam mobilizados. 

Queremos repudiar o posicionamento da empre-
sa, que se nega a negociar com os trabalhadores, e 
também condenar a ação da PM. E iremos cobrar do 
Secretário de Segurança Pública o não-cumprimento 
com o que havia se comprometido. Não podemos acei-
tar que a polícia pública seja usada para dar guarida 
aos interesses dos empresários, em detrimento dos 
interesses legítimos dos trabalhadores.

Aproveitamos também para repudiar outra ação 
de truculência e perseguição do Governo do Estado 
de São Paulo. Na semana passada, a companhia do 
metrô paulista anunciou a demissão de 61 metroviários 
em represália à greve feita nos dias 2 e 3 de agosto 
pela categoria. A criminalização da greve é uma estra-
tégia usada pelo Governo de São Paulo para promover 
mais ataques aos direitos trabalhistas. Essa decisão 
do Governo vem coroar uma prática terrorista há muito 
tempo adotada pela direção do Metrô, que tenta des-
qualificar as lutas legítimas travadas pela categoria e 
jogar a população, com o apoio da mídia conservado-
ra, contra os metroviários. No entanto, apesar do cli-
ma de terrorismo que foi criado, a população de São 
Paulo entendeu as razões da greve e, mesmo com as 
dificuldades que a paralisação dos serviços acarreta, 
foram solidários com o movimento. 

Os acontecimentos recentes em São Paulo – e 
poderíamos citar inúmeros outros casos – demons-
tram de forma cabal o ataque à democracia, aos direi-
tos dos trabalhadores e a tentativa de aniquilar a livre 
organização sindical. O Governo Serra promove um 
cerco semelhante ao que foi usado por FHC na greve 
dos petroleiros, em 1995, com o objetivo de quebrar a 
organização sindical e deixar os trabalhadores ainda 
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mais à mercê da ganância da iniciativa privada, como 
no caso da COSIPA, ou reféns da lógica do Estado 
mínimo e privatizado, como no caso do Metrô. 

A ação do Estado é respaldada por uma sanha 
direitista incitada pela mídia, que opera para crimina-
lizar os movimentos sociais – e acaba por ter no Go-
verno Federal um ponto de apoio com as propostas de 
reformas sindical, trabalhista e previdenciária. Não é 
à toa que, frente à greve dos metroviários, a primeira 
atitude de Serra foi procurar Lula para saber a quan-
tas anda a regulamentação do direito de greve para 
os servidores públicos. 

Casos como os da COSIPA e do Metrô de São 
Paulo merecem o repúdio popular e a solidariedade 
ativa de todas as organizações de trabalhadores e se-
tores progressistas da nossa sociedade. Não podemos 
aceitar que o Governo Serra trilhe impunemente o ca-
minho do ataque à democracia. Cabe ao povo de São 
Paulo um firme repúdio a essas práticas.

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

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, 
registro o falecimento, aos 90 anos, da ativista negra 
norte-americana Irene Morgan, que fez parte de uma 
geração que, como Rosa Parks, lutou pelo direito de 
ocupar qualquer assento nos ônibus de Baltimore.

Em segundo lugar, esclareço minha posição em 
relação à CPMF: para mim, a contribuição é impor-
tante, pois seus recursos são destinados a programas 
sociais importantes, como o Bolsa Família e outros na 
área de saúde.

Por fim, parabenizo o Ministro Nelson Jobim por 
ter ido a Guarulhos visitar nosso aeroporto. Sabemos 
da importância da construção imediata do terceiro ter-
minal. No que tange à terceira pista, congratulamo-nos 
com a Prefeitura pelas medidas que está tomando.

O SR. WILLIAM WOO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
parabenizar todos os atletas brasileiros que participam 
dos Jogos Parapan-Americanos. A mídia acompanhou 
a competição, que, precisamos lembrar, acontecem 
também no Rio de Janeiro. No primeiro dia de compe-
tição, os brasileiros já obtiveram 18 medalhas.

Chamo a atenção de todos para a atuação de 
Clodoaldo Silva, que se tem destacado na natação, e 
para a comoção que nos causou a nadadora Fabiana 
Sugimori, deficiente visual, que estava muito nervosa 
antes da prova e chorava muito, mas, após cair na 

piscina, nadou tão bem que acabou ganhando a me-
dalha de ouro.

Parabéns a todos os atletas brasileiros dos Jogos 
Parapan-Americanos!

Parabéns também à Casa pela sessão solene re-
alizada hoje, por requerimento de autoria da Deputada 
Vanessa Grazziotin, em homenagem aos 25 anos da 
atuação da mulher na Força Aérea Brasileira!

Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de fazer 
2 registros. 

O primeiro consiste em reforçar o convite feito pelo 
Deputado Arnaldo Jardim a todos os Parlamentares 
para participar amanhã, a partir das 8h30min, de café 
da manhã para o relançamento da Frente Parlamentar 
de Combate à Pirataria e à Sonegação Fiscal, ao qual 
estarão presentes os Ministros do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, e do Tra-
balho e Emprego, Carlos Lupi.

O segundo diz respeito a Tabatinga, cidade do in-
terior do Amazonas, onde estive há 20 dias. A situação 
naquele município é caótica, e pessoas são assassi-
nadas a cada semana. Voltando a Manaus, conversei 
com o Governador Eduardo Braga e, ao retornar a Ta-
batinga, 20 dias depois, pude perceber a diferença na 
segurança da população: desembarcaram no Município 
mais de 140 homens da Polícia Militar. Cumprimento 
S.Exa. pelas ações que adotou em favor da segurança 
da população daquele importante município, que faz 
fronteira com Peru e Colômbia.

Muito obrigada.

O Sr. Manato, 1º Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presi-
dente.

O SR. DÉCIO LIMA – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

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

O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Pela ordem. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ontem, dia 13, a Rádio Clube de Blu-
menau, a mais antiga do Estado, rádio pioneira e de 
vanguarda na radiodifusão catarinense, e a Rádio Nereu 
Ramos inauguraram, em Blumenau, o que certamente 
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é o maior centro de radiodifusão de Santa Catarina: o 
Edifício Senador Evilásio Vieira. 

O prédio, com 4 andares e 1 mil metros quadra-
dos de área física, leva o nome de um dos pioneiros na 
história do rádio em Santa Catarina: o do ex-Prefeito, 
ex-Deputado Estadual e ex-Senador Evilásio Vieira, 
falecido há 3 anos, aos 78 anos. 

O moderno complexo de estúdios – 5 no total 
– possui o que há de mais avançado em tratamento 
acústico. Também está instalada a Central de Jorna-
lismo, responsável por produzir a programação para 
os noticiários das 3 emissoras. 

Lazinho, como era carinhosamente conhecido, 
nasceu em 1925, em Blumenau, filho de José Vieira 
e Genésia Cunha. Teve 4 filhos, dos quais 2 – Edélcio 
Vieira e Paulo Evilásio Vieira – comandam os veículos 
de comunicação da família. Na juventude, foi jogador 
de futebol, mas trocou promissora carreira de atleta 
pela vida empresarial, fundando, em 1948, a Gráfica 
Tupi, em Gaspar, e, em seguida, o jornal O Gaspar. 
Fundou a Rádio Nereu Ramos em 1958.

Lazinho foi um dos fundadores do MDB em Santa 
Catarina, em meados da década de 1960 – o primeiro 
partido de oposição à ditadura militar, regime que en-
tão comandava o País. Em 1967 foi eleito Deputado 
Estadual. Já em 1969 foi eleito Prefeito de Blumenau, 
vencendo seu adversário por pouco mais de 200 vo-
tos, num pleito histórico. 

Durante seu mandato, destacou-se pelo apoio à 
educação e ao ensino superior, sendo ele um dos prin-
cipais incentivadores da criação da atual Universidade 
Regional de Blumenau – FURB. Já no ano de 1974, foi 
eleito para o Senado da República, o primeiro Senador 
a ser eleito pelo Vale do Itajaí, repetindo o feito em 1978. 
Lazinho também foi presidente da Superintendência 
de Desenvolvimento do Sul – SUDESUL e Secretário 
de Estado da Indústria, Comércio e Turismo.

Na Assembléia, brigou principalmente pelo apoio 
à educação e, 2 anos depois, venceu as eleições para 
a Prefeitura de Blumenau. Como prefeito, atraiu empre-
sas para Blumenau, realizou obras de infra-estrutura 
e expandiu a rede de água.

Nosso Senador Lazinho deixou-nos 2 marcas 
exemplares para os homens públicos contemporâneos: 
a humildade, que sempre o colocou em sintonia com 
os sentimentos populares, e a luta pelas liberdades 
democráticas em um dos momentos mais traumáticos 
da história da política brasileira.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. JÔ MORAES – Sr. Presidente, peço a 

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

V.Exa. a palavra.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, enviamos ao Comitê Organi-
zador dos Jogos Parapan-Americanos e ao Ministro do 
Esporte, Orlando Silva, cumprimentos pelas medidas 
tomadas para ampliar a presença e a participação po-
pular nos eventos esportivos que têm lugar na cidade 
do Rio de Janeiro.

Os atletas brasileiros têm levado o País a ocupar o 
primeiro lugar, com 9 medalhas de ouro, já nas primei-
ras competições. Eles são a prova viva da capacidade 
de superação do brasileiro e dão à nossa sociedade, 
sobretudo àqueles que estão cansados e não sabem o 
que fazer de suas vidas, uma bela lição. Está provado 
que é possível construir um país, apesar de todas as 
dificuldades e muitas limitações.

Nossos parabéns ao Ministro Orlando Silva, e ao 
Comitê Organizador dos Jogos Parapan-Americanos 
de 2007, no Rio de Janeiro!

O SR. PEDRO WILSON – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, saúdo o Conselho Nacional das Igrejas 
Cristãs – CONIC e as entidades que lutam pela paz 
com justiça social pela realização da 3ª Conferência da 
Paz, em cujas reuniões, que estão acontecendo no Au-
ditório Nereu Ramos, os participantes discutirão temas 
como realidade social e os desafios que enfrentamos, 
no Brasil e no mundo, para a construção da paz com 
justiça social, respeito e dignidade. A 3ª Conferência 
da Paz busca servir como instrumento de consciência, 
mobilização e ação de homens e mulheres pela paz.

Sr. Presidente, saúdo também o Presidente Lula 
e a Ministra Marina Silva pela criação do Instituto Chi-
co Mendes.

Aproveito a oportunidade para comemorar a di-
minuição do desmatamento na Amazônia, esperando 
que tais índices também sejam registrados nas áreas 
de cerrado. Essa é nossa luta em Brasília, Goiânia, 
Crixás, Itapaci, onde estivemos ontem, e de todo o 
povo brasileiro, da cidade e do campo, em prol de uma 
sociedade mais civilizada e melhor. 

No dia 11 de setembro comemoramos o Dia Na-
cional do Cerrado.

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

aos Srs. Parlamentares que respeitem o tempo, para 
que todos possam se manifestar neste Pequeno Ex-
pediente.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Eudes Xavier.

O SR. EUDES XAVIER (PT – CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero registrar nos Anais desta Casa artigos 
publicados pelo jornal cearense O Povo, na edições 
dos dias 12 e 13 de agosto, respectivamente, que tra-
tam do comércio justo.

O comércio justo, que integra o rol de quesitos que 
compõem a economia solidária, consiste em trabalhar 
em condições favoráveis social e ambientalmente, além 
de promover uma remuneração compatível.

Esse ainda é um assunto pouco conhecido no 
Brasil, mas já está consolidado em diversos países, 
principalmente da Europa. A criação da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária e do Fórum de Ar-
ticulação do Comércio Justo e Solidário mostra que 
estamos caminhando para tornar o Brasil referência 
no debate sobre esse setor.

Aproveito ainda a oportunidade para cumprimen-
tar a Cooperativa das Mulheres Artesãs e Costureiras 
de Alto Alegre, devidamente enaltecidas pelo jornal 
O Povo, porque produzem e comercializam de forma 
justa e solidária e já possuem clientes como as lojas 
Tok & Stok.

O trabalho dessas mulheres mostra que o comér-
cio justo e solidário, a partir da economia solidária, é 
uma alternativa viável e concreta para dinamização da 
economia e geração de emprego e renda.

E esse tema, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, estará na agenda de trabalho da Frente Parla-
mentar em Defesa da Economia Solidária, que, a partir 
deste semestre, inaugura fase de debate nos Estados, 
como ação preparatória para o seminário internacional 
que será realizado em 2008.

Muito obrigado.

ARTIGOS A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Inclusão e Renda

Comércio Justo e Solidário dá os primeiros pas-
sos no Brasil
Camille Soares
da Redação

O Comércio Justo e Solidário ainda engatinha 
no Brasil. O conceito, que prega uma remuneração 
proporcional ao trabalho, com condições adequadas 
à prestação do serviço, envolve diversas comunida-
des Brasil afora e mostra-se como uma alternativa de 
geração de renda

ONG como a Visão Mundial trabalham para difun-
dir o conceito de Comércio Justo no Brasil mobilizando 
pequenos produtores (Foto: Divulgação)

Condições de trabalho favoráveis, produção em 
harmonia com o meio ambiente e uma remuneração 
proporcional. Essa combinação – à primeira vista utó-
pica – já éuma realidade em determinados sistemas 
produtivos. É nela que se apóia o Comércio Justo e 
Solidário, conceito ainda pouco conhecido no Brasil, 
mas já encarado como vigorosa forma de inclusão so-
cial para pequenos produtores. Justo, solidário, ético, 
equo-solidário, fair trade. Os nomes para tratar do as-
sunto são muitos e o conceito é amplo, uma vez que 
ainda sustenta-se nas definições internacionais.

No País, o tema dá seus primeiros passos. E, 
como prevê o gerente executivo de acesso a merca-
dos para Brasil e América Latina da Organização Não-
governamental (ONG) Visão Mundial, Glayson Ferrari 
dos Santos, apenas nos próximos dez anos é que o 
conceito ganhará espaço no Pais. Enquanto isso, na 
Europa, o Comércio Justo é mais que uma realidade. 
Na verdade, é uma exigência dos consumidores. E é 
para lá que vai praticamente toda produção brasileira, 
principalmente para Holanda e França, os principais 
consumidores de agricultura e artesanato nacionais.

Ainda sem dados oficiais sobre o que é manda-
do para o exterior, o debate sobre o comércio justo só 
agora – após ganhar fôlego com a criação da Secre-
taria Nacional de Economia Solidária (Senaes) e do 
Fórum de Articulação do Comércio Ético e Solidário 
(Faces) – começa a ser nacionalizado. À espera de 
uma legislação para regulamentar o tema, Santos, 
explica que é o momento de definir regras, políticas 
públicas e criar plataformas para discutir o potencial 
do mercado nacional.

“O Brasil é um pais muito grande. Para conseguir 
um projeto de impacto precisa ter mais políticas pú-
blicas para estruturar a oferta de produtos, precisa de 
alianças com o setor privado. A coisa mais importante 
é trabalhar a disseminação do conceito junto a consu-
midores”, observa Santos, referindo-se aos próximos 
passos para difundir o assunto no País. Enquanto o 
incentivo não vem, outros passos vão sendo dados. A 
Visão Mundial é uma das principais ONG a estimular a 
atividade. Em um trabalho apoiado pelo Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
a entidade atua em quatro linhas distintas: mobilização 
dos produtores, desenvolvimento de produtos, comer-
cialização e busca de políticas públicas.

Esse trabalho resultou em cinco projetos pilotos, 
o maior deles envolve a marca O Boticário. “São cinco 
metodologias diferentes para os pequenos produto-
res acessarem mercados através do comércio justo”, 
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destaca Santos. Os projetos voltam-se para mercado 
externo, grandes compradores nacionais, vendas gover-
namentais, supermercados e sistema de monitoramen-
to. Já em fase de consolidação, os dados irão compor 
um material metodológico para mostrar aos pequenos 
produtores como acessar o mercado externo.

Bonequinhas dão vida e dinheiro a comunidades 
de Pernambuco

São apenas três centímetros de pano. Três centí-
metros que dão vida às minibonecas e às mais de 300 
mulheres do interior pernambucano. As bonequinhas 
solidárias foram criadas pela artesã Nilza Barbosa da 
Silva, em Gravatá, Pernambuco. Desde os 15 anos ela 
produz as bonecas e há cinco lidera um grupo produ-
tivo de mulheres que confecciona esses acessórios e 
exporta para Holanda, Luxemburgo e Bélgica com o 
intermédio da Ética Comércio Solidário.

Foi também através da Ëtica e do Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
que as produtoras iniciaram uma parceria com a marca 
de cosméticos O Boticário. A assessora de comércio 
justo da Visão Mundial, Juliane Carvalho, explica que 
são 11 grupos de cinco comunidades distintas, o que 
significa 380 mulheres do agreste pernambucano, en-
volvidas nessa confecção.

A produção que chegou às lojas O Boticário de 
São Paulo e Rio de Janeiro foi de 25 mil bonequinhas. 
Vendidas a R$2,50, valor que repõe os custos da mão-
de-obra mais os impostos que incidem no produto, as 
bonequinhas agregaram renda às famílias pemambu-
canas. “Havia grupos que desfiavam meia e ganhavam 
R$6 por semana. Hoje, elas ganham um salário mínimo 
por mês”, observa Juliane.

Nas lojas O Boticário, a experiência é vista como 
sucesso. A gerente de responsabilidade social da em-
presa, Márcia Vaz, explica que o grande desafio foi 
envolver franqueados, consultoras e o próprio consu-
midor. “As bonequinhas foram colocadas na loja e têm 
esse valor agregado do trabalho. Os consumidores 
ficam interessados em saber o que é Comércio Justo 
e Solidário. Eles (os consumidores) identificam que na 
bonequinha tem mais valor, que ela representa grupos 
que estão sendo incluídos na economia”, afirma.

De acordo com Márcia, o trabalho realizado é 
um projeto-piloto. A continuidade será determinada 
a partir de um relatório que está sendo elaborado a 
partir dessa primeira experiência. “A gente precisa ver 
como a comunidade vai dar conta da produção. Não 
adianta expandir se não vou ter produto. A gente es-
tuda a possibilidade

de expansão, mas uma expansão sustentável”, 
enfatiza.

(CS)

Entrevista

Em busca de um modelo bem brasileiro
Marilia Cordeiro
da Redação

Haroldo Mendonça, da Secretaria Nacional de 
Economia Solidária (Senaes), conversa com O POVO 
sobre os rumos do Governo federal quando o assunto 
é Comércio Justo

Desde que, em 2003, a força dos movimentos 
sociais rendeu à Economia Solidária uma secretaria 
própria no Governo federal, o Comércio Justo ali está 
entranhado nas discussões, nas perspectivas, em cada 
real alternativa às fórmulas tradicionais de produção. 
No próximo dia 5 de setembro, um grupo de trabalho 
constituído por governo e sociedade deve concluir 
uma proposta de sistema brasileiro de Comércio Jus-
to e Solidário.

É o que o coordenador geral de Comércio Justo e 
Crédito da Secretaria Nacional de Economia Solidária 
(Senaes), o paraense Antônio Haroldo Pinheiro Men-
donça, gosta de chamar de “modelo jabuticaba”, uma 
tradução bem brasileira de um movimento mundial que, 
aqui, tem como base o associativismo entre pequenos 
empreendimentos. Antes de assumir o posto em Bra-
sília, Antônio Haroldo trabalhou na Cáritas Brasileira 
e na Prefeitura de Belém (PA) e fala com entusiasmo 
sobre como sistematizar e fortalecer com políticas pú-
blicas um “fluxo comercial que já existe”.

O Povo – Por que o tema despertou interesse do 
Governo brasileiro?

Haroldo Mendonça – O presidente Lula criou 
uma Secretaria Nacional de Economia Solidária (Se-
naes). Chamou então o Paul Singer (economista) para 
assumi-

la e criou na secretaria o programa chamado Eco-
nomia Solidária em Desenvolvimento que faz um forta-
lecimento do processo de produção, comercialização 
e consumo solidário. Daí em diante, a gente, que tem 
um perfil de dialogar com os movimentos sociais, se 
propôs a criar um sistema de comercialização solidá-
rio no Brasil. Isso foi materializado em 2005 com uma 
audiência pública em São Paulo, dentro da 1 Feira Na-
cional de Economia Solidária. O resultado foi a criação 
de grupo de trabalho que tem os ministérios do Traba-
lho e do Meio Ambiente, o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e três redes 
nacionais que discutem o tema do Comércio Justo, o 
Fórum Brasileiro de Economia Solidária, o Fórum de 
Articulação do Comércio Ético e Solidário (Faces), a 
articulação dos pequenos produtores ou agricultores 
familiares que fazem Comércio Justo. Esse grupo de 
trabalho está há um ano produzindo dois documentos 
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que estão orientando o Governo federal a desenvolver 
uma política voltada para esse setor. Esses documentos 
são uma instrução normativa e um plano de fomento, 
um pacote de incentivos a essa comercialização.

OP – Qual o conceito de Comércio Justo com o 
qual o Governo federal trabalha? Haroldo Mendonça 
– Primeiro, o governo brasileiro junto com esse con-
junto de

organizações se orienta por processos importan-
tes. Um deles é a experiência internacional. Há quase 
60 anos existe essa experiência do Comércio Justo no 
mundo, principalmente na Europa, que é uma evolução 
da chamada cooperação internacional.

As comunidades do norte apoiavam as comuni-
dades pobres do sul, do Terceiro Mundo, e considera-
ram que havia aqui produção que poderia ser vendida 
aos consumidores do norte e, nisso, criou-se, então, o 
Comércio Justo. Esse Comércio Justo evoluiu por dois 
aspectos interessantes: um da autonomia da sociedade 
civil, portanto, da ausência do Estado. Nosso desafio 
aqui é: nossa população pode comprar um produto de 
base justa e solidária? Acreditamos que sim e essa 
é uma das motivações que nos levaram a organizar 
uma estratégia neste ponto. Por isso então que entra 
o Estado. As diferenças que temos da experiência in-
ternacional são:

primeiro, decidimos focar, sem negar o comércio 
internacional, o comércio doméstico; depois, a gente 
considera que o governo do presidente Lula tem cul-
tura de discussão com movimento social e, por meio 
deste Grupo de Trabalho, se criou esse diálogo para 
definir quais são os papéis destes vários atores. A 
gente ampliou o termo, o termo que se usa no Brasil 
é Comércio Justo e Solidário. No conceito interna-
cional, o fluxo se dá na relação norte-sul. No nosso, 
o foco é na comercialização propriamente dita, que 
deve favorecer empreendimentos econômico-solidá-
rios. Realizamos um grande mapeamento nacional 
de Economia Solidária ano passado que apontou 14 
mil empreendimentos no País. Estamos atualizando 
esses dados e nossas projeções apontam para 20 mil 
empreendimentos. Temos em torno de 2,5 milhões de 
pessoas nessas associações e cooperativas e elas 
movimentam R$ 6 bilhões.

OP – Como se pode aferir uma relação justa e 
solidária de comércio?

Haroldo Mendonça – Existe toda uma experiên-
cia acumulada de garantias. Então, o sistema se baseia 
principalmente no que a gente chama de sistema de 
conformidade de garantia. Serão três modelos: em um 
deles, as certificadoras de terceira parte, entidades es-
pecializadas, a partir de critérios, estabelecidos pela 
instrução normativa, vão aferir se aquela associação 

tem uma relação comercial de base justa e solidária. 
O segundo modelo, é o que chamamos de sistema de 
garantia solidário ou participativo porque hoje a rela-
ção de vizinhança é que estabelece os laços de con-
fiança daquela relação. E temos um terceiro modelo, 
a declaração do fornecedor. Por exemplo, se um em-
preendedor fornece a um supermercado ele pode te 
dar uma declaração de que aquele produto é oriundo 
dessa relação. São estruturas que vão dar conta da 
garantia ao consumidor.

OP – O Brasil está criando um modelo bem pró-
prio de Comércio Justo, então.

Haroldo Mendonça – Brinco dizendo que é o 
modelo “jabuticaba”. Essas diferenciações ou peculiari-
dades realmente trazem novos desafios quanto ao tipo 
de relação governo-sociedade, a questão do controle 
social, a participação... O governo também tomou a 
decisão de não criar uma certificação pública e sim um 
ambiente favorável em que organismos especializados 
privados, da sociedade civil, possam realizar esse ser-
viço. Vamos fortalecer o que chamamos de processo 
de acreditação. Do ponto de vista operacional, vamos 
criar uma comissão nacional composta por represen-
tações do consumidor, do produtor, do comerciante 
e do governo. Teríamos uma parceria com o inmetro, 
por exemplo, que não está fechada ainda, e ela faria 
o papel de acreditar para a comissão nacional avaliar 
se habilita ou não essa certificadora e, após tudo isso, 
fazer o processo de acompanhamento e monitoramento 
a partir de auditorias.

OP – Como o produtor fará parte dessa rede?
Haroldo Mendonça – A gente considera que 

existem hoje políticas bastante universais para produ-
tores, como agricultores familiares, e, para o mundo 
urbano, portanto, essa é uma política um pouco mais 
específica. E um sistema de adesão voluntária. São 
as organizações produtivas com base no coletivo que 
decidem aderir ao sistema e passam por um processo 
onde demonstram que são capazes de realizar urna 
comercialização de base justa e solidária e podem ter 
um tipo de incentivo a essa comercialização. No mi-
nistério do Trabalho, criamos o conceito de empreen-
dimento econômico-solidário. Esses empreendimentos 
podem ser uma associação, uma cooperativa, uma 
empresa recuperada por trabalhadores, uma diversi-
dade de organizações coletivas que podem, a partir 
de um conjunto de critérios, serem identificadas como 
tal e se habilitar no nosso sistema de Comércio Justo 
e Solidário.

OP – Segundo a lnternational Fair Trade Asso-
ciation (lfat), metade das bananas vendidas na Suiça 
são do mercado do Comércio Justo. Algum produto do 
caso brasileiro pode alcançar esse sucesso?
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Haroldo Mendonça – Sem dúvida. A estratégia 
que queremos estimular é a de redes porque o empreen-
dimento isolado fica limitado a um circuito de comércio, a 
feiras em determinado território, município. Para agregar 
valor, precisamos aumentar a escala associando outros 
empreendimentos. A gente vem desenvolvendo exem-
plos de redes de sucesso como a do algodão orgânico, 
a Justa Trama, que reúne 700 pessoas em oito estados 
e o Ceará é a ponta inicial dessa cadeia, é o fornecedor 
do algodão orgânico. Temos a experiência, por exem-
plo, do Banco Palmas que é um complexo cooperativo. 
A rede Abelha (criação de abelhas e produção de mel) 
reúne municípios do Nordeste. Também temos a rede 
Renasce, de empresas recuperadas por trabalhadores 
na área da metalurgia. Não estamos inventando algo. 
Estamos organizando, coordenando um fluxo comer-
cial que já existe. Existem muitas cadeias de empreen-
dimentos solidários que dialogam como os chamados 
empreendimentos convencionais. Uma área que vamos 
apostar muito é o comércio eletrônico. Um consumidor 
de classe média pode tanto acessar (na lnternet) um 
produto de base solidária como um convencional. Não 
existe o pequeno ou do grande, mas a empresa ágil. Se 
esse empreendimento pode entregar o produto com a 
qualidade que o consumidor necessita, pode tomar-se 
um consumidor fiel.

OP – Como vai ser incentivado o consumo dos 
produtos das redes de Comércio Justo e Solidário?

Haroldo Mendonça – O Governo federal vai 
apoiar no ano que vem uma campanha mundial sobre 
consumo responsável. Precisamos criar um processo 
de longo prazo, de uma educação para o consumo 
responsável e acho que o contexto nos ajuda muito 
por uma série de fatores sejam climáticos, culturais. 
A população brasileira, assim como a mundial, clama 
por uma condição melhor de produção. É preciso se 
responsabilizar pelo planeta Terra. Esse não é mais 
um tema só de militantes. A sociedade quer pensar 
um outro modelo civilizatório, de produção, de desen-
volvimento. E aí uma educação para o consumo res-
ponsável seria importante nesse mosaico.

OP – Há recursos do Governo federal previstos 
para esse trabalho?

Haroldo Mendonça – No ano que vem, teremos 
um orçamento para lançar o pacote de incentivos. Até 
novembro, a parte normativa do sistema deve estar 
estabelecido. Temos um conjunto de programas de 
governo em vários ministérios que apóiam a econo-
mia solidária. Temos o Conselho Nacional de Econo-
mia Solidária que está discutindo o Plano Plurianual 
(PPA) no qual o governo estabelece diretrizes para os 
próximos quatro anos e, é dai que vamos estabelecer 
um pacote anual dentro do orçamento.

OP – Economia Solidária e Comércio Justo são 
sempre tão próximos?

Haroldo Mendonça – Se olhar do ponto de vista 
internacional, posso dizer que existem dois movimen-
tos, a Economia Solidária e o Comércio Justo. No caso 
brasileiro, esse é um falso dilema. Até porque para criar 
uma economia de base solidária épreciso um comér-
cio de base solidária. O Comércio Justo está contido 
numa economia de base solidária. Não podemos des-
cartar que existe uma construção histórica de 60 anos 
chamada Comércio Justo que tem uma identidade que 
devemos respeitar, mas, no caso brasileiro não é o ele-
mento central. Para o governo brasileiro, o que pesa é 
o fato de que existe um setor econômico que não tem 
politica pública compatível com suas potencialidades 
e ele está criando essas políticas.

Conscientização

Comercialização de produtos é grande desafio

Um desafio para a produção do Comércio Justo 
é a comercialização. Hoje, a maior parte do artesanato 
confeccionado e das frutas e verduras cultivadas no 
País vai para a Europa. A venda tem sido intermediada 
por instituições como o Sebrae

A maior parte da produção nacional de Comércio 
Justo e Solidário é mandada para o Exterior. São itens 
de artesanato e confecções, além de frutas e verdu-
ras levados principalmente para França e Holanda. 
Mas dizer o quanto é mandado para a Europa não é 
uma tarefa fácil. Na verdade, números oficiais do que 
é produzido no Brasil dentro desse principio ainda 
não são conhecidos. Como explica a coordenadora 
de Comércio Justo do Serviço Brasileiro de Apoio ás 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Louise Macha-
do, quantificar a exportação só será possivel quando 
houver essa discriminação pelos órgãos que controlam 
as vendas externas.

Dados do Sebrae, publicados na Pesquisa Mun-
dial Comércio Justo, indicam que o Comércio Justo e 
Solidário movimentou em torno de US$500 milhões 
em 2003, envolvendo 18 países. Nesse ano, foram 
vendidas cerca de 77.248 toneladas de produtos cer-
tificados. Em relação ao ano anterior, esse total signifi-
ca um incremento de 31%. Segundo Louise, o Sebrae 
trabalha com a capacitação e o levantamento de infor-
mação de mercado para os produtores. “Trabalhamos 
o fortalecimento institucional do grupo, incentivando 
a aproximação com compradores, levando a acessar 
esses compradores”, destaca.

A idéia é que esse produtor seja capacitado para 
levar seu trabalho diretamente ao consumidor, redu-
zindo ao máximo a figura do atravessador. “O preço 
só é justo para quem produz se também é para quem 
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consome. O que a gente quer é que tenha o valor que 
seja necessário, encurtando a cadeia, reduzindo o 
número de atravessadores para que o produtor fique 
com o ganho”, descreve Louise, defendendo a tese do 
“crescimento horizontal”, ou seja, envolvendo outros 
grupos e “crescendo para os lados”, o que acaba por 
dinamizar a economia local.

Enquanto o produtor não consegue sozinho che-
gar aos países que realmente compram essa mercado-
ria, instituições como o Sebrae, além de Organizações 
Não Governamentais (ONGs) auxiliam o processo. A 
Ética Comércio Solidário é uma empresa vinculada à 
Visão Mundial que trabalha na comercialização dos 
projetos apoiados pela ONG. Com sede em Recife, a 
empresa atende produtores nordestinos e também de 
estados como Rio de janeiro. Como aponta a geren-
te da Ética, Fabiana Dumont, no ano passado foram 
comercializados R$2 milhões. Desse total, 90% foram 
enviados para o Exterior. Para este ano, a previsão é 
ampliar em R$700 mil esse montante.

De toda a produção, 53% é agropecuária, 36% 
artesanato, e 11% confecções. Este ano, o artesanato 
tem apresentado resultados melhores, principalmente 
no mercado externo. Para ampliar a cadela de clien-
tes, como observa Fabiana, a empresa participa de 
rodadas de negócios, missões internacionais, além 
de uma divulgação feita pelos próprios clientes. Para 
a coordenadora do Sebrae, países como Itália, Ingla-
terra e Alemanha também já começam a ocupar po-
sição de destaque no Comércio Justo e Solidário e a 
nova expectativa recai sobre Estados Unidos e países 
escandinavos. No entanto, ela destaca que é preciso 
estimular o comércio entre os países do Sul, ou seja, 
dentro da própria América Latina.

(Camille Soares)

ITAIÇABA

Novo canal do venda valoriza trabalho de artesãs 
cearenses
Marília Cordeiro
Enviada a ltaiçaba

Produzir artesanato a partir da palha da carnaú-
ba é uma atividade tradicional na pequena ltaiçaba, no 
Ceará. Mas um grupo de mulheres ousa nessa arte 
por meio do associativismo

Parte do grupo de dez artesãs que produz artigos 
em palha, em frente à casa onde elas se reúnem em 
Itaiçaba(Foto: Sebastião Bisneto)

Angela, Iracema, Crisélide, Lindimar, Luordes, 
Ana.... A teia de palha que vai dando forma a peças 
enlaça a vida de 10 mulheres de um grupo de artesãs 
na cidade de ltaiçaba, a 172 quilômetros da Capital do 
Ceará, Fortaleza. Cada uma trabalhava sozinha com di-

ficuldades de comercialização e de profissionalizar-se. 
Até que uniram-se, em 2003, sob a orientação da Pas-
toral da Criança, da Igreja Católica. O trabalho cresceu. 
A produção de menos de 20 peças mensais de um dos 
itens, o suporte para pratos (suplá), passou para 40, a 
arte do grupo Esperança ganha visibilidade, novos pla-
nos e valiosos canais de vendas numa cidade em que, 
embora tradicional, o artesanato em palha esbarra no 
baixo preço oferecido pelos atravessadores e na falta 
de uma boa clientela. “Há mães na cidade que pegam 
uma peça e vão na bodega trocar por bolachas para 
dar aos filhos, porque não podem esperar até vender e 
receber o dinheiro”, conta Cerzina Ferreira.

As mulheres da Esperança trilham um caminho 
diferente. Agora, por meio da cadeia de Comércio Justo 
que existe no Brasil estão fazendo o primeiro grande 
negócio: o envio de 2,7 mil peças para rede de lojas 
de decoração Tok & Stok. A pilha de caixas de pape-
lão toma a sala da casa da senhora lracema Freitas, 
o ponto de encontro das artesãs de ltaiçaba. Em dois 
meses ficou tudo pronto. Bem mais tempo demoraram 
os contatos com a rede de lojas para acertar todos os 
detalhes da venda. Este mês, depois de vencido mais 
um nó – a questão logística de embalar e transportar –, 
o grupo vai enviar a encomenda de seis tipos de peças 
conforme as especificações do comprador.

A Ética, criada pela ONG Visão Mundial, entrou 
com o fornecimento das caixas e etiquetas e providen-
ciou a busca e entrega da encomenda ao comprador, 
viabilizando esse comércio. Mais do que uma venda, 
o pedido é motivo de orgulho. “Foi formando o grupo 
que a gente conseguiu mais valorização do nosso tra-
balho, antes, a gente só vendia para atravessadores e 
agora vamos vender até para uma grande loja”, lembra 
a artesão Crisélide Souza.

Ao todo, a Pastoral da Criança coordena 61 grupos 
de produção solidária na região em ramos como artesa-
nato, agricultura e pequenos comércios. Com recursos do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e do Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, a Pastoral conseguiu recursos para financiar 
os pequenos empreendimentos – todos com base nas 
famílias – e para formar um fundo de onde sai o dinheiro 
para apoiar a comercialização, como a participação em 
feiras. O Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) também apóia os projetos.

ANÁLISE ECONÔMICA

Cooperativas de autogestão: a participação como 
fator de qualidade
Osmar de Sé Ponte, Jr.

Um dos aspectos mais relevante no que tange ao 
movimento cooperativista refere-se à participação dos 
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cooperados nas decisões, nos frutos do processo de 
produção, bem como, ao acesso democratizado das 
informações que lhes dizem respeito. Entretanto, na 
maioria das vezes, o conceito de participação é utili-
zado no sentido político vulgar do termo; e no nosso 
entender, tal procedimento decorre, essencialmente, 
do fato de vivermos em uma sociedade sem cidadania. 
Sendo assim, fruto da era da subordinação do trabalho, 
a participação se configura sempre com uma conotação 
defensiva, ou seja, a participação do sindicato contra 
o patrão; do sindicato contra o governo; do sindicato 
contra os baixos salários; enfim, do sindicato contra 
as péssimas condições de trabalho.

A economia solidária e o cooperativismo auto-
gestionário, por sua vez, tem buscado romper com a 
unilateralidade dessa cultura da participação exclusi-
vamente contestatória buscando em gesto “o sonho do 
empreendimento autogestionário, e nela a destinação 
coletiva dos frutos do trabalho, começa a se tornar re-
alidade pelas mãos dos trabalhadores que se mostram 
capazes, criar,empreender e ousar. Enfrentando o de-
semprego através de ações que ultrapassam o campo 
da denúncia e da resistência, materializando empresas 
que têm como figura central o próprio trabalhador. Em-
presas cuja estrutura e gestão são pensadas a partir 
de uma preocupação com o social; sem, no entanto, 
deixar de lado as questões de viabilidade econômica 
e de inserção no mercado”. Assim, ao abordamos a 
participação, procuramos enfatizar o seu aspecto local, 
discutindo-a a partir de uma questão localizada, em 
relação à gestão do empreendimento coletivo, crian-
do, pela participação prá-ativa de cada cooperado, 
um dos diferenciais econômicos do empreendimento 
autogerido.

Segundo Marx, a produção é consumo e o con-
sumo é produção. Portanto, se partirmos dessa asser-
tiva, podemos compreender que, se não produzirmos 
com os rigores da qualidade e da excelência esse 
produto, dificilmente encontraremos espaço no mer-
cado. Ou seja, devemos estar sempre atentos para 
a integração do grupo; para a consciência que cada 
um dos cooperados precisa ter sobre a organização 
do trabalho, à medida que são fundamentais para o 
processo autogestionário de produção de produtos ou 
serviços de qualidade.

Além do que, nossa experiência tem mostrado 
que no processo de organização do trabalho autoges-
tionário, toma-se necessário e importante que haja ou-
tra forma de participação, para além da sua expressão 
contestatória; trata-se da participação do indivíduo em-
preendedor, que compreende ser a sua participação 
necessária para que venha a tornar-se um membro 
pró-ativo, com condições de contribuir com o grupo, 

bem como, responsabilizar-se pelo direito e dever dos 
cooperados. Nesse sentido, parece estar se dando 
uma revolução no que se compreende por cidadania, 
à medida que a participação forjada nas organizações 
autogestionárias do trabalho assume uma forma signi-
flcativamente distinta da que tem se dado ao nível da 
organização do trabalho convencional.

AUTOGESTÃO

Pequenos buscam inclusão por meio do associa-
tivismo
Camille Soares 
da Redação

Experiências de cooperativismo espalham-se 
pelo Ceará. São iniciativas que buscam universidade 
e outras entidades que possam auxiliar na organiza-
ção e orientação desses grupos. Aos poucos, vão se 
construindo espaços onde o Comércio Justo e Solidário 
começa a prevalecer

A Feira Agroecolágica e Solidária acontece toda 
semana no município de Itapipoca, a 147,3 quilôme-
tros de Fortaleza (Divulgação)

É na união e organização dos pequenos produ-
tores que está a base do Comércio Justo e Solidário. 
No empreendedorismo cooperativo, como chama o 
professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
Osmar de Sá Ponte Júnior. Na universidade, o estímu-
lo a esse associativismo é feito com a Incubadora de 
Cooperativas Populares, do qual Ponte é coordenador 
e defende o cooperativismo “popular e autogestionário 
como inserção no mercado de trabalho”.

O projeto começou há 11 anos. Até hoje, mais 
de 40 trabalhos foram formados, significando mais de 
duas mil pessoas organizadas. Alguns desses traba-
lhos resultaram na loja Mercado Solidário, que – na 
avenida Monsenhor Tabosa, um dos principais corre-
dores comerciais de Fortaleza – reúne artesanato e 
confecção de seis cooperativas. Segundo Ponte, um 
trabalho está sendo elaborado com minifábricas de 
castanha no município de Pacajus, na região metropo-
litana, e entorno. Essa incubação é um projeto que se 
aproxima de completar três anos, com financiamento 
da Fundação.

Banco do Brasil e do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Cada mini-
fábrica é formada por uma cooperativa com cerca de 
40 pessoas.

A produção por unidade é de cerca de 150 to-
neladas.

Enquanto isso, o Maciço do Baturité formaliza sua 
primeira cooperativa. São 13 municípios reunidos na 
Cooperativa dos Produtores Agropecuários do Maci-
ço de Baturité (Coopamab). lnicialmente, a Coopamab 
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conta com 50 pessoas, cada uma representando uma 
família. A produção deve ser escoada ali mesmo no 
Maciço em parcerias com prefeituras, por exemplo. 
Esse processo deve reunir outros grupos associados 
e movimentar cerca de mil pessoas diretamente. Para 
o professor, as cooperativas autogestionárias rompem 
a tradição da subordinação e traz os produtores como 
“sujeitos pró-ativos, capazes de construírem um conhe-
cimento adequado às suas novas necessidades”.

Na luta por emprego e renda, os produtores ini-
ciam processos mais igualitários, às vezes sem saber 
que o estão praticando. O Comércio Justo e Solidário 
mostra-se nesses exemplos e em outros espalhados 
pelo interior cearense. No Centro de Estudos do Tra-
balho e Assistência ao Trabalhador (Cetra), o incentivo 
ao associativismo tem gerado bons resultados, princi-
palmente nos municípios de ltapipoca, Quixeramobim 
e arredores. O coordenador executivo do Cetra, Felipe 
Pinheiro, conta que ltapipoca tem sua Rede de Agri-
cultores Agroecológicos. Mensalmente, os produtores 
– todos familiares, oriundos de assentamentos da refor-
ma agrária – reúnem-se para discutir a produção sem 
agrotóxicos e o manejo adequado do solo.

Em Itapipoca estão reunidas 800 famílias de 20 
comunidades distintas que semanalmente promovem 
a Feira Agroecológica e Solidária. “As feiras reúnem 
conceitos tanto da agroecologia quanto da economia so-
lidária”, destaca o coordenador No município, Pinheiro 
explica que há uma experiência de banco comunitário 
e cooperativa de crédito que está sendo reproduzida 
em Quixeramobim. No Sertão Central, são 500 famílias 
envolvidas, “donas dos próprios negócios”. Assim como 
o professor da UFC, Pinheiro defende o cooperativismo 
como alternativa de organização dos trabalhadores em 
processo de inclusão na economia. “O cooperativismo 
é uma alternativa dos empreendimentos se auto-orga-
nizarem e é uma forma de inclusão da agricultura no 
processo de economia familiar”.

O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro en-
trega de requerimento de minha autoria à Comissão de 
Agricultura desta Casa, para que seja mantida a taxa 
antidumping de importação no valor de US$0,48 sobre 
o quilo do alho produzido na China. A entrada do alho 
importado inviabiliza a produção nacional, que gera 32 
mil empregos diretos e 100 mil indiretos.

Recentemente, Sr. Presidente, estive em Curiti-
bano, Santa Catarina, para verificar a mão-de-obra e 
o trabalho nessa área e pude verificar que realmente é 
preciso que a taxa seja prorrogada por mais 5 anos. 

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

cedo a palavra ao Sr. Deputado Daniel Almeida.

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA. Pronun-
cia o seguinte discurso) – 

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA-
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À REVI-
SÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMEN-
TE PUBLICADO.

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, sem o mesmo destaque e sem a 
mesma cobertura da mídia, mas com grande importân-
cia para os participantes e para o País, foram abertos 
no dia 12 de agosto, no Rio de Janeiro, os III Jogos 
Parapan-Americanos, que reúne os melhores atletas 
paraolímpicos das Américas.

São apenas 10 as modalidades que compõem 
os Jogos Parapan-Americanos: atletismo, natação, 
halterofilismo, tênis de mesa, futebol de 7 (para para-
lisados cerebrais), futebol de 5 (para cegos), tênis em 
cadeira de rodas, basquetebol em cadeira de rodas, 
voleibol sentado e judô.

Esses jogos revestem-se da maior significação 
para todos, pois mostram o poder da superação de limi-
tes, a garra, a força de vontade dos atletas, que por al-
gum motivo, apresentam deficiências físicas limitantes, 
mas que não os impedem de exercer atividades espor-
tivas. Acima de tudo, os atletas paraolímpicos provam 
que o esporte é um dos maiores fatores de inclusão 
social e de integração entre os povos e que deveria 
ser prioridade de investimento de quaisquer esfera de 
governo, seja municipal, estadual ou federal.

A Paraíba, como não poderia deixar de ser, conta 
com uma delegação de 6 atletas e 1 treinador para os 
Jogos. Na modalidade Futebol de 5, está representada 
pelos atletas Damião Robson de Souza Ramos (Apa-
ce/PB); Fábio Ribeiro Vasconcelos (Ceibc/RJ); Marcos 
José Alves Felipe (Apace/PB); Severino Gabriel da 
Silva (Apace/PB); Andreonni Fabrizius Faria do Rego 
(Apace/PB); e Antônio de Pádua Alves da Costa, trei-
nador. No halterofilismo, Sandro Alves da Silva, que 
integra a FUNAD, também defende as cores da Para-
íba e do Brasil. 

Espero que os nosso atletas paraolímpicos te-
nham o mesmo desempenho dos atletas paraibanos 
que foram ao Pan-Americano: o nadador Kaio Márcio, 
conquistou 2 medalhas de ouro e 1 de prata; o corredor 
Basílio Emídio ganhou 1 medalha de ouro no reveza-
mento 4X100; Aline Rosas recebeu 1 medalha de ouro 
no handebol feminino; Ednanci Fernandes, 1 medalha 
de ouro no judô. E ainda conquistamos 1 medalha de 
ouro no vôlei de praia masculino, com a dupla Emanuel 
e Ricardo, que já são considerados filhos da Paraíba, 
pois lá moram e treinam. 
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Tivemos também as participações, com brilhante 
desempenho, dos atletas Ednalva Laureano, a Preti-
nha, Jucilene Sales e Larissa Lellys, que, se não ga-
nharam medalhas, com certeza honraram o nome do 
nosso Estado. 

A Paraíba teve o melhor desempenho no Pan 
entre os Estados do Nordeste.

Em uma iniciativa inédita no País, o Governo da 
Paraíba ofereceu premiação pelas medalhas conquis-
tadas por atletas nascidos ou que treinem no Estado. 
A mesma premiação também será oferecida ao atle-
tas paraolímpicos. Pelos critérios estabelecidos pela 
Secretaria Estadual de Esporte, o órgão responsável 
pela ação, a medalha de ouro vale R$8 mil, a de pra-
ta, R$5 mil, e a de bronze R$3 mil. Para o Secretário 
de Esporte, Ruy Carneiro, a iniciativa é uma homena-
gem àqueles que de alguma forma divulgam o nome 
da Paraíba. 

O nosso Estado mantém um arrojado programa 
de incentivo ao esporte: o Bolsa-Atleta, administrado 
pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, que 
paga bolsas de R$200 até R$2.000, dependendo da 
posição no ranking da modalidade em que o atleta 
participa. Proporcionalmente, a Paraíba é o Estado 
que mais investe no esporte no País.

Assim, ocupo este nobre espaço para saudar 
os atletas paraibanos que participaram dos Jogos 
Pan-Americanos e desejar êxito a todos os atletas da 
coragem e da superação que participam dos Jogos 
Parapan-Americanos, em especial os que defendem 
as cores da Paraíba.

Passo a tratar de outro assunto, S. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, quero registrar desta tri-

buna, que ecoa para o meu Estado e para todo o Bra-
sil, da perfeita normalidade político-administrativa da 
Paraíba, contrariando as previsões dos adversários, 
que viram na cassação do Governador Cássio Cunha 
Lima, pelo TRE-PB, mandato que foi restabelecido 
através de liminar concedida pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, uma oportunidade para semear uma onda 
de boatos como se lá tivesse se instalado um caos 
administrativo.

As instituições, todas, estão preservadas e funcio-
nando plenamente. Executivo, Legislativo e Judiciário 
continuam a cumprir o papel constitucional que lhes foi 
delegado. Apesar de acatar e reconhecer a decisão da 
Corte Eleitoral daquele Estado, o Governador está to-
mando todas as providências legais que a lei lhe facul-
ta, para, em instâncias superiores, garantir plenamente 
a validade de seu mandato que lhe foi outorgado por 
mais de 1 milhão de eleitores paraibanos.

O Governador não parou um só instante de tra-
balhar, garantindo o pleno funcionamento da máquina 

administrativa e realizando nos últimos dias uma ma-
ratona de inaugurações de obras e serviços em todos 
os recantos do Estado, no litoral e no interior:

Eis alguns exemplos. O Governador Cássio Cunha 
Lima cumpriu, nos dias 3, 4, 5 e 6 de agosto, uma 
agenda extensa nas cidades de João Pessoa, Curral 
de Cima, Alhandra, Caaporã, Itatuba, Gurinhém e Mu-
lungu e Campina Grande. 

Entre as obras inauguradas destaca-se a primei-
ra etapa da adutora de Acauã, um investimento da or-
dem de R$75 milhões, que beneficiará a população de 
Itatuba, onde a falta d’água era gravíssima e aonde a 
água só chegava através de carros-pipa. Foi inaugu-
rada também a rodovia PB-063, que custou mais de 
R$2 milhões.

O Governador visitou as instalações da Vijai Elétri-
ca do Brasil Ltda., empresa indiana sediada no Distrito 
Industrial de João Pessoa e responsável pela produção, 
na Paraíba, de transformadores com núcleo de metal 
amorfo. De lá, seguiu para o Município de Curral de 
Cima, onde inaugurou a estrada que liga a cidade à 
PB-071 e entregou cerca de 3.900 volumes de auto-
res paraibanos para serem disponibilizados ao público 
leitor na Biblioteca Pública.

Na cidade de Alhandra, o Governador visitou 
a Igreja recentemente reformada e a Rua do Fogo, 
beneficiada com calçamento. Em seguida, descerrou 
a placa de inauguração da PB-034. A obra, que liga 
Alhandra a Caaporã, tem uma extensão de 7,7 quilô-
metros; custou aos cofres do Estado um investimento 
de R$2,6 milhões. O Governador Cássio recebeu ain-
da o Título de Cidadão de Alhandra, e seguiu para o 
Distrito de Cupissura. Em seguida, foi para Caaporã, 
onde descerrou a placa de inauguração da PB-034 
(setor Caaporã) e entregou obras do Projeto Cooperar 
relacionadas aos serviços de abastecimento d’água 
singelo e de eletrificação rural.

Ainda no último final de semana, e continuando o 
seu périplo pelo interior do estado, Cássio Cunha Lima 
visitou a cidade de Itatuba, onde inaugurou a primeira 
etapa da adutora de Acauã. Orçada em R$75 milhões, 
a obra tem previsão de conclusão para dezembro de 
2008. Nesta primeira fase, a população beneficiada é 
a de Itatuba – município localizado a 106 quilômetros 
de João Pessoa onde a falta d’água era gravíssima e 
aonde a água só chegava através de carros-pipa. Ain-
da naquela cidade, o Governador entregou obras do 
Projeto Cooperar. Em Gurinhém, inaugurou a estrada 
PB-063, obra de 12 quilômetros de extensão que custou 
mais de R$2 milhões e que liga a cidade a Mulungu. 
Na cidade de Mulungu, Cássio faz o descerramento 
da placa de inauguração no marco zero da PB-063 
e assinou convênios para recuperação do PSF, para 
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execução de projeto de abastecimento d’água na lo-
calidade Cangote do Urubu e para reforma da sede 
do Centro Comunitário.

Por fim, o Governador foi à cidade de Mari, onde 
visitou ruas recentemente pavimentadas e deu por 
inaugurada a reforma do Ginásio O Marcão. 

Em Campina Grande, com uma presença estima-
da em mais de 20 mil pessoas, o Governador Cássio 
Cunha Lima inaugurou, na noite desta sexta-feira, dia 
3, a nova sede da 1ª CIRETRAN de Campina Grande. 
Estão previstas também as inaugurações das Peniten-
ciárias Modelo de João Pessoa (PB I e PB II), do Com-
plexo Prisional de Campina Grande, do Condomínio 
Industrial Wallig e da Adutora de Lagoa Seca.

Como podemos ver, a Paraíba não parou. O Go-
verno não parou. Os adversários inconformados, e com 
sede de assumir o poder, chegaram até a aventar a 
possibilidade de criação de um ilegal e até hilário “go-
verno de transição”, como se as leis e regulamentos 
do País não mais existissem.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é 
o quadro atual da nossa querida Paraíba, que está 
dentro da mais perfeita normalidade. Obras e mais 
obras estão sendo inauguradas, o que tem sido uma 
constante sob a operosa e brilhante administração do 
Governador Cássio Cunha Lima. 

A Paraíba, pois, para desespero dos que tentam 
usurpar um mandato legítimo, está em paz e continua 
trilhando o caminho do desenvolvimento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na manhã de hoje, estive em uma reunião da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania do 
Senado Federal, acompanhado de 2 representantes 
da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, a 
Deputada Daniela Amorim e o Deputado Ezequiel Nei-
va. Ali presenciei a votação de proposta que apresentei 
quando Senador da República acerca das liquidações 
dos bancos estaduais.

Naquela época, o Banco do Estado de Rondô-
nia sofreu intervenção. Por lei, a intervenção dura um 
ano, mas, no Estado de Rondônia, ela se estendeu 
por quase 4 anos, com o favorecimento e o apoio do 
próprio Governo Federal. O Estado devia menos de 40 
milhões, mas, após a intervenção, que é feita por inter-
médio de um liqüidante, um representante do Banco 
Central e, logicamente, da União, a dívida do Estado 
de Rondônia alcançou o valor de 600 milhões.

Se  aprovada em 1995 essa proposta que, então, 
apresentei na qualidade de Senador da República, a 
referida dívida do Estado teria sido transferida para 
a União. Mas, lamentavelmente, o Senador Romero 

Jucá, que sempre foi governista, sempre defendeu o 
Governo em detrimento de qualquer instituição e de 
qualquer Estado, que nunca reconheceu direitos que 
não fossem os do Governo Federal, impediu a votação 
e sumiu com o projeto.

Agora, graças à ação de um Senador de Rondô-
nia, o projeto foi incluído na pauta de hoje da Comis-
são de Constituição e Justiça. Porém, mais uma vez 
o Senador Romero Jucá apresentou um parecer con-
trário, um parecer inverídico, que não corresponde à 
realidade, para manter a dívida sob a responsabilidade 
do Estado de Rondônia. Dois Senadores de Rondô-
nia pediram vista da matéria. E, com certeza, daqui a 
8 ou 15 dias, o projeto será aprovado e se discutirá a 
retirada da dívida.

Vários outros Estados brasileiros estão com esse 
mesmo problema e, por isso, outros Senadores aderi-
ram ao pedido dos companheiros de Rondônia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apesar 
de estar na Oposição, elogio os bons trabalhos do 
Governador do meu Estado. Faço política de maneira 
imparcial e impessoal. Assim, quero parabenizar S.Exa. 
por ter inaugurado trecho de asfalto ligando os Municí-
pios de Vale do Anari e Machadinho d’Oeste, obra que 
irá beneficiar toda a população local, especialmente 
a classe produtora, que muito almejava esse asfalto. 
Estiveram presentes ao ato, além do Governador do 
Estado, os Prefeitos Flávio Carvalho e João Alves, a 
Deputada Daniela Amorim, este Deputado e outras 
personalidades. 

Desta tribuna, portanto, parabenizo o Governador 
e todos os que contribuíram para o asfaltamento desse 
trecho. E o faço daqui, porque a imprensa de Rondô-
nia não abre espaço a quem é de oposição e, mesmo 
quando pagamos para falar, nos impede de fazê-lo. 
Lá, o Governo Estadual exerce intolerável influência 
na imprensa, sendo vedado à Oposição ou a quem 
tenha opinião contrária à do Governador ter acesso à 
grande maioria dos veículos de comunicação.

Essa postura do Governador, repito, é intolerável, 
pois fere a democratização dos meios de comunica-
ção, que são concessões públicas e não podem estar 
somente a serviço do governante de plantão.

Tenho dito nesta Casa que os canais de televi-
são, por serem concessões da União, não devem ser 
cedidos a particulares. Às vezes, a renovação dessas 
concessões é feita até com o voto do Congresso Na-
cional, mas quando precisamos de um desses órgãos 
de imprensa vemos que está a serviço de determinado 
administrador.

Espero a contribuição desta Casa e do Senado 
Federal no sentido de, juntos, encontrarmos soluções 
para que a imprensa nacional seja de fato democráti-
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ca e, da mesma maneira que malha pessoas, lhes dê 
o direito de se defender ou de defender as causas de 
interesse público.

Quero também registrar a presença em Brasília 
de um grupo de sobreviventes do episódio conhecido 
como Massacre de Corumbiara, que ganhou reper-
cussão internacional pela violência cometida contra 
indefesos agricultores.

Passado 12 anos os sobreviventes ainda aguar-
dam as indenizações devidas, o que certamente será 
resolvido agora no Governo Lula, pois em 1995, o 
Presidente esteve no local constatando a barbárie 
praticada.

Por fim, Sr. Presidente, peço a V.Exa. a divulgação 
deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil, 
para conhecimento do povo do Estado de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Mesa determina ampla divulgação do pronunciamen-
to de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Registramos 
a presença em plenário da Delegação Parlamentar 
da Comissão de Minerais e Energia, da República da 
África do Sul. 

Compõem a delegação o Sr. Nathi Mthethwa, 
Presidente da Comissão, o Sr. Johannes Combrinck, 
o Sr. Sam Louw, o Sr. Themba Mahlaba, o Sr. Dorcas 
Seadimo, a Sra. Bulelwa Tinto, o Sr. Sifanelo Vundisa, 
o Sr. Hendrik Schimidt, o Sr. Eric Lucas, o Sr. Lance 
Greyling, a Sra. Shanaaz Isaacs, a Sra. Pinda Ntsa-
luba, a Sra. Nomhiki Ludude, o Sr. Sandile Tyatya e a 
Sra. Elizabeth Marabwa. 

A Câmara dos Deputados dá boas-vindas à De-
legação da República da África do Sul, desejando-lhe 
feliz estada e proveitosa visita ao Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Dando seqü-
ência ao Pequeno Expediente, tem a palavra o nobre 
Deputado Otavio Leite.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
San Antonio, Texas, Estados Unidos, é cidade natal do 
Presidente norte-americano George W. Bush. Essa foi 
também a cidade que competiu com o Rio de Janeiro, 
em reunião célebre da Assembléia da Organização 
Desportiva Pan-Americana – CODEPA, que tinha como 
finalidade escolher a sede dos Jogos Pan-Americanos 
em 2007. E  foi exatamente pelo compromisso que o 
Brasil assumiu de realizar, logo após os Jogos Pan-
Americanos, pela primeira vez consecutivamente, os 
Jogos Parapan-Americanos, que o Rio de Janeiro e o 
Brasil puderam suplantar, numa vitória memorável, a 
cidade de um homem, como se diz, tão poderoso. 

Agora estamos vivenciando um espetáculo mag-
nífico, a exemplificar com ilustrações, as mais diversas, 

quanto o homem é capaz de superar suas dificuldades. 
Quantos homens e mulheres podem enfrentar barreiras 
ditas intransponíveis e mostrar à sociedade e ao seu 
semelhante que é possível ir mais adiante. 

Participam desses jogos 25 países, 1.300 atletas, 
em 10 modalidades. O Brasil já mostra a que veio – ali-
ás, poucos sabiam. Mas, fazendo-se uma comparação 
com as olimpíadas anteriores, o que eram as meda-
lhas alcançadas pela equipe brasileira e o que eram 
as medalhas alcançadas pela equipe de paraatletas 
brasileiros nas paraolimpíadas, já se sabia, como pre-
núncio, que os atletas deficientes haveriam e haverão 
de ganhar mais medalhas no Parapan. 

Vejam  que interessante! Isso foi possível por 
conta de um procedimento que, aliás, deveria ser algo 
sempre lembrado em vários outros campos da esfera 
pública nacional, com entendimento entre a União, o 
Estado e o Município, na busca de irmanarem esforços 
para colocarem de pé os equipamentos, os recursos e 
os instrumentos necessários para a realização desse 
formidável e sublime evento: os Jogos Parapan-Ame-
ricanos.

A imprensa está dando ampla cobertura e um 
enorme destaque ao evento. Isso é muito importante, 
porque, certamente, milhares de pessoas não sabiam 
que existem atletas com deficiência que alcançam re-
sultados excelentes.

Na história da humanidade sempre houve ci-
dadãos com algum tipo de deficiência, mas somente 
agora essa causa ganha dimensão especial. Cerca 
de 14,8% da população brasileira possui algum tipo 
de deficiência.

A competição é classificatória para as Paraolimpí-
adas de Pequim. O Brasil se fará presente com atletas 
de diversos Estados. Fico satisfeito ao observar que 
vários Deputados usam da palavra para saudar os seus 
conterrâneos e exaltar a performance dos atletas.

Os Jogos Parapan-Americanos no Rio de Janeiro 
estão tendo grande visibilidade. A competição mostra 
que o homem pode superar as suas dificuldades. É 
possível, sim. Muito mais do que isso, o importante é 
o exemplo de que a atividade desportiva é indispen-
sável e terapêutica; mens sana in corporis sano, a 
mente vai bem quando o corpo vai bem. 

Essa é uma atividade que pode resultar muitos 
dividendos e, de alguma maneira, todos no Brasil a 
desempenham. Os nossos atletas estão mostrando às 
Américas que o Brasil, país de Terceiro Mundo – Pri-
meiro somente em alguns pontos –, dá show de bola, 
com medalhas cada vez em maior número.

Vivam os atletas brasileiros! Vivam os Jogos Pa-
rapan-Americanos!
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O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente quero 
fazer 2 breves registros. 

O primeiro é relativo ao Festival Folclórico de 
Guajará-Mirim, que se encerrou no domingo passado 
e no qual houve disputa, na arena, de 2 bois tradicio-
nais da cidade. 

Guajará-Mirim, também chamada de Pérola do 
Mamoré, fica no extremo do Estado de Rondônia, à 
margem do Rio Mamoré, e reúne as características 
da Amazônia.

Anualmente, lá é realizado um festival folclórico 
que denota a cultura cabocla, ribeirinha e indígena. E, 
cada vez mais, cresce esse festival, com a disputa dos 
2 principais bois que brindam a comunidade, o povo 
de Rondônia e do Brasil com um espetáculo que não 
faz feio em relação ao Festival de Parintins.

Cumprimento, então, o Prefeito de Guajará-Mirim 
e os componentes dos 2 grupos de boi que disputaram 
essa feliz demonstração de cultura popular.

O segundo registro que faço, Sr. Presidente, é 
sobre a 2ª Conferência Nacional de Políticas para as 
Mulheres, cuja abertura será na próxima sexta-feira.

O Brasil busca igualdade na relação de gênero. 
Cada vez mais, as mulheres têm participação ativa no 
cenário nacional, político e econômico. Mas é preciso, 
para que a igualdade seja fortalecida e se torne rea-
lidade, que políticas públicas afirmativas sejam erigi-
das. Para tanto, o Presidente Lula criou a Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres e, em 2004, foi 
realizada a 1ª Conferência Nacional.

Diversos Estados e municípios criaram Secreta-
rias Especiais para articular políticas públicas voltadas 
ao combate à violência doméstico-familiar, à promoção 
da igualdade no acesso ao mercado de trabalho e à 
criação de creches e de casas-abrigo, ou seja, ações 
positivas que permitam ao Brasil construir verdadei-
ramente uma relação de gênero com igualdade. E ho-
mens e mulheres devem ser iguais não só perante a lei, 
mas também perante a sociedade e, especialmente, 
perante a si próprios.

Feitos os 2 registros, Sr. Presidente, quero dizer 
que temos acompanhado o cenário nacional e visto a 
ação do Governo Federal para permitir ao Brasil ala-
vancar o seu desenvolvimento. 

Estamos acompanhando a implementação do 
PAC em Rondônia, Estado aquinhoado com a principal 
das 1.200 obras do Governo em andamento no Brasil: 
o Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira. Ao mesmo 
tempo, a cidade de Porto Velho vai receber quase 600 
milhões de reais para universalizar o acesso a água 
tratada. Porto Velho fica às margens do Rio Madeira, 
e até hoje apenas 20% da sua população tem acesso 

a água tratada, embora disponha de infindável manan-
cial desse bem essencial. Agora,  será feito o devido 
tratamento, para que a população possa tomar água 
limpa e, assim, deixar de abastecer os postos de saú-
de por doenças causadas pela água.

Parabenizo o Presidente Lula por ter escolhido 
Porto Velho como uma das cidades acima de 150 mil 
habitantes que serão brindadas com uma série de in-
vestimentos em infra-estrutura urbana, principalmente 
tratamento de água. 

Há mais de 100 anos, ingleses foram para lá a 
fim de construir a Madeira – Mamoré e ali implemen-
taram a primeira rede de esgoto da Amazônia. Essa 
rede de esgoto, porém, destinava-se a atender tão-
somente à população daquela época. Evidentemente, 
a população agora é quase mil vezes maior do que a 
de 1907, e precisamos evitar que o Rio Madeira seja 
contaminado com esgoto sanitário não tratado. São 
toneladas e toneladas de esgoto não tratado que po-
luem o caudaloso e rico Rio Madeira.

O pacote de investimentos do Governo Federal 
na região de Porto Velho visa dotar a cidade de estru-
tura de saneamento básico, de rede universalizada de 
água tratada e, principalmente, melhorar a qualidade 
de vida da população da periferia.

Dessa forma, Sr. Presidente, neste momento, 
quero brindar o Governo pelos 600 milhões de reais 
que a cidade de Porto Velho receberá nos próximos 
4 anos.

Muito obrigado.
O SR. GERALDO RESENDE (PPS – MS. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Nos últimos tempos, uma 
expressão pouco usada, quase um neologismo, virou 
lugar-comum para denunciar as mazelas deste País. 
Agora, quando queremos dizer que algo não está fun-
cionando bem, recorremos ao superlativo “apagão”. O 
dicionário nos dá uma dica da consistência da palavra 
que origina a expressão. O verbo apagar significa fazer 
perder o brilho, embaçar, destruir, aniquilar, extinguir. 

Tempos atrás, vivemos o apagão elétrico – e creio 
ter sido aquele o primeiro momento em que essa ex-
pressão ganhou dimensão nacional para traduzir o mo-
mento de crise de produção e fornecimento de energia 
elétrica, que por muito pouco não parou o País. 

Mais recentemente, a palavra voltou com toda for-
ça, mais popular e mais implacável. Desde o acidente 
com o avião da Gol, em Mato Grosso, que matou 154 
pessoas, o País entrou em um novo estágio de apa-
gão: o apagão aéreo. O que antes era seguro – voar de 
avião – tornou-se um temor constante. Os aeroportos 
viraram um caos. E a sublimação do problema insolú-
vel veio com o trágico acidente do Airbus da TAM, que 
vitimou mais de 200 pessoas em São Paulo.
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Hoje, estamos batizando com o carimbo do apa-
gão um velho drama do brasileiro: a crise no setor de 
saúde. Claro que não se trata de uma simples questão 
de marketing. No caso da Saúde, o apagão se dá como 
uma crise de pressão alta: silenciosa e fulminante. Se 
descuidarmos do diagnóstico, não haverá tempo para 
salvar o paciente.

Na verdade, quando falamos em apagão da Saú-
de, nós da Frente Parlamentar da Saúde queremos 
chamar a atenção do Governo para a insustentável 
crise que se vai aplacar sobre as pessoas mais hu-
mildes deste País.

Por contradição, o Brasil, que tem o orgulho de 
ter um dos mais impressionantes e bem-sucedidos pla-
nos de saúde do mundo – o Sistema Único de Saúde, 
conhecido como SUS –, capaz de estender cobertura 
assistencial de saúde a 140 milhões de pessoas, é 
também o País que dá um mau exemplo de gestão e 
se perde em denúncias de desvios, malversação do 
dinheiro público e corrupção.

O SUS, que nos orgulha, tem hoje 300 mil agen-
tes de saúde trabalhando nos bairros e cuidando da 
saúde de brasileiros nos mais distantes lugares deste 
País, e 80 mil equipes do Programa Saúde da Família 
atuando para levar saúde em casa e reduzir os custos 
com internações hospitalares.

Ainda assim, é o SUS de milhões de consultas, 
de exames laboratoriais, de tomografias e de ultra-
sonografias que dá também um mau exemplo para 
o mundo. 

Graças à Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 
1996, está garantida a distribuição gratuita de anti-re-
trovirais no Sistema Único de Saúde a todos os porta-
dores de HIV e doentes de AIDS. Segundo dados do 
Programa Nacional DST/AIDS, do Ministério da Saúde, 
atualmente 175 mil pessoas fazem esse tratamento no 
País e têm à disposição 17 opções de medicamentos 
anti-retrovirais.

O SUS possui um dos melhores sistemas públicos 
de transplante de órgãos e tecidos do mundo, com 548 
estabelecimentos de saúde e 1.354 equipes médicas 
autorizadas pelo Sistema Nacional de Transplante a 
realizarem transplante. 

E esse sistema está presente, por intermédio das 
Centrais Estaduais de Transplantes – CNCDOs, em 25 
Estados brasileiros e, em breve, todas as Unidades da 
Federação serão partes funcionantes do sistema.

O outro lado dessa moeda é a condenável práti-
ca de desvio do dinheiro destinado à saúde, é a falta 
de cumprimento da lei que determina os percentuais 
que devem ser investidos pelos Governos nas 3 ins-
tâncias da Federação, é a prática da maquiagem de 
orçamentos públicos para atestar gastos com atividades 

diversas como se fossem gastos com saúde pública. 
E os resultados negativos decorrentes dessa prática 
são inúmeros. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recente 
estudo divulgado pela Universidade Federal de Minas 
Gerais demonstra que, do total de pacientes brasileiros 
submetidos a cirurgias cardíacas, 8% morrem antes de 
receber alta do hospital. Se a taxa considerada ideal 
fosse alcançada, pelo menos 4 mil vidas seriam sal-
vas. E os responsáveis pela pesquisa apontam como 
um dos fatores para esse alto índice, a qualidade dos 
serviços que esses pacientes recebem.

Grande parte dos problemas que levam à crise 
de atendimento nos hospitais públicos e conveniados 
poderia ser resolvida com uma decisão política, que 
passa por este Congresso e pelo Poder Executivo. 
Regulamentar a Emenda Constitucional nº 29 é um 
passo decisivo para que seja reduzido o sofrimento 
de milhões de brasileiros que precisam de assistência 
médica a partir da rede pública de saúde.

A Procissão das Velas que faremos hoje em dire-
ção ao Palácio do Planalto é mais um grito de alerta. 
É a expressão mais viva da nossa luta para garantir 
uma conquista que é de todos e para todos. 

Senhoras e senhores, está nas nossas mãos cor-
rigir distorção que castiga e impõe sofrimento à maior 
parte da população brasileira. Não deixemos que mais 
esse apagão se concretize na história do Brasil. 

Como diz o slogan da nossa manifestação, va-
mos evitar o apagão da Saúde. Regulamentação da 
Emenda nº 29, já! 

Muito obrigado.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, senhores que acompanham esta sessão da 
Câmara dos Deputados, faço parte da Frente Nacional 
da Saúde. A discussão sobre atendimento integral no 
Sistema Único de Saúde é bem antiga – vem desde a 
constituição da Lei nº 8.080, de 1990. 

Atendimento integral significa prestar auxílio ao 
cidadão como um todo, não apenas por partes. Hoje 
os hospitais atendem muito aquela pessoa que sente 
dor no peito, que tem algum problema no pulmão, na 
perna ou no braço. É preciso que haja atendimento 
integral para identificar doenças, fatores de risco de 
forma global. Deve-se avaliar a pessoa totalmente, não 
se detendo apenas nas especialidades. Para que a 
realidade seja outra é necessário que haja mudanças 
de rumo, mudanças de formação. 

Estivemos hoje com o Deputado Darcísio Perondi, 
que conduz a Frente Parlamentar da Saúde, para definir 
o que deve ser feito. É importante que haja recursos 
para que o Sistema Único de Saúde possa obter mais 
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equipamentos, para que haja melhor treinamento e me-
lhor formação nas universidades, em relação a todos 
aqueles que fazem parte da equipe de saúde. 

Não sou o único médico nesta Casa. Entendo ser 
necessário uma equipe de saúde constituída de enfer-
meiros, auxiliares, atendentes, odontólogos, psicólogos, 
enfim, de todo um grupo que possa dar assistência in-
tegral e de qualidade aos cidadãos brasileiros.

O SUS representa 70% de todos os atendimen-
tos no Brasil. De cada 10 atendimentos registrados no 
País, 7 ou 8, dependendo da localidade, são realizados 
pelo Sistema Único de Saúde.

Outro fato grave é que as pessoas com patolo-
gias de maior complexidade e de alto custo, em vez de 
serem atendidas pelos muitos planos de saúde, conti-
nuam sendo atendidas ou nos postos de emergência 
ou em hospitais do Sistema Único de Saúde. Esse tipo 
de pagamento ainda não é feito de forma adequada 
ou minimamente necessária.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essas 
questões começam a ser discutidas por nós, em Bra-
sília. Vamos fazer contatos com profissionais de todos 
os Estados, por meio de videoconferências. E muitas e 
muitas ações certamente serão intensificadas e desen-
volvidas, quando esta Casa aprovar a Emenda nº 29, 
porque o problema não é ter dinheiro, mas sim saber 
gastar bem o dinheiro do Sistema Único de Saúde. É 
preciso encontrar uma forma de controlar os paga-
mentos, de controlar os fundos municipais e estaduais 
de saúde. Ninguém sabe como a prestação de contas 
desses fundos é feita. 

É necessário controlar também, na Amazônia, 
Deputado Átila Lins, as organizações não-governa-
mentais que atuam em grandes áreas com recursos 
públicos. Deve haver prestação de contas e informação 
sobre a origem dos recursos. Muitas ONGs prestam 
efetiva colaboração, mas é preciso que o controle pú-
blico funcione efetivamente. 

Nos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, 
por melhores que sejam as intenções, faltam instru-
mentos para maior controle da aplicação de recursos 
públicos.

Hoje, às 18h, eu e vários Deputados vamos fazer 
uma caminhada à luz de velas em frente ao Congresso 
Nacional. Convido-os a participarem, Deputados Narcio 
Rodrigues e Átila Lins. Vamos iluminar o caminho da 
Emenda nº 29, cuja aprovação esperamos. 

Contamos com a participação de todos os Srs. 
Parlamentares e da sociedade em geral. 

Somos pela aprovação da Emenda nº 29, que vai 
render ao povo brasileiro maior quantidade de recur-
sos para um Sistema Único de Saúde cada vez mais 
aperfeiçoado, eficiente e eficaz.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, trazem os jornais de hoje a 
notícia de que o empresário chinês Zhang Shuhong, 
Presidente da empresa Lee Der, se suicidou após o 
anúncio de recall feito pela Mattel. 

O que ocorreu? A Lee Der fornecia brinquedos 
para uma das unidades do Grupo Mattel, que, nos 
Estados Unidos, produz a Barbie e outros brinquedos, 
entre os quais bonecos da série Vila Sésamo, para 
crianças em idade pré-escolar. Ocorre que a legislação 
dos Estados Unidos determina que todos os produtos 
importados têm de se sujeitar às mesmas normas de 
qualidade a que estão submetidos os produtos ame-
ricanos. Não parece uma coisa óbvia? 

Pois  bem. Os produtos chineses estavam fora 
das normas, pois continham tinta à base de chumbo. 
Se uma criança levasse um desses brinquedos à boca, 
poderia se contaminar. 

O que fez a empresa Mattel? Retirou do mercado 
quase 1 milhão de brinquedos e suspendeu as impor-
tações da empresa chinesa.

Segundo notícia também oriunda dos Estados 
Unidos, a empresa Gilchrist & Soames, fornecedora 
de materiais para hotéis de luxo, anunciou que estava 
suspendendo a importação de pastas de dente pro-
duzidas por uma empresa também chinesa, porque, 
segundo a importadora, elas continham o solvente gli-
col de etileno. E essa substância tóxica já teria matado 
mais de 100 pessoas.

Como já disse, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, determina a legislação americana que qualquer 
produto importado tem de se submeter às mesmas 
normas de qualidade exigidas dos produtos fabrica-
dos nos Estados Unidos. No Brasil, não temos lei se-
melhante. Vejam o paradoxo: quando exporta para a 
Alemanha ou para o Japão, por exemplo, o empresário 
brasileiro tem de adequar o seu produto às normas 
exigidas pelo país importador, enquanto o Brasil não 
tem norma nenhuma.

Resultado : uma prensa ou uma guilhotina fabri-
cadas no Brasil precisam ter duplo comando ou célula 
fotoelétrica, para que, quando um corpo estranho – no 
caso, o braço ou a mão do operador – adentrar a área 
de corte, seja a máquina automaticamente desligada. 
No entanto, máquinas importadas da China e de outros 
países não precisam ter esse dispositivo!

O fabricante que produz uma escova de dentes 
aqui precisa provar que essa escova tem cerdas an-
tibacterianas, mas quem fabrica uma escova de den-
tes no exterior e a exporta para o Brasil não precisa 
provar nada.
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Ora, o Projeto de Lei nº 717, de 2003, tramita há 
4 anos neste Parlamento e ainda não foi votado. É um 
projeto singelo, que diz que aquilo que é importado 
tem de se submeter às mesmas normas a que estão 
sujeitos os produtos fabricados no Brasil.

É inacreditável, mas somos um dos poucos paí-
ses que ainda não têm legislação a respeito. Se tivés-
semos, possivelmente já teríamos de ter feito recall de 
muitos brinquedos e outros produtos importados, como 
aconteceu, recentemente, nos Estados Unidos.

Passo agora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a ouro assunto.

O Plenário desta Casa aprovou ontem a Medida 
Provisória nº 374, de 2007, que prorroga por 3 anos 
o prazo para troca de informações entre os regimes 
próprios de previdência social da União, dos Estados, 
dos municípios e do Distrito Federal e o Regime Geral 
de Previdência Social, com a finalidade de garantir a 
compensação financeira entre eles.

A compensação financeira entre o Regime Geral 
de Previdência e os regimes próprios para contagem 
recíproca de tempo de contribuição para efeito de 
aposentadorias foi uma grande conquista do PSDB, 
que consegui aprovar em 1999 por intermédio da Lei 
nº 9.796, originária de proposta do Deputado Luiz 
Carlos Hauly.

A compensação é importante para todos: Estados, 
municípios e segurados da Previdência que tenham 
contribuído tanto para um como para outro regime. 
Essa lei, portanto, veio fazer justiça para as inúmeras 
pessoas que pagaram previdência social em um regi-
me e, depois, passaram para outro. 

É também uma forma de garantir a compensa-
ção financeira entre os regimes, medida de grande im-
portância para as finanças dos Estados e municípios. 
Esse instrumento permitiu que os Estados contabili-
zassem para os seus funcionários o tempo de serviço 
prestado por eles no regime próprio municipal e no do 
INSS, para efeito de aposentadoria. E, reciprocamen-
te, também os funcionários que mudaram do regime 
do município e do Estado para o INSS passaram a ter 
esse benefício. Com isso, estabeleceu-se uma conta 
em que os municípios e os Estados têm determinado 
volume de recursos a receber do INSS.

O prazo que, acabaria em maio de 2007, foi es-
tendido, por meio da MP, até maio de 2010, devido à 
complexidade operacional da compensação, que en-
volve análise de grande quantidade de documentos. 

Para se ter idéia de como é complicado chegar 
ao cálculo da aposentadoria daqueles que mudaram 
de regime, basta dizer que a compensação impõe que 
a Previdência Social estime qual seria a renda mensal 
inicial do benefício que ela pagaria se o servidor conti-

nuasse na iniciativa privada e se aposentasse por suas 
regras. Em seguida, deve compará-la com o primeiro 
benefício pago pelo regime instituidor, encontrando 
qual deles é o de menor valor.

Para encontrar o montante total a repassar ao re-
gime instituidor da aposentadoria, deve-se multiplicar 
o benefício de menor valor pelo percentual correspon-
dente ao tempo de contribuição para o Regime Geral 
da Previdência em relação ao tempo de serviço total 
do servidor público. 

Outro fator que vem dificultando a troca de in-
formações necessárias para compensação financeira 
entre os 2 regimes reside no fato de que 71% dos mu-
nicípios brasileiros não tinham, até o início da década 
de 90, sistema preciso de contabilidade e de docu-
mentação e muito deles nem mesmo guardavam os 
comprovantes da Previdência. 

A prorrogação do prazo relativo à compensação 
dos regimes de previdência foi uma das reivindicações 
dos Prefeitos durante a Marcha a Brasília em Defesa 
dos Municípios, realizada em abril deste ano. Municí-
pios e Estados vêm pagando aposentadorias de segu-
rados que passaram pouco tempo no cargo público e 
que durante muitos anos recolheram contribuição para 
o INSS. Dessa forma, o INSS tem ficado com recursos 
pagos por servidores municipais e estaduais, os quais 
agora estão recebendo a aposentadoria pelos cofres 
dos municípios e dos Estados.

Com a prorrogação, até 2010, para o encontro 
de contas entre o Regime Geral da Previdência e os 
regimes próprios dos Estados e municípios, será pos-
sível a compatibilização, a identificação da dívida cor-
retamente de um regime para com o outro. A correta 
compensação vai possibilitar que o aposentado que 
mudou de sistema e pagou tanto em um quanto em 
outro, possa receber seus benefícios e auxílios previ-
denciários adequadamente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero ain-
da dizer que foi com o mais profundo pesar e conster-
nação que participamos da sessão solene em home-
nagem ao ex-colega de partido Júlio Redecker, vítima 
do acidente com o avião da TAM, em São Paulo, no 
dia 17 de julho passado, que deixou um lamentável 
saldo de 199 mortos.

A reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional 
neste segundo semestre foi marcada com uma sessão 
em memória dos ex-Deputados Júlio Redecker e Nélio 
Dias, também falecido durante o recesso. Foi uma jus-
ta lembrança a um Parlamentar brilhante, que marcou 
sua passagem pela Câmara dos Deputados com uma 
atuação digna dos grandes representantes enviados 
para cá pelo Estado do Rio Grande do Sul. 
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Redecker deixa como legado um exemplo de 
companheirismo e espírito público, além de trajetória 
de firmes convicções e importante liderança na polí-
tica nacional.

Nesta oportunidade, então, para inclusão nos 
Anais deste Congresso, leio a oração feita pelo Pastor 
Walter Altmann, no velório do Deputado Júlio Redecker 
em Porto Alegre, em 20 de julho de 2007:

“Digníssimas autoridades, amigos e ami-
gas do Dep. Julio Redecker e de sua família, 
sobretudo estimada família enlutada (esposa 
Salete, filhos Lucas, Mariana e Vctória; pais 
Fritoldo e Vera), demais familiares, irmãos e 
irmãs na fé e na esperança! 

O apóstolo Paulo proclama aos coríntios: 
‘Se a nossa esperança em Cristo só vale para 
esta vida, nós somos as pessoas mais infeli-
zes deste mundo’.

Que essa palavra do apóstolo nos inspire 
neste momento. Um trágico e devastador aci-
dente aéreo nos reuniu para nos despedirmos 
do Deputado Julio Redecker. A família perde um 
filho/esposo/pai amoroso e dedicado, a Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil 
perde um de seus membros que encarava a 
atuação na vida pública brasileira como voca-
ção, o Rio Grande do Sul e o país perdem um 
político que pautou sua atuação por um eleva-
do padrão moral e ético. A dolorosa despedida 
nos enseja mais do que lembrança, gratidão 
e última homenagem. Ela nos é oportunidade 
de reflexão, uma reflexão sobre o sentido da 
vida, sobre seus limites e seu alvo.

Há ocasiões em que a dor se associa à 
indignação, ou mesmo à revolta. É o que tes-
temunhamos nestes dias. O trágico desfecho 
do vôo 3054 nos faz indagar quanto houve de 
fatalidade, quanto de falha humana ou de equi-
pamentos, quanto de negligência ou de irres-
ponsabilidade. A apuração dos dados poderá 
nos aproximar dessa verdade. Oxalá seja con-
duzida de molde a nos levar ao conhecimento 
do que realmente causou a tragédia. É certo 
que convém não nos precipitarmos, sobretudo 
não em juízos, mas já agora o povo brasileiro 
sofre sob a torturante sensação de que esse 
acidente não precisaria ter acontecido e, por-
tanto, a Nação não precisaria prantear a perda 
de tantas vidas preciosas.

Em momentos de sofrimento como este 
nos sobrevêm também numerosas e angus-
tiantes perguntas. Dúvidas profundas podem 
até mesmo abalar a nossa fé. O princípio do 

consolo se encontra na percepção de que o 
gracioso Deus não proíbe nosso contundente 
clamor: por quê? Por quê? Ao contrário, em sua 
misericórdia Deus ouve e acolhe nosso clamor 
qual mãe amorosa que conforta e ampara seu 
filho ou sua filha.

Entretanto, Deus também nos convida a 
que reflitamos sobre esta outra questão que é 
decisiva: para que vivemos? Para quê? Deus 
nos confiou uma bela natureza para que dela 
cuidássemos. Deus nos fez seres que se rela-
cionam uns com os outros, para que vivêsse-
mos em comunidade solidária e fraterna. Deus 
nos dotou do espírito para que pudéssemos 
nos comunicar com ele, ouvir sua palavra, le-
var a ele nossas angústias e louvor, em suma: 
viver com ele.

Assim, Deus nos destinou para a eter-
nidade.

O apóstolo Paulo tinha essa convicção. 
Ela estava baseada em Cristo, em sua vida, 
morte e ressurreição. Para ele, a ressurreição 
de Cristo era o penhor de nossa própria res-
surreição. A morte não tem a última palavra e, 
portanto, muito menos têm a última palavra a 
fatalidade e a negligência, a dor e o sofrimen-
to. Nossa esperança não está limitada a esta 
vida, não precisa estar limitada a esta vida. 
Ela aponta para o próprio Deus que ergue 
quem está desfalecido e restaura nele a vida 
de quem aqui a perdeu. Em fé e esperança 
podemos confiar e anunciar: com Deus vive-
remos. Nesta convicção reside o consolo mais 
perfeito. Deixemos, pois, que, passo a passo, 
esse consolo responda a nossas indagações 
e inunde nosso coração. 

Amém.”

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no dia 19 de julho de 2005 o Rio Grande 
do Norte alcançou importante conquista em seu desen-
volvimento educacional. O Governo Federal, por meio 
da Lei nº 11.155, de 2005, transformou a antiga Escola 
Superior de Agricultura de Mossoró – ESAM em Uni-
versidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA. 

Passados 2 anos, a nossa luta se renova com o 
processo de expansão do conhecimento por meio da 
interiorização de campi, conforme prevê a Constitui-
ção de 1988. 

Os projetos de criação de novos campi, por meio 
da Secretaria de Educação Superior – SESU, andam 
de forma acelerada desde o primeiro mandato do 
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Presidente Lula, quando, de pronto, foram aprovados 
7 novos campi, depois mais 12, chegando a totalizar 
48 até o final do ano passado. A perspectiva para este 
ano, conforme dados da SESU, é de que sejam entre-
gues 79 novas unidades pelo Brasil afora.

Por reconhecer que a abertura desses novos 
espaços atende à demanda da formação profissional 
e científica, além de favorecer o desenvolvimento so-
cioeconômico e sociocultural das regiões atendidas, o 
Rio Grande do Norte clama por tal benefício.

Nos primeiros 4 anos do Governo Lula todas as 
regiões do Brasil foram contempladas com o proces-
so de expansão universitária. O Nordeste recebeu 12 
novos campi, mas infelizmente nenhum deles foi para 
meu Estado, o Rio Grande do Norte.  Fomos os únicos 
a ficar de fora do processo. Isto mesmo: todos os Esta-
dos foram atendidos, menos o Rio Grande do Norte.

Quero protestar pelo que deixou de ser feito e, ao 
mesmo tempo, reivindicar uma correção. A UFERSA 
está preparada para ampliar seu progresso educacional. 
Espera somente pelo reconhecimento da SESU.

De minha parte, já solicitei campi para Chapada 
do Apodi; Angicos, no Sertão Central; e Pau dos Fer-
ros, no Alto Oeste. São regiões tradicionalmente ex-
cluídas do desenvolvimento em ciência, tecnologia e 
inovação. O projeto de expansão para essas áreas já 
está pronto e será discutido amanhã com o secretário 
da SESU, Sr. Ronaldo Mota.

Nesse novo processo, a UFERSA propõe a cria-
ção de 6 novos cursos de graduação, 300 vagas em 
cada campus e contratação de pelo menos 100 do-
centes e técnicos administrativos, com investimento 
global previsto de 45 milhões de reais.

Acredito ser este o momento para corrigir uma 
desigualdade de tratamento dentro do processo de 
expansão do sistema federal de ensino superior. Nos 
2 últimos processos de distribuição, o meu Rio Gran-
de do Norte, muitas vezes esquecido em áreas outras, 
também foi esquecido pelo Ministério da Educação. 
Ressalto que estamos sempre sendo vistos, mas nun-
ca lembrados.

Acreditei na antiga ESAM, lutei e trabalhei pela 
sua ascensão. Garanto que agirei da mesma forma em 
relação à UFERSA, para que ocorra a expansão de 
que ela tanto necessita. O  Rio Grande do Norte tem 
de ser lembrado. É uma questão de justiça com o tão 
sofrido povo nordestino. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as regiões 
a que me referi realmente precisam ser atendidas. No 
final de semana estivemos na cidade de Apodi, onde 
houve uma gigantesca mobilização. Os representan-
tes políticos participaram do debate realizado e foram 
apresentadas as riquezas da região. 

Temos de fazer com que a ciência e a tecnologia 
cheguem até a região. Existe ali uma grande barragem, 
mas é preciso que suas águas sejam expandidas para 
que seja consolidado o crescimento regional. 

A cidade de Pau dos Ferros, da mesma forma, 
fez belíssima mobilização no sentido de contemplar o 
nosso Estado, além do Ceará, na região do Jaguari-
be, e da Paraíba. 

Tenho certeza de que o Ministro da Educação e 
o Presidente da República voltarão seus olhos e suas 
ações para esse trabalho, no sentido de contemplarem 
Angicos, que está na região central, além de outras 
cidades do entorno. 

Continuaremos a lutar para que a ciência e a tec-
nologia cheguem ao Rio Grande do Norte, por meio 
da UFERSA, contemplando a população. 

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a oportunidade.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, todo artista – o pintor, o escultor, o poeta, 
o cantor – merece nossa admiração. Porém, há aquele 
que a própria arte o torna especial. É o que alegra a 
alma e provoca essa manifestação física que é privilégio 
do ser humano: o riso. A arte de fazer sorrir é poética, 
portanto são poetas aqueles que provocam o riso. 

Os pernambucanos Luiz Queiroga e Luiz Jacinto 
são da natureza dos poetas do riso. Um no texto e o 
outro na interpretação fizeram o Brasil sorrir nas dé-
cadas de 50 e 60.

Luiz Queiroga veio ao mundo em 24 de janeiro 
de 1930, na cidade do Recife. Único filho homem de 
Seu Romildo e de Dona Romilda, foi um menino brin-
calhão, mas doce. Não se sentia bem em ver alguém 
triste, e essa é uma característica muito forte do poeta 
do riso. Certa vez, num torneio em que foi campeão, 
doou a bicicleta que ganhou a uma criança que cho-
rava por não ter vencido a prova.

Começou a trabalhar cedo, aos 13 anos, não por-
que financeiramente tivesse precisão, mas pela neces-
sidade de estar em contato com outras pessoas, o que 
estimulava a sua criatividade. Aos 16 anos mudou-se, 
com a família, para Caruaru e lá se integrou à equipe 
do jornal Vanguarda. Não demorou muito a encontrar 
ali o futuro compositor Onildo Almeida que, juntamente 
com Paulo Soares e Zé Bezerra, formaram o conjunto 
musical Os Vocalistas Caetés, assim batizado por Pes-
soa de Queiroz. Esse grupo fez enorme sucesso na 
região. Participou, em 1951, da inauguração da Rádio 
Difusora de Garanhuns e da Rádio Difusora de Carua-
ru, onde, provisoriamente, Luiz fora trabalhar. 

Em 1954, de volta ao Recife, entrou para a equi-
pe da Rádio Jornal do Comércio e começou a produzir 
textos de humor. Assim nasceu o profissional do riso. 
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Até 1963, ele passou ainda pela Rádio Tamandaré e 
pela Rádio Clube de Pernambuco. Em 1955, fez vá-
rias radionovelas, entre as quais: Preconceito, Escrava 
do Pecado e Os Pecadores. Em 1956, os programas 
de rádio de maior sucesso eram Terreiro dos Caetés 
e Coqueirais. Em 1957, os programas de humor Rá-
dio Confusão e Festival dos Cabeçudos levava os ou-
vintes ao delírio. Em 1958, o sucesso continuou com 
os programas Avenida Vale Tudo e Cara que Mamãe 
Beijou. Daí para frente, ninguém mais o segurou, e 
foram enormes a quantidade e a qualidade dos textos 
humorísticos por ele produzidos.

Até então, pelo menos de público, nada se sabia 
sobre o compositor Luiz Queiroga. Mas, em 1958, estou-
rou nas rádios com a música Escola de Feola gravada 
pelo grupo Los Três Bohêmios, numa homenagem à 
Seleção brasileira pela conquista do campeonato de 
1958, na Suécia. Essa composição foi posteriormen-
te exibida no filme Isto é Pelé. Nesse mesmo ano, a 
composição Olê Laurindo, marcha de roda, feita em 
parceria com Luiz Gonzaga, foi outro grande sucesso, 
ainda hoje executado nas noites de São João.

No dia 19 de abril de 1960, casou-se com Mêves 
Gama, uma das mais belas vozes da Era de Ouro do 
Rádio. Dessa união, nasceram 7 filhos, que herdaram 
do pai o gosto pelos meios musical e publicitário.

Em 1961, Luiz Queiroga trabalhou da TV e na Rá-
dio Clube de Pernambuco, onde escreveu vários pro-
grama e novelas, como Vamos Mudar de Assunto, Big 
Show BS, Bossa à Beça, Teleteatro. A respeito desse 
período, relatou certa vez o próprio Queiroga: 

“Seu Hilton Marques pediu que eu criasse 
um matuto macho, fazendeiro do alto sertão, 
rico, puro, grosso, respeitado e, sobretudo, con-
servador. Assim, dei à luz o Coronel Ludugero, 
o secretário Otrope e a mulher da ‘otoridade’ 
da Guarda Nacional, Dona Felomena”. 

Luiz Jacinto, por sua vez, era o intérprete do fa-
moso personagem Coronel Ludugero, que conquistou 
a simpatia dos ouvintes pernambucanos, dos nordes-
tinos e, por fim, dos brasileiros. Esse moço, nascido 
em 1929, foi carteiro e, depois, telegrafista do anti-
go Departamento dos Correios e Telégrafos. Con-
tam seus colegas de trabalho que era uma festa tê-lo 
como companheiro de repartição. Bastava ele entrar 
na sala, nem precisava dizer nada, e todos já riam 
ante sua presença. Quando se tornou “coronel”, virou 
artista nacional e teve de deixar o trabalho devido aos 
inúmeros compromissos de sua agenda. Os correios 
perderam um ótimo telegrafista, mas o Brasil ganhou 
um grande comediante. 

Foi também Luiz Jacinto um cantor afinadíssimo 
e bom de ritmo, além de compositor, principalmente 
para o seu personagem. Compôs várias músicas em 
parceria com o próprio Luiz Queiroga. Morreu, junta-
mente com sua trupe, em um acidente aéreo, na Baía 
de Guarajá, em 14 de março de 1970, aos 41 anos 
de idade. 

Queiroga lamentou profundamente a morte do 
compadre Luiz Jacinto, razão por que se afastou por 
um tempo da produção. Ao retomar a atividade, conti-
nuou escrevendo textos humorísticos para notáveis do 
gênero, como Chico Anísio, Renato Aragão, Lúcio Mau-
ro, Arlete Sales, Consuelo Leandro, Dercy Gonçalves, 
Jô Soares, Costinha, José Santa Cruz, Ankito, Walter 
D’Avila, Mário Tupinambá, Bibi Ferreira, José Vascon-
celos, Moacir Franco, Brandão Filho, Paulo Gracindo, 
Sônia Maméde, Rony Cócegas, Zé Lorêdo, Carlos Leite, 
Wilza Carla, Gordurinha, Heloísa Helena, José Wilker, 
José Augusto Branco, Jacques Gonçalves, Evandro 
Vasconcelos, Genival Lacerda e muitos outros.

Em 1970, ingressou na TV Tupi, tornando-se pri-
meiro redator do Projeto Minerva. Extinta a TV Tupi, 
trabalhou da TV Globo, no Rio de Janeiro, escrevendo 
textos para A Praça da Alegria, e lá permaneceu até 
1975, quando voltou ao Recife.

Suas composições foram gravadas por Ludugero, 
Luiz Gonzaga, Los Três Bohêmios, Genival Lacerda, 
Jackson do Pandeiro, Banda de Pau e Corda, Marinês, 
Trio Nordestino, Ivan Ferraz, Hélio Portinhal, Mêves 
Gama e Luiza de Paula, entre outros.

Luiz Queiroga faleceu em Olinda, vitimado por 
um infarto, no dia 15 de maio de 1978, aos 48 anos de 
idade, quando trabalhava como assessor de produção 
da Rádio Repórter, na Rádio Globo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esses 2 
Luízes estão intrinsecamente ligados no âmbito da his-
tória da música e do rádio. Não há como lembrar Luiz 
Queiroga, esquecendo Luiz Jacinto, e vice-versa.

Eram sintonizados ao extremo, no tocante aos 
textos de humor que um produzia e que o outro in-
terpretava.

Queiroga encontrou, em Jacinto, o instrumento 
de exteriorização de sua criatividade cômica. Ali não 
havia criador nem criatura. Ambos foram iguais e va-
lorosos.

Isso é Pernambuco imortal!
Obrigado a todos.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, os momentos de maior dificuldade da 
vida brasileira têm revelado as grandes personalidades 
da nossa política. E não são raros os momentos em 
que Francisco Waldir Pires de Souza, filho da pequena 
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cidade de Acajutiba, município ao leste do Estado da 
Bahia, vem mostrando sua importância para a política 
e para o povo brasileiro. 

Waldir Pires nunca fugiu aos combates da vida 
pública. Por isso mesmo, no vigor dos seus 81 anos, 
foi homenageado por toda a militância do Partido dos 
Trabalhadores da Bahia por ocasião do seu 3º Con-
gresso Estadual, realizado nos primeiros dias deste 
mês de agosto. 

O evento, presidido pelo companheiro Marcelino 
Galo, contou ainda com a presença do Governador Ja-
ques Wagner, primeiro Presidente do PT no Estado.

Muito antes de assumir a Controladoria-Geral 
da União e, depois, o Ministério da Defesa a convite 
do Presidente Lula, Dr. Waldir já havia dado provas 
da sua entrega às causas que resolveu abraçar com 
a razão e com o coração: as lutas por um Brasil livre, 
democrático, soberano, mais justo e solidário.

Em triste momento do golpe de 64, foi marcan-
te sua permanência com Darcy Ribeiro no Palácio do 
Catete até o último segundo de liberdade, mostrando 
firmeza na defesa da democracia e fidelidade ao Pre-
sidente João Goulart. Igualmente marcante foi sua tão 
discutida renúncia ao Governo da Bahia, em 1989, 
para ser candidato a Vice-Presidente da República 
na chapa encabeçada pelo Dr. Ulysses Guimarães, 
seu companheiro de lutas pela consolidação da de-
mocracia do País. 

Dignidade, coerência e firmeza de caráter lhe 
são inatas. Seu engajamento nas lutas sociais come-
çou cedo, nos tempos em que atuava no movimento 
estudantil, na União dos Estudantes da Bahia, com-
batendo o nazi-fascismo na década de 40.

Por tudo isso, Dr. Waldir Pires tem sido referência 
ética fundamental não só para os militantes da Esquer-
da brasileira, mas para toda a classe política. Em seu 
primeiro mandato, o Presidente Lula não poderia ter 
feito escolha mais acertada que a de Waldir Pires para 
Ministro de Estado do Controle e da Transparência. E 
o Ministério foi consolidado durante a sua passagem 
pela Pasta, pois a antiga Corregedoria, criada em 2001, 
não dispunha dos instrumentos e poderes necessá-
rios para cumprir a missão de defender o patrimônio 
público e incrementar a transparência da gestão do 
Executivo Federal.

No segundo mandato do Governo Lula, Waldir 
aceitou o desafio de estar à frente do Ministério da 
Defesa Nacional, para, da mesma forma com que fez 
na CGU, refundar o Ministério, aproximando-o mais da 
sociedade brasileira e de sua juventude. Como disse 
em seu discurso de transmissão do cargo, buscava 
articular a defesa do Brasil com toda a América do 
Sul para fortalecer os interesses econômicos e civis 

dos povos e mercados sul-americanos, encerrando 
um ciclo de submissão e desenvolvendo uma fase de 
diálogo paritário com o mundo.

Infelizmente, os trágicos acontecimentos da cri-
se aérea que enfrentamos hoje, mas que é crônica, 
antiga, e que o Governo do Presidente Lula busca re-
solver, resultaram na saída do Ministro Waldir Pires do 
Ministério da Defesa.

Como disse no começo deste pronunciamento, os 
momentos de maior dificuldade da vida brasileira têm 
revelado as grandes personalidades da nossa política. 
E, neste momento, é sempre oportuno aprender com 
Waldir Pires a manter a dignidade e a coerência em 
nossas lutas mesmo diante das adversidades.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO ROCHA (PT – PA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero demonstrar o meu total apoio à luta do 
Partido dos Trabalhadores, que lançou na última segun-
da-feira, dia 13, em Brasília, a campanha SUS, Essa 
luta é nossa! EC 29, Regulamentação Já, em defesa 
do Sistema Único de Saúde e da regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29. 

É preciso ressaltar o grau de importância dessa 
emenda, que vincula e define os gastos com a saúde 
pública no País. A proposta de regulamentação estipu-
la patamares mínimos para os investimentos públicos 
no setor de saúde e define o que significa gasto com 
saúde, medida que visa dificultar o desvio de recursos 
financeiros para outros fins. 

Essa emenda fixa os percentuais mínimos a se-
rem investidos anualmente em saúde pela União, pe-
los Estados e pelos municípios. A emenda obrigou a 
União a investir em saúde, em 2000, 5% a mais do que 
havia investido no ano anterior e determinou que, nos 
anos seguintes, esse valor fosse corrigido pela varia-
ção nominal do PIB. Os Estados, por sua vez, ficaram 
obrigados a aplicar 12% da arrecadação de impostos, 
e os municípios, 15%. 

Trata-se de uma regra transitória, que deveria 
ter vigorado até 2004, mas que continua em vigor por 
falta de lei complementar que regulamente a emenda. 
E é aí que entra a nossa vontade política de resolver 
de vez a lacuna que separa os investimentos do seu 
destino, a saúde brasileira. 

O Presidente da Câmara dos Deputados e outros 
Parlamentares, entre os quais me incluo, se compro-
meteram a aprovar essa emenda ainda este ano.

A campanha em defesa da saúde será lançada 
também nos Estados. Assim, nos próximos dias che-
gará a vez de o Pará mobilizar a sociedade em prol 
dessa causa. E serei um dos organizadores desse 
grande evento, que contará com a participação e o 
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apoio dos movimentos que não se cansam de levantar 
essa bandeira.

Como afirmou o Presidente nacional do PT, Ri-
cardo Berzoini, a campanha pela regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29 representa a afirmação 
do partido de que o SUS é estratégico para o País e 
que precisamos fortalecê-lo. Afinal, para dar sustenta-
bilidade econômica a médio e longo prazos a qualquer 
política de saúde, é preciso ter base de financiamento 
permanente e regras claras.

A campanha do PT pela regulamentação da 
Emenda nº 29 foi aprovada pelo Diretório Nacional e 
pela Plenária Nacional do Setorial Nacional de Saúde 
e é coordenada pelas Secretarias Nacionais de Movi-
mentos Populares, de Assuntos Institucionais e de Co-
municação do PT e pelo Setorial Nacional de Saúde. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. VITOR PENIDO (DEM – MG. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, Minas Gerais e o Brasil – especialmente 
as mulheres – lamentam o fato ocorrido em junho no 
Município de Rio Acima, próximo a Nova Lima e Belo 
Horizonte.

Durante reunião ordinária realizada no plenário da 
Câmara Municipal, o Vereador Agostinho Félix agrediu 
verbalmente a Vereadora Teresa Garcia e, após, tentou 
agredi-la fisicamente com um tapa no rosto.

O caso foi notificado junto ao Procurador-Geral 
de Justiça do Estado, Sr. Jarbas Soares, e ao Chefe da 
Polícia Civil de Minas Gerais, Dr. Marco Antônio.

A Comissão de Assuntos Municipais e Regio-
nalização da Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
também está atenta a esse caso e tomará as medidas 
que considerar cabíveis.

Teresa Garcia é Vereadora de primeiro mandato, 
a segunda mais votada na cidade de Rio Acima. É a 
Presidenta do Democratas Mulher em todo o Estado de 
Minas Gerais. Além do seu eleitorado, ela representa 
também as mulheres mineiras. Infelizmente, atitudes 
irresponsáveis como essa é que fazem com que algu-
mas mulheres acabem se afastando da política.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós, Depu-
tados Federais da bancada mineira, principalmente os 
Democratas, como é o caso dos meus colegas Marcos 
Montes, Jairo Ataíde, Lael Varella, João Bittar, Carlos 
Melles e demais integrantes da Executiva do partido 
em Minas Gerais, contamos com a sensibilidade e 
inteligência femininas para fortalecermos o Estado e 
construirmos um novo país.

Teresa Garcia, Vereadora de Rio Acima e Pre-
sidenta do Democratas Mulher, não vai intimidar-se. 
Não serão fatos como esse que farão com que essa 
batalhadora desista de buscar a melhoria de vida da 

população – não só a da sua Rio Acima, mas também 
a do nosso Estado e a do nosso País.

Teresa, desejo-lhe muita força. Pode contar sem-
pre conosco.

Tenho certeza de que todos os Deputados desta 
Casa, independentemente do partido político, estão 
indignados com esse triste acontecimento.

O plenário, seja ele municipal, estadual ou federal, 
é lugar para discussão de propostas que beneficiem a 
população. É o local de trabalho do Parlamentar, onde 
o povo é representado e onde todo representante eleito 
legitimamente deve ser respeitado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, demais presentes, senhoras e senhores 
que acompanham os nossos trabalhos por meio da 
Internet, da Rádio Câmara ou da TV Câmara em todo 
o Brasil, especialmente a população de Minas Gerais, 
a quem tenho o orgulho de aqui representar, entre 
tantas notícias que envergonham o País, uma se des-
tacou, e ainda se destaca, pelos resultados positivos 
que trouxe para o Brasil.

Falo dos recentes Jogos Pan-Americanos, reali-
zados no Rio de Janeiro.

Em primeiro lugar, o Brasil obteve o mais expressi-
vo resultado na história daquelas competições. De fato, 
nas 15 edições já realizadas, nunca o Brasil conseguiu 
tantos pódios e medalhas de ouro como agora.

Para se ter uma idéia, nosso recorde anterior de 
total de medalhas era de 123. No Rio 2007, obtivemos 
161 medalhas, sendo 54 de ouro, 40 de prata e 67 de 
bronze. Quanto às de ouro, também batemos, de longe, 
nosso recorde, que era de 29 medalhas. Na competição 
carioca, quase que dobramos esse número.

Não quero destacar nenhum atleta em particular, 
pois todos defenderam com muita garra nossas cores. 
Quero apenas eleger o atleta símbolo dos Jogos do 
Rio. E ele vem da prova mais nobre, não só dos Jogos 
Pan-Americanos, mas também das Olimpíadas. Falo 
do mineiro de Sete Lagoas Franck Caldeira, o herói-
co vencedor da inesquecível Maratona dos XV Jogos 
Pan-Americanos. 

Como sabemos, a vitória desse ilustre brasileiro 
teve todos os ingredientes de uma grande epopéia, 
dentro e fora das pistas. O que todos vimos, numa 
manhã chuvosa de domingo, foi um franzino corredor 
brasileiro, com uma garra extraordinária, ultrapassan-
do o corredor guatemalteco e assumindo em definitivo 
o primeiro lugar. Assim como com o saudoso Ayrton 
Senna, que nos alegrava nas manhãs de domingo 
com suas vitórias debaixo de chuva, tivemos outra 
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vez esse gosto, graças ao mineiro Franck Caldeira, o 
nosso novo Rei da Chuva.

O que poucos conhecem é a heróica história 
desse campeão fora das pistas e das ruas. De origem 
humilde, arrimo de família, há anos Franck Caldeira 
vem lutando para dar um padrão de vida melhor a seus 
parentes. Campeão também da última São Silvestre, 
só recentemente vem obtendo apoio financeiro para 
dedicar-se integralmente às corridas de longa distân-
cia. Sua determinação, seu caráter e sua humildade 
fazem dele, com inteira justiça, nosso símbolo maior 
do Pan 2007.

Senhoras e senhores, além das vitórias nas pis-
cinas, nas quadras e no tatame, o Brasil obteve impor-
tante conquista fora das áreas de competição. Falo da 
organização do evento. Irretocável! Houve falhas, claro, 
mas de tão pequenas, não deslustraram o brilho da 
infra-estrutura oferecida aos atletas. O destaque fica 
com a segurança e com o trânsito. Muitos temiam que 
o Rio se transformasse num pandemônio durante os 
Jogos, mas o que se viu foi um trânsito sem proble-
mas adicionais e a diminuição de cerca de 40% dos 
índices de criminalidade durante as duas semanas 
das competições. 

Ressalto ainda a eficiente participação dos vo-
luntários na prestação dos serviços, as instalações 
esportivas de primeiríssimo nível e a presença maciça 
do público carioca e brasileiro em todas os locais dos 
Jogos. Espero que a vitória brasileira no Rio 2007 traga 
reflexos positivos para a ampliação da prática esporti-
va no País, bem como para que novos patrocinadores 
acreditem no potencial de nossos atletas. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais 
senhoras e senhores, talvez o maior legado oriundo 
da excelente organização dos Jogos Pan-Americanos 
seja o credenciamento do Brasil para a realização de 
competições ainda mais complexas, tais como as al-
mejadas Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e as 
Olimpíadas, em 2016. 

Parabéns, Brasil!
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é fato inegável que a Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, representa, 
desde 1º de julho passado, um inegável avanço no que 
se refere a dispensa de tratamento tributário favoreci-
do às microempresas e empresas de pequeno porte, 
conforme dispõe a Constituição Federal. Tal avanço é 
demonstrado por diversas formas. Em primeiro lugar, 
estão compreendidos, em um único momento de reco-
lhimento, os tributos federais, estaduais e municipais 
devidos na exploração de suas respectivas atividades 
econômicas. Além disso, as obrigações acessórias 

também foram simplificadas, buscando-se a elimina-
ção de procedimentos ou informações meramente 
burocráticas. Por fim, teve-se como objetivo a redução 
da carga tributária do setor ou, pelo menos naqueles 
casos em que isso não foi possível, a manutenção da 
mesma em patamares semelhantes aos que já eram 
praticados pela revogada Lei nº 9.317, de 1996, que 
instituiu no Brasil o chamado Simples Federal – Siste-
ma de Recolhimento dos Tributos e Contribuições de-
vidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, o qual foi revogado com a entrada em vigor do 
novo regramento.

A Lei Complementar nº 123, de 2006, mostrou-se, 
em sua tramitação, uma lei complexa, não no que se 
refere à sua aplicação ou implementação, como apre-
goam alguns, os quais defendem que, por conta de uma 
suposta simplificação no cálculo, os microempresários 
deveriam estar sujeitos a alíquotas mais elevadas, e 
que teria sido um erro o tratamento diferenciado das 
receitas, conforme sejam decorrentes de atividades 
comerciais, industriais ou de prestação de serviços. 
Não. A complexidade da lei decorreu do número de 
assuntos e de interesses envolvidos. Nela foram trata-
dos aspectos empresariais, tributários, previdenciários, 
trabalhistas, relativos ao financiamento das atividades, 
a compras governamentais, a estímulo tecnológico, 
enfim, uma gama de assuntos quase impossível de se 
esgotar em qualquer tentativa de resumi-los.

Exatamente em virtude dessa amplitude de as-
suntos é que algumas imperfeições foram detectadas, 
o que é natural que viesse a ocorrer. E, nesse sentido, 
algumas medidas já foram e outras vêm sendo toma-
das no Congresso Nacional a fim de acertar o norte 
traçado pela Constituição Federal quando estabeleceu 
o que pretendia para as microempresas e empresas 
de pequeno porte: dar-lhes um tratamento diferencia-
do e favorecido.

Dentre essas imperfeições, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, queremos chamar a atenção para 
o lapso manifesto dispensado pela Lei Complementar 
nº 123, de 2006, às creches, pré-escolas e estabeleci-
mentos de ensino fundamental, o que, temos a plena 
convicção, decorreu da multiplicidade de assuntos por 
ela versados, como já exposto, e não pela intenção 
direta por parte desse Congresso Nacional de assim 
ter procedido.

Para tanto, necessitamos fazer um breve históri-
co do que ocorreu com o setor: quando da aprovação 
da Lei nº 9.317, em 5 de dezembro de 1996, 10 anos 
antes da atual Lei Complementar, foram contempla-
dos no chamado Simples Federal, em sua maioria, 
apenas as atividades comerciais. Posteriormente, o 
Congresso Nacional, ciente da importância de certos 
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setores de serviços, passou a incluí-los nesse regime 
tributário. Desses, o primeiro, por conta de se consti-
tuir em um dever constitucional do Estado Brasileiro e 
em um pilar do desenvolvimento de qualquer nação, 
foi o da educação básica, o que foi levado a cabo por 
meio da Lei nº 10.034, de 24 de outubro de 2000. Em 
tal oportunidade, o setor recebeu o mesmo tratamento 
tributário dispensado ao comércio, exatamente com as 
mesmas alíquotas, o que foi mantido até 1º de julho 
passado.

Contudo, repetimos, por um lapso na discussão 
da nova Lei Complementar, o setor sofreu um aumento 
de carga tributária da ordem de 50%, na medida em 
que passou a ser tributado tal, como os demais seto-
res de serviços, sendo simplesmente desconsiderado 
um tratamento mais favorecido que contava com mais 
de 7 anos.

Poder-se-ia argumentar que tal foi necessário 
como forma de se manter o respeito ao princípio cons-
titucional da isonomia, dando-se a esse setor de servi-
ços o mesmo tratamento previsto para os demais. Tal 
argumento, contudo, não nos convence na medida em 
que, durante os 7 anos acima referidos, desconhece-se 
qualquer pronunciamento judicial acerca de tal suposta 
inconstitucionalidade.

A fim de corrigir tal distorção, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é que apresentamos o Projeto de Lei 
Complementar nº 88, de 2007, dando às creches, pré-
escolas e estabelecimentos de ensino fundamental um 
tratamento tributário mais consentâneo com a realidade 
que até então vivenciavam, inclusive como forma de 
se respeitar o que vem sendo chamado por alguns de 
“regra de ouro” da nova lei: o não-aumento da carga 
tributária em decorrência de sua aprovação.

Temos certeza de que contaremos com o apoio 
de todos na aprovação de tal proposição, visto que 
apoiar a educação fundamental brasileira é, antes de 
tudo, acreditar em um Brasil melhor, mais justo e mais 
democrático. 

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (DEM – BA. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, subo a esta tribuna para parabenizar 
os moradores de Candeias, que hoje comemoram os 
49 anos de fundação do município. 

Foi em 14 de agosto que a desenvolvimentista 
cidade de Candeias passou a controlar as rédeas de 
seu destino e de seu futuro. Foi em 14 de agosto que 
o povo de valor desse município experimentou pela 
primeira vez o quão importante é ser independente, 
eleger seus representantes e abraçar, com seu próprio 
esforço, o direito à cidadania plena, que é o de viver 
com independência em sua terra natal.

Candeias honra a Bahia e o Brasil por ter um povo 
trabalhador, que se alicerça nos pilares da honestidade 
e da solidariedade. Em pouco tempo tornou-se uma 
cidade em busca de sua auto-suficiência. Por isso, os 
setores da pecuária, da agricultura, além do comércio 
local, têm procurado fortalecer-se e diversificar-se para 
atender à demanda dos seus cidadãos, bem como dos 
municípios vizinhos, que, como, Candeias, realizam 
um sem-número de negócios.

As autoridades de Candeias, nas pessoas do 
Prefeito, do Vice-Prefeito e do Presidente da Câmara 
dos Vereadores, estão de parabéns. O Executivo e o 
Legislativo representam as casas políticas do povo. Por 
isso, digo sem pestanejar: políticos que têm compromis-
so com a sociedade também o têm com seus cargos e 
com suas responsabilidades, independentemente da 
cor ideológica e do partido a que pertencem.

Sr. Presidente, a cidade que hoje faz aniversário 
é de muita importância para a Bahia e para o Brasil, 
porque tem, acima de tudo, um povo ordeiro e traba-
lhador, voltado unicamente para o desenvolvimento 
do município, a fim de que ele marque sua posição no 
Estado como centro econômico viável e permita a seus 
filhos terem acesso a uma vida de melhor qualidade, 
com mais educação, alimentação, saúde e moradia.

Em Brasília, estou e sempre estarei à disposição 
da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Candeias. 
Firmo esse compromisso porque, antes de tudo, luto 
para que o Estado da Bahia seja cada vez mais de-
senvolvido e suas cidades, conseqüentemente, sejam 
elas grandes ou pequenas, transformem-se em locais 
onde os cidadãos sintam orgulho de viver.

Passo a abordar outro assunto. 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumpri-

mento os moradores de Cícero Dantas pelos 49 anos 
de fundação do município. 

Foi em 14 de agosto que aquela desenvolvimen-
tista cidade passou a controlar as rédeas de seu des-
tino e de seu futuro. Foi em 14 de agosto que o povo 
de valor desse município experimentou pela primeira 
vez como é importante ser independente, eleger seus 
representantes e conquistar com seu próprio esforço 
o direito à cidadania plena, que significa viver com in-
dependência em sua terra natal.

Cícero Dantas honra a Bahia e o Brasil por ter 
um povo trabalhador, que se alicerça nos pilares da 
honestidade e da solidariedade. Em pouco tempo tor-
nou-se uma cidade em busca de sua auto-suficiência. 
Por isso, os setores da pecuária, da agricultura, além 
do comércio local, têm procurado fortalecer-se e diver-
sificar-se para atender à demanda dos seus cidadãos, 
bem como dos municípios vizinhos, que, como, Cícero 
Dantas, realizam um sem-número de negócios.
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As autoridades de Cícero Dantas, nas pessoas do 
Prefeito, do Vice-Prefeito e do Presidente da Câmara 
dos Vereadores, estão de parabéns. O Executivo e o 
Legislativo representam as casas políticas do povo. Por 
isso, afirmo sem pestanejar: políticos que têm compro-
misso com a sociedade também estão compromissa-
dos com seus cargos e com suas responsabilidades, 
independentemente da cor ideológica e do partido a 
que pertencem.

Sr. Presidente, a cidade que hoje faz aniversário 
é de muita importância para a Bahia e para o Brasil, 
porque tem, acima de tudo, um povo ordeiro e traba-
lhador, voltado unicamente para o desenvolvimento 
do município, a fim de que ele marque sua posição 
no Estado como centro econômico viável, permitindo 
a seus filhos terem acesso a uma vida de melhor qua-
lidade, que se reflete em mais educação, alimentação, 
saúde e moradia.

Sempre estarei à disposição da Prefeitura e da 
Câmara de Vereadores de Cícero Dantas. Firmo esse 
compromisso porque, antes de tudo, luto para que o 
Estado da Bahia seja cada vez mais desenvolvido e, 
conseqüentemente, suas cidades, sejam elas grandes 
ou pequenas, transformem-se em locais onde os cida-
dãos sintam orgulho de viver.

Vou tratar de outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo 

do Presidente Lula afirma que tem interesse em fazer 
as reformas – por exemplo, as reformas política e tri-
butária. Pode até ter certo interesse, mas o que impor-
ta mesmo ao Governo é a prorrogação da CPMF. Por 
isso faz de tudo, inclusive cede cargos de relevância, 
como a direção de Furnas.

Acontece, Sr. Presidente, que até mesmo a base 
aliada do Governo negocia a CPMF a banho-maria. Ela 
sabe que depende da aprovação e do pagamento de 
suas emendas, sem as quais fica muito difícil para um 
parlamentar ter sucesso em seu mandato, bem como 
explicar às suas base o porquê de não ter conseguido 
recursos para seu Estado.

Percebe-se que há um jogo de gato e rato, até que 
baixe no Governo o “santo” da sensatez e possamos, 
aí sim, votar as reformas que tanto interessam ao País 
e ao nosso povo, que é muito sofrido. Mas parece que 
a situação não comove o Governo Federal.

Deixo claro que sou a favor de muitas reformas 
e projetos, mas, tal qual meu partido, o Democratas, 
contrário à prorrogação da CPMF. Querem transformar 
a contribuição provisória em contribuição permanente. 
Logo o partido do Presidente da República, o PT, que 
foi radicalmente contra a CPMF, quer continuar usu-
fruindo de uma contribuição antipática à população, 

aos empreendedores e aos milhões de contribuintes 
deste País.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, no próximo dia 23 
de agosto, em Curitiba, no Paraná, vai haver manifes-
tação contra o imposto do cheque. Vamos organizar o 
“Xô, CPMF!”, com a finalidade de mostrar à sociedade 
brasileira que a contribuição é perversa por si só, mas 
se torna ainda muito mais perversa porque o dinheiro 
arrecadado com esse tributo nunca foi realmente dire-
cionado para a saúde e sim desviado para outros seto-
res governamentais, além de servir para pagar dívidas 
públicas e financiar os salários dos servidores.

A CPMF representa um acinte e um desrespeito 
à cidadania. Foi criada para financiar a saúde pública, 
o Sistema Único de Saúde – SUS. Vemos que a saúde 
se encontra em petição de miséria, com os hospitais 
caindo aos pedaços, sem equipamentos, sem medica-
mentos, sem conforto. Os profissionais do segmento 
são mal pagos e estão totalmente desestimulados.

O estado da saúde brasileira chegou a tal ponto 
que podemos afirmar a existência do “apagão da saú-
de”, além do “apagão aéreo” e do “apagão da energia 
elétrica”, ocorrido no Governo FHC. Acontece que o 
apagão da saúde é mais complexo, porque milhões 
de brasileiros utilizam os serviços médicos do SUS. 
Temos, portanto, de dar uma basta à situação e exigir 
que o Governo não eternize a CPMF em nome, inclu-
sive, da governabilidade, o que é ridículo.

Pagamos dezenas de impostos aos Governos 
Federal, Estaduais e Municipais. A CPMF, que veio 
para redimir a saúde, lamentavelmente não concluiu 
seus propósitos. A carga tributária no Brasil esmaga 
os trabalhadores, a classe média e os grandes, peque-
nos e microempresários. São milhões de pessoas que 
vêem seus ganhos, conseguidos com muita luta, irem 
para os cofres do Governo. Este, em vez de criar no-
vas ferramentas que permitam o desenvolvimento do 
País, considera mais fácil criar impostos – no caso da 
CPMF, prorrogá-la, o que é um imenso absurdo.

Em 1997, a CPMF correspondia a 0,20% sobre 
o valor das movimentações bancárias. Essa porcen-
tagem subiu para 0,38%. Com isso o Governo arreca-
dou, somente no ano passado, 36 bilhões de reais, o 
equivalente a 1,4% do PIB. Somente nos primeiros 4 
meses deste ano o Governo arrecadou, com a CPMF, 
o valor estratosférico de 10 bilhões de reais. 

Agora a pergunta que não quer calar: para onde 
vai todo esse dinheiro? Para a saúde não vai; se for, 
o valor deve ser muito aquém, por exemplo, dos 36 
bilhões de reais arrecadados no ano de 2006. Além 
disso, o dinheiro da CPMF é dividido e alocado para 3 
setores: saúde, fundo de pobreza e previdência. Chego 
à seguinte conclusão: se não fosse a CPMF, o Governo 
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não governaria, porque ele simplesmente não possui 
outras fontes de arrecadação. Trata-se de falácia, de 
embuste e da imensa vontade de administrar sem ter 
trabalho, apenas vivendo de impostos arrancados a 
fórceps do sofrido cidadão brasileiro.

Sras. e Srs. Deputados, telespectadores da TV 
Câmara e ouvintes da Rádio Câmara, o partido De-
mocratas vai realizar muitas manifestações em todo 
o Brasil contra a CPMF – o imposto injusto. No dia 23 
de agosto, em Curitiba, estaremos dando o pontapé 
inicial para que possamos dar fim à CPMF. O povo 
brasileiro, que é inteligente e justo, vai entender que 
a contribuição provisória, que querem transformar em 
permanente, não melhorou a saúde brasileira, ape-
nas encheu os cofres do Governo Federal de dinhei-
ro. Basta observarmos a péssima situação da saúde 
pública brasileira. 

Xô, injustiça! Xô, CPMF!
Sr. Presidente, solicito que este discurso seja 

publicado nos órgãos de comunicação da Casa e vei-
culado no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB – GO. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, pesquisa do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística revela um acréscimo de 1,3% 
no crescimento industrial do País e aponta Goiás na 
liderança do ranking. 

O meu Estado, segundo o apurado, gerou novos 
25 mil postos de trabalho na indústria entre janeiro a 
junho de 2007. E esse aumento no numero de empre-
gos reflete diretamente no aumento da produção, o 
que torna o Estado mais competitivo e atrai a atenção 
de investidores. 

Na passagem de abril para maio, os índices regio-
nais da produção industrial, ajustados sazonalmente, 
mostram expansão de 10 dos 14 locais pesquisados. 
Em 6 deles, a indústria cresceu em patamar igual ou 
superior à média nacional, enquanto em 3 Estados ex-
pandiu menos que o índice nacional. Em maio deste 
ano, frente ao mesmo mês de 2006, os índices regio-
nais apresentam taxas positivas em 12 dos 14 locais 
pesquisados. 

Goiás foi o Estado que mais cresceu com 6,1%, e 
o setor que está em ascensão é o da construção civil, 
produzindo mais devido à queda nas taxas de juros e 
à facilidade dos financiamentos imobiliários, principal-
mente agora na época da estiagem das chuvas, abrin-
do, portanto, muitas ofertas de empregos. Empresários 
que militam nesse setor afirmam que o momento é fa-
vorável para o seu crescimento acreditando que, entre 
os anos 2007 e 2009, deverá acontecer uma explosão 
de novos projetos para a construção civil. O mercado 

da construção manteve uma linearidade nos últimos 
anos e, agora, com as facilidades dos financiamentos 
bancários e queda na taxa de juros, certamente se 
verificará um aumento com a demanda e até 2009 o 
setor viverá dias áureos. 

A opinião dos empresários coincidem no que diz 
respeito à ampliação dessa atividade setorial. Até o fim 
do ano passado foram entregues 8 empreendimentos 
num valor final de R$350 a R$400 milhões. Também 
no final deste ano serão entregues 8 torres, o que vai 
quadruplicar a produção goiana em investimento da 
ordem de R$400 milhões. O presidente da Federação 
das Industrias do Estado de Goiás, Wellington da Silva 
Vieira, aponta também que o momento é da projeção 
para Goiás, e que o resultado poderia ter sido melhor 
se o mês de abril tivesse apresentado números maiores. 
Ele afirma que, em abril, Goiás teve um crescimento 
menor devido ao grande número de feriados no perí-
odo. Os números de maio refletem a recuperação da 
indústria em relação ao mês anterior. 

Segundo a pesquisa do IBGE, o índice acumula-
do nos primeiros 5 meses do ano em Goiás mostram 
expansão de 3,1% em todos os setores, indicando ta-
xas positivas. O principal impacto sobre a média glo-
bal veio do setor extrativo (17,5%) e, na indústria de 
transformação e expansão, 20%, cabendo aos setores 
de produtos químicos (17,6%) e de minerais não me-
tálicos (11,6%) as maiores influências. 

Em verdade, o meu Estado está vivendo bom mo-
mento e a situação de crescimento tende a permanecer 
até setembro. A produção industrial está a todo vapor 
devido à abundância de matéria prima para diversos 
setores como a mineração e usinas. Esse período vai 
durar até setembro, quando a curva de ascendência 
entrará em declínio por causa da entressafra, mesmo 
assim o presidente da FIEG é otimista e calcula que, 
nesse período médio, deve girar em torno de 6%, so-
bretudo porque o cenário econômico é muito favorá-
vel para que o desempenho do setor mantenha-se no 
mesmo patamar. 

Era o que tinha a dizer. 
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para tratar de 
um tema que atinge diretamente a vida de milhares de 
trabalhadores do Rio Grande do Sul e do País todo: 
projeto de lei de autoria dos meus companheiros de 
partido, Deputado Daniel Almeida e Senador Inácio 
Arruda, que regulamenta a isonomia nos bancos pú-
blicos federais. 

A isonomia de direitos nos bancos públicos é 
uma bandeira antiga do movimento sindical e consta 
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das pautas de reivindicações de todas as campanhas 
salariais dos últimos anos. 

Apresentado na Legislatura passada, o PL 
6.259/05 corrige uma injustiça histórica perpetrada 
pelo governo tucano, que preparava avidamente a 
privatização dos bancos estatais quando foram ape-
ados do Planalto pela vontade do povo brasileiro. É 
importante destacar este item, pois, passados cerca 
de 4 anos e meio da posse do Presidente Lula, esses 
mesmos tucanos buscam se apresentar como técnicos 
competentes e arautos da moralidade. Esse projeto, 
no entanto, é apenas uma pequena amostra de que o 
estrago provocado pela agenda neoliberal demorará 
pelo menos uma década para ser superado. 

No meu Estado, que está novamente enfrentando 
a política de “terra arrasada” promovida pelos tucanos, 
eles se apresentam como grandes administradores. 
Mas, efetivamente, estão aprofundando a crise. 

Segundo o projeto, a isonomia entre os funcio-
nários dos 4 bancos federais compreende os mes-
mos direitos salariais, benefícios diretos e indiretos e 
vantagens que gozam os empregados admitidos em 
período anterior às normas referenciadas. Também 
garante as mesmas vantagens decorrentes das con-
venções coletivas, incluindo-se, ainda, a eqüidade de 
direitos referentes aos: critérios de contribuições pro-
porcionais e acesso aos programas dos órgãos de 
previdência privada cuja instituição empregadora for 
patrocinadora; critérios para contribuições proporcio-
nais, participações e acesso aos programas dos planos 
de assistência à saúde; critérios para participação na 
distribuição dos lucros e resultados e outras vantagens 
delas decorrentes. 

Embora pareça óbvio, é necessário que esse pro-
jeto seja aprovado para corrigirmos a institucionaliza-
ção de uma classe de trabalhadores de segunda linha 
que, apesar de desempenharem as mesmas funções, 
realizarem as mesmas tarefas e serviços, percebem 
remuneração, benefícios e vantagens diferenciadas, e 
ainda enfrentam discriminação. 

A imagem moderna dos defensores da agenda 
neoliberal cai por terra quando analisamos essa ação, 
que reafirmou a discriminação e o preconceito, além 
de se constituir numa afronta às normas pátrias, em 
especial ao princípio da isonomia, um dos pilares de 
qualquer Estado Democrático de Direito que se pro-
ponha ser sério. 

Sensível a esta reparação histórica, o meu ilustre 
colega, Deputado Tarcísio Zimmermann, emitiu parecer 
apontando ser essa uma “oportunidade de reparar uma 
inaceitável discriminação imposta aos trabalhadores 
destas empresas públicas de forma unilateral e auto-
ritária nos anos de 1995 e 1996 e que são contraditó-

rias com as políticas de valorização do trabalho e dos 
servidores que têm norteado o atual Governo.” 

Por isso, quero destacar a importância da proposi-
ção, que faz parte da agenda positiva desta Casa, mas 
que certamente não terá uma única linha publicada por 
setores da mídia – setores esses que lutam para de-
monizar a política e que deixam propostas importantes 
e sérias como esta no limbo das notícias. 

Mas vamos à luta, pois a aprovação desse proje-
to certamente encontrará resistências e meu mandato 
envidará todos os esforços para que trabalhadores dos 
bancos superem mais esta herança maldita. 

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB – MA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero informar que apresentei projeto 
de lei sugerindo ao Poder Executivo a criação do Co-
légio Militar de São Luís, na Capital do meu Estado, 
Maranhão. 

É importante ressaltar que, mesmo havendo uma 
rede de estabelecimentos de ensino público no muni-
cípio, a Capital maranhense ressente-se da falta de 
uma escola militar. Pelo destaque de São Luís como 
capital, pela posição geográfica distante de outros 
grandes centros e pela condição de sede de relevan-
tes unidades militares, entendemos a necessidade de 
um colégio com qualidade ímpar, inerente às institui-
ções militares. 

As cidades mais próximas – Belém do Pará, com 
a Escola Tenente Rêgo Barros, vinculada ao Comando 
da Aeronáutica, e Fortaleza, com o Colégio Militar de 
Fortaleza, conduzido pelo Comando do Exército – estão 
muito distantes e, por isso, praticamente inacessíveis 
à população do Maranhão.

É de bom alvitre ressaltar que os colégios milita-
res têm a excelência do ensino reconhecida por todo o 
País, o que proporcionará, se concretizada a proposta 
aqui trazida, uma educação de qualidade não só aos 
habitantes de São Luís, mas também à família militar 
que lá serve e, ainda, a vários outros municípios do 
Estado do Maranhão que se apóiam na Capital para 
as mais diversas atividades.

Não bastasse, ao lado da formação cívica, mo-
ral e escolar de futuros cidadãos, os colégios militares 
representam fator de motivação e condução para a 
carreira das armas. 

Ao considerar o caráter nacional das Forças Ar-
madas brasileiras, o Colégio Militar de São Luís possi-
bilitaria, indubitavelmente, o aumento da participação 
maranhense nos quadros das instituições castrenses 
do País.

Portanto, pelo mérito contemplado, pela perti-
nência da proposição e por percebê-la causadora de 
sensíveis benefícios ao Brasil, peço que os nobres co-
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legas exerçam sua grande contribuição na avaliação e 
aprovação desse projeto. 

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento 
seja divulgado em todos os veículos de comunicação 
desta Casa para que a população tenha acesso à atu-
ação dos Parlamentares maranhenses.

Muito obrigado.
O SR. FELIPE BORNIER (Bloco/PHS – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Rio vive um momento mágico: 
acaba de promover, com sucesso absoluto, os Jogos 
Pan-americanos e agora sedia a festa parapan-ame-
ricana, que só acaba no domingo. Os 1.300 atletas de 
25 países estão se emocionando nas competições. O 
esporte ajuda pessoas com deficiência a ter uma vida 
mais saudável e a vencer preconceitos. Portanto, é da 
nossa responsabilidade política e social estimular toda 
e qualquer pessoa a praticar esportes.

A emoção indescritível do nadador Clodoaldo Sil-
va ao conduzir a bandeira brasileira na festa de aber-
tura do Parapan serve de estímulo ao nosso dever de 
trabalhar, nos Poderes Legislativo, Executivo e Judi-
ciário, políticas públicas de inclusão social daqueles 
que, marginalizados, ainda não tiveram a oportunidade 
conquistada pelos atletas da delegação brasileira.

Não podemos admitir que órgãos públicos ainda 
não tenham se adaptado para garantir a acessibilidade 
aos portadores de necessidades especiais. Ao mesmo 
tempo em que lamentamos o episódio que mostrou a 
falta de rampas que facilitariam o acesso de deficientes 
ao Palácio Guanabara (no dia seguinte, pelos jornais, o 
Governador Sérgio Cabral anunciou que esse proble-
ma será resolvido “com urgência”), é de se louvarem 
atitudes importantes, como a do Congresso Nacional, 
que tem produzido, através da gráfica do Senado Fe-
deral, obras literárias importantes em braile.

Na cidade do Rio de Janeiro, é visível, nas esta-
ções do metrô, a preocupação com a acessibilidade, 
mas ainda é cedo, lamentavelmente, para se estender 
essa visão de cidadania a todo o sistema de transporte 
público em nosso Estado. Vamos continuar cobrando 
do Poder Público e das empresas de transporte de 
passageiros esse direito dos deficientes. Em outras 
cidades da região metropolitana pouco se investe em 
ações que possam facilitar a vida de deficientes au-
ditivos, visuais, etc. Sugiro que as organizações não-
governamentais abracem também essa causa.

Sempre estive aberto a discutir e estimular ações 
em defesa de uma cidadania sem preconceitos. O nos-
so mandato de Deputado Federal é um instrumento 
que coloco à disposição de todos os segmentos da 
sociedade. Quero comemorar neste espaço a supe-
ração de cada um dos atletas de nossa delegação do 

Parapan. E mais: a cada medalha conquistada pelos 
nossos atletas especiais, que este feito aumente em 
todos nós nossa capacidade de indignação com aqueles 
que ainda teimam em não colaborar para um mundo 
melhor, mais justo e mais humano.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PMDB – PR. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a dificuldade que esta Casa tem 
enfrentado para votar a reforma política revela, mais 
uma vez, a omissão do Governo em assumir uma 
posição quanto ao tema, fundamental para moralizar 
os costumes políticos e recuperar a credibilidade das 
instituições brasileiras.

Está mais do que evidente que, no regime presi-
dencialista, a responsabilidade por tomar a iniciativa 
de propor ao Legislativo as mudanças estruturais de 
que o País necessita para avançar é do Presidente da 
República. Mas até agora o Palácio do Planalto preferiu 
omitir-se nessa discussão. Não aproveitou o peso da 
maioria que detém no Congresso Nacional para efeti-
vamente fazer com que a reforma avançasse. 

Não há como negar que sem uma posição clara 
do Governo não haverá reforma política de verdade no 
Brasil. Continuaremos sofrendo o desgaste de um mo-
delo distorcido, que favorece a corrupção, o abuso do 
poder econômico, a compra de votos e outros crimes 
que vêm manchando e desmoralizando a atividade 
política em nosso País. 

O resultado é que nem mesmo as mudanças 
pontuais e restritas que esta Casa discute desde 2003, 
quando foi formada uma comissão especial para ela-
borar a proposta de reforma política que hoje está em 
pauta, estão avançando. 

Todos sabemos que o Governo tem ampla maio-
ria nesta Casa. E, quando tem interesse, coloca essa 
maioria para votar e aprovar aquilo que quer. A ver-
dade é que ele não quer assumir o desgaste de con-
frontar interesses localizados em sua própria base de 
sustentação parlamentar para que a reforma efetiva-
mente avance. 

A reforma ora em discussão propunha o voto em 
lista fechada, o financiamento público de campanhas, 
o fim das coligações proporcionais e a fidelidade par-
tidária. 

O voto em lista fechada, que permitiria o forta-
lecimento dos partidos, foi rejeitado. Isso, na prática, 
acabou prejudicando a proposta de financiamento 
público das campanhas, pois sem partidos fortes não 
faz sentido repassar recursos públicos a legendas sem 
qualquer representatividade – muitas delas funcionam 
apenas como partidos de aluguel, que vendem espaço 



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 39937 

no horário eleitoral ou trabalham como “laranjas” para 
atingir outros candidatos. 

Pelo mesmo motivo, não conseguimos votar o 
fim das coligações proporcionais, porque muitas das 
legendas não sobreviveriam sem essas coligações 
oportunistas. Por isso elas resistem a qualquer mu-
dança nesse sentido. 

Além disso, uma das principais mudanças que po-
deriam moralizar o quadro político brasileiro, a cláusula 
de barreira, que, depois de muita discussão e com bas-
tante dificuldade, foi aprovada pelo Congresso Nacional 
e iria entrar em vigor nesta Legislatura, foi surpreen-
dentemente derrubada pela Justiça Eleitoral, num ato 
intempestivo, num retrocesso que desmontou qualquer 
chance de reforma política de fato no Brasil.

Não há como se ter um sistema político repre-
sentativo com 30 partidos, como ocorre hoje. E não ha-
verá reforma política enquanto essa situação absurda 
continuar prevalecendo. 

O fato é que a reforma política acabou antes 
mesmo de começar, porque no Presidencialismo quem 
manda é o Presidente. Só haverá reforma no dia em 
que o Presidente tomar a iniciativa de colocar a maioria 
parlamentar que sustenta seu Governo para votá-la. 

É só ver a diferença de tratamento que o Governo 
dá, por exemplo, à prorrogação da CPMF. Como ele 
depende desse imposto para continuar sustentando 
seus gastos cada vez maiores, coloca todo o peso de 
sua maioria para aprová-lo, distribuindo cargos, libe-
rando, em tempo e volume recordes, recursos para 
emendas parlamentares ao Orçamento. 

Já em relação à reforma política, pergunto qual 
é o posicionamento oficial, até agora, do Palácio do 
Planalto, a não ser um silêncio obsequioso e omissão 
pura e simples. 

Todos lembramos que, no auge da crise motivada 
pela descoberta do caixa dois do PT, do valerioduto e 
do mensalão, o discurso do Presidente e dos dirigen-
tes de seu partido envolvidos no caso foi de que esse 
problema era comum a todos os partidos e só seria 
resolvido com a reforma política. 

O PT passou toda a última campanha garantindo 
que, caso conseguisse mais um mandato no Governo 
Federal, iria priorizar a votação dessa reforma. 

Em seu primeiro discurso, após ser reeleito, em 30 
de outubro de 2006, o Presidente Lula afirmou que iria 
empenhar-se pessoalmente na aprovação da reforma 
política e que ela seria uma das principais prioridades 
de seu segundo mandato. Disse mais: que iria atuar 
diretamente nas negociações com o Congresso Na-
cional para que isso ocorresse. E o que vemos hoje? 
O próprio PT, partido do Presidente, admitindo que a 
reforma política não andou porque Lula lavou as mãos 

e omitiu-se. Quem disse isso não foi alguém da oposi-
ção, mas sim o próprio Presidente do partido, após o 
congresso do PT no último final de semana. 

Será que daqui a 4 anos o PT vai novamente, 
durante a campanha eleitoral, prometer priorizar a re-
forma política para, depois de passada a eleição, virar 
as costas e omitir-se? 

Até quando o Governo e os partidos que com-
põem sua base vão continuar fugindo das suas res-
ponsabilidades? O Brasil não pode esperar. A cada dia 
em que nos omitimos as desigualdades sociais deixam 
milhões de pessoas de nosso País desamparadas, 
sem perspectivas nem oportunidades para melhorar 
de vida, jogadas no abandono da pobreza, da miséria, 
da violência urbana, sem acesso a condições mínimas 
de saúde, educação ou dignidade.

Não podemos mais agüentar os discursos va-
zios de quem, sempre que é apanhado em falcatruas, 
atribui isso ao sistema político, mas depois não mexe 
uma palha para que esse sistema seja efetivamente 
corrigido. 

Como tenho defendido nesta tribuna, é preciso 
pensar menos na próxima eleição e mais no Brasil, no 
interesse público. Mais do que os interesses eleitorais 
de cada um dos candidatos e partidos, o que está em 
jogo é a credibilidade da atividade política, abalada 
pela falta de sintonia com a opinião pública. 

Não podemos permitir que a falta de regras claras 
e modernas acabe dando espaço para o surgimento de 
aventureiros que, explorando a justa indignação popu-
lar, conquistam o poder pregando o retrocesso. 

O futuro da democracia no Brasil depende de as-
sumirmos nossas responsabilidades para que a refor-
ma política não se transforme, mais uma vez, em letra 
morta e em discurso de época de campanha.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho à tribuna desta Casa para regis-
trar a passagem do 12º aniversário de falecimento do 
querido ex-Deputado Jackson Pereira, do importante 
Estado do Ceará.

Jackson Pereira foi um Parlamentar atuante, que 
nos seus 2 mandatos teve atuação exemplar. Desta-
cou-se pela sua honestidade e honradez, colaborando 
nos trabalhos desta Casas com sua participação pró-
ativa, seja nas Comissões Permanentes e Especiais, 
seja no plenário.

É importante rememorar a sua passagem nesta 
Casa, visto que sua atuação sempre se pautou por 
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elevados princípios éticos e morais, os quais transmi-
tiu para sua família.

Em tempos de funcionamento de Comissões Par-
lamentares de Inquérito para apurar denúncias de cor-
rupção e desvio de dinheiro público no atual Governo, 
sempre me vem à mente a participação do Deputado 
Jackson Pereira na CPI sobre o desvio de recursos do 
Sistema Único de Saúde e naquela que levou ao im-
peachment do Presidente Fernando Collor.

Transmito à família o júbilo com os princípios dei-
xados pelo Deputado Jackson Pereira durante seu man-
dato parlamentar, que muito honraram esta Casa.

Muito obrigado.
O SR. BETO FARO (PT – PA. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, todos sabemos que uma das marcas do desen-
volvimento capitalista no mundo, desde os primórdios 
desse sistema, tem sido a destruição massiva dos 
recursos naturais.

No caso brasileiro, essa relação predatória pode 
ser fartamente atestada. Basta citar o que ocorreu com 
a Mata Atlântica para termos a dimensão do caráter 
devastador do desenvolvimento capitalista brasileiro.

Se, de modo geral, essa tem sido uma carac-
terística do desenvolvimento econômico brasileiro, 
imagine-se a magnitude desse processo nas regiões 
econômicas periféricas, como a Amazônia.

Um corte histórico na trajetória de integração da 
Amazônia à economia nacional, a partir do ciclo dos Go-
vernos Militares de 1964, aponta a verdadeira barbárie 
que marcou esse processo, com seus efeitos sociais e, 
sobretudo, com a destruição do meio ambiente.

Inclusive, o tal modelo regional de desenvolvi-
mento levado a cabo pelos militares considerava flo-
resta em pé, na Amazônia, como verdadeira ameaça 
à segurança nacional, pois se temia, na concepção 
geopolítica da época, a facilitação da penetração, no 
território nacional, de movimentos guerrilheiros dos 
países vizinhos.

Por conta disso, foi deflagrado um processo de 
colonização. Milhares de brasileiros do Sul e do Nor-
deste foram deslocados para aquela região com a 
missão de derrubar floresta à vontade, o que, para a 
opinião pública, era divulgado como um custo inerente 
ao pioneirismo da ocupação da região.

Juntamente com a colonização, a política de in-
centivos à atração de capitais para a Amazônia por certo 
constitui um dos maiores exemplos de ação do Estado 
contra a natureza e contra a inteligência e os interesses 
nacionais. Afinal, com essa política, na formulação da 
época, contribuímos fortemente para o aquecimento 
global, com a queima de parte substancial da nossa 
riquíssima biodiversidade. E, ainda, geramos empregos 

e ocupações subumanas e não internalizamos riqueza 
na região. Trata-se, enfim, de um caso a ser lembrado 
para sempre como exemplo da insensatez dos nossos 
governantes do passado.

Essa cultura que vincula desenvolvimento com 
destruição ambiental, enraizada nas próprias políticas 
públicas para a Amazônia, no caso, ainda não está 
distante da nossa realidade. Vale lembrar que, em 
1995, no Governo FHC, se alcançou o pico do des-
matamento da Amazônia com a destruição de cerca 
de 30 mil quilômetros quadrados de floresta. Mesmo 
no segundo ano do primeiro Governo Lula, em 2004, 
a taxa de desmatamento da região voltou a assumir 
grandes proporções, com a queima de 27 mil quilôme-
tros quadrados de florestas.

Mas, desde então, graças à opção clara do Go-
verno Lula por um novo padrão de desenvolvimento 
para a Amazônia, assentado nos princípios do desen-
volvimento sustentável, vimos assistindo à queda con-
tinuada dos níveis de desmatamento da região.

De fato, Sr. Presidente, conforme divulgado on-
tem pelo Presidente da República, os dados do Projeto 
Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal, 
do INPE, parte do Plano de Prevenção e Controle do 
Desmatamento da Amazônia, do Governo Federal, 
mostra que a taxa consolidada de desmatamento 
na Amazônia Legal para o período 2005-2006 foi de 
14.040 quilômetros quadrados. De 2006 para 2007, o 
INPE constatou a queda de 25% nessa extensão do 
desmatamento.

Com isso, além de sinalizar o esforço do Governo 
pela condução de forma sustentável do desenvolvimen-
to da Amazônia, o Brasil passa a contribuir de maneira 
efetiva com as estratégias mundiais pela inflexão no 
processo de aquecimento do planeta, à medida que, 
por conta da queima das nossas florestas, assumimos 
a condição de quarto maior emissor de gases gerado-
res do efeito estufa.

É claro que essa batalha ainda não está vencida, 
pois não se altera, num passe de mágica, uma prática 
predadora consolidada por muitos agentes econômicos, 
ao longo da história da ocupação regional. Todavia acre-
ditamos que as políticas do Governo Lula direcionadas 
para o desenvolvimento regional estarão cada vez mais 
fortalecidas nos seus elementos de indução de uma 
relação mais generosa e inteligente entre a economia 
e a gestão do nosso imenso patrimônio florestal.

Portanto, Sr. Presidente, felicito o Governo do 
Presidente Lula pela política ambiental, impiedosa na 
apuração e punição dos crimes ambientais, mas, ao 
mesmo tempo, portadora de estímulos econômicos para 
a indução de comportamentos ambientais virtuosos.
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O SR. VANDER LOUBET (PT – MS. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, considero oportuno e importante, não apenas 
para o PT ou para os aliados do Governo do Presidente 
Lula, mas para toda a sociedade brasileira, registrar nos 
Anais a atualíssima pesquisa do IBGE, confirmando a 
força e a afirmação da indústria no País.

Neste momento de definições econômicas na 
conjuntura mundial, o Brasil vem exibindo a sua ca-
pacidade, mostrando que sabe fazer a sua parte. De 
acordo com o IBGE – os resultados foram apurados e 
divulgados nestes primeiros dias de agosto de 2007 
–, a produção industrial avançou em todas as 14 re-
giões brasileiras, no primeiro semestre do ano, com 
crescimento de 4,8% em relação a igual período do 
ano anterior.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística, o padrão de crescimento da indústria brasileira 
sustenta-se em setores produtores de bens de capital, 
sobretudo associados à recuperação do setor agrícola, 
e de bens de consumo duráveis, como a fabricação 
de automóveis, além da continuidade da produção de 
commodities (minério de ferro).

O presente registro serve também de resposta 
àquelas céticas e maledicentes projeções de setores 
que ainda não se conformam com o êxito da políti-
ca econômica do Presidente Lula. Uma política que, 
conforme já reconhecemos, conserva medidas e ex-
periências vitoriosas do Governo anterior, mas que se 
aperfeiçoa e se sedimenta conceitualmente na busca 
de uma sociedade justa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a Folha de S.Paulo veiculou instigante artigo do 
Prof. Delfim Netto, com quem tive a honra de conviver 
nesta Casa. De certa forma, trata-se de verdadeira aula 
sobre a importância de o Brasil investir na tecnologia 
de ponta. O artigo é de uma clareza espetacular! 

Diz o Prof. Delfim: “O Brasil vive um momen-
to feliz com o retumbante sucesso (não sei por que 
‘bombando’ soa muito melhor) na produção de com-
bustíveis renováveis, o etanol e o biodiesel. Há quase 
um século, alguns românticos e teimosos brasileiros 
vêm aplicando suas inteligências e seus cabedais na 
esperança de que o álcool acabaria um dia sendo o 
combustível líqüido renovável e menos poluente que 
substituiria o petróleo”.

Segundo ele, essa saga precisa um dia ser con-
tada. Ela mostrará como o espírito “animal” e o nacio-
nalismo daqueles empresários foram sistematicamente 
frustrados pelas hesitantes políticas governamentais. 

O professor observa que hoje a situação é outra. 
Assistimos, finalmente, à realização de sonho da auto-
suficiência na produção de petróleo, uma mudança es-
trutural definitiva na nossa dependência externa. 

Agora, 2 novos fatores se impõem: 
1º) a enorme e justificada preocupação mundial 

com as mudanças climáticas produzidas pela emissão 
de CO2 pela atividade humana; 

2º) a elevação dos preços relativos do petróleo, 
que, desta vez, parece que vai ficar conosco. 

Para ele, um bom combustível renovável para o 
setor de transportes tem de possuir boa combustão, 
não pode absorver água e deve ser passível de eficien-
te distribuição e estocagem. É razoavelmente seguro 
que a biomassa será a origem desse combustível no 
futuro, mas há, ainda, muita dúvida sobre qual será a 
matéria-prima mais adequada, qual será o método de 
produção mais eficiente e se a conversão será produ-
zida por processo biológico, como o etanol, ou termo-
químico, como o biodiesel. 

Em seu artigo, o Prof. Delfim Netto assinala que 
certamente o Brasil está no “estado da arte” na produ-
ção do etanol, mas este tem menor densidade ener-
gética, maior volatilidade e não é hidrófobo como deve 
ser o substituto renovável do petróleo.

E continua: “De qualquer forma, uma coisa é certa: 
temos enormes e boas perspectivas pela frente, mas 
estamos metidos numa corrida tecnológica que vai 
exigir recursos e empenho, não só do setor privado, 
mas principalmente do governo. É preciso multiplicar 
o esforço no financiamento da pesquisa privada e no 
suporte à Embrapa e ao Instituto Militar de Engenharia 
(IME), que há muitos anos dedicam-se a desenvolver 
a produção de combustível através da biomassa”.

Por fim, o brilhante ex-Ministro ressalta que há 
uma revolução na pesquisa em todos os países. Agora 
mesmo o US Department of Energy doou a 3 centros 
de pesquisa 500 milhões de dólares para um progra-
ma de 5 anos (100 milhões de dólares por ano) para 
resolver o “famoso e difícil problema de extrair etanol 
da biomassa”. Temos de nos cuidar, se quisermos con-
tinuar na ponta onde estamos quase por acidente. 

Faço minhas as palavras do Prof. Delfim Neto.
Era o que eu tinha a dizer. Agradeço a atenção 

dispensada pelos nobres pares desta ilustre Casa.
O SR. LÉO VIVAS (Bloco/PRB – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Pan 2007, recentemente encerrado, surpreen-
deu a grande maioria da população brasileira, devido 
ao sucesso desse evento de tal magnitude, realizado 
no Rio de Janeiro. Durante 2 semanas seguidas, as-
sistimos a um verdadeiro exemplo de programação e 
eficiência. É verdade que houve pequenos incidentes 
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aqui e ali, mas não se pode negar que, no geral, o sal-
do, em termos de organização, foi muito positivo.

Na verdade, o País deve ter-se surpreendido com 
o fato de que, por 2 semanas consecutivas, a mídia 
deixou de dar o destaque que sempre emprestou às 
guerrilhas urbanas entre as facções criminosas cario-
cas e às balas perdidas que mutilam ou matam ino-
centes transeuntes. O que se ouviu, o que se leu e o 
que se viu nesse período concentrou-se em 2 pontos: 
primeiro, o Rio de Janeiro, as conquistas de nossos 
atletas; segundo, em âmbito nacional, o acidente de 
Congonhas e o caos aéreo nos principais aeroportos 
brasileiros.

É, então, o caso de se louvar o trabalho das for-
ças policiais, que adotaram novos procedimentos de 
abordagem, inteligência e ostensividade, detendo a 
violência no Rio de Janeiro e impedindo a ação dos 
bandidos cariocas. Pode-se perguntar: deram uma 
trégua, nesse período? Por um momento, a cidade se 
transformou, como que num passe de mágica, numa 
ilha de tranqüilidade e felicidade? O Pan resolveu os 
problemas de segurança do município?

Creio, Sr. Presidente e nobres Deputados, que 
nenhuma resposta a essas perguntas deverá ser dada 
afirmativamente sem questionamentos, pois, afinal, se 
falamos em segurança e violência, seja em São Paulo, 
seja em Nova York, seja em Paris, seja no Rio de Ja-
neiro, as soluções não vêm de repente ou por acaso, 
muito menos por truques ou mágicas. Também não po-
demos deixar de considerar que a violência no Estado 
e no Município do Rio de Janeiro não ganhou maior 
destaque, nas últimas semanas, na mídia pelo simples 
fato de que a segurança pública funcionou e também 
porque surgiram, nesse período, outras matérias iné-
ditas, que puseram em segundo plano os assaltos, as 
brigas de gangues, as balas perdidas etc.

Afinal, não nos esqueçamos de que, pouco an-
tes da abertura do Pan, o noticiário vindo do Rio con-
centrava-se no Complexo do Alemão, com imagens 
detalhadas, ou mesmo mostradas ao vivo, da ação de 
guerra entre policiais e bandidos, com as implicações 
de sempre, sobretudo o medo da maioria dos paca-
tos moradores dos morros, que nada têm a ver com a 
bandidagem ou com o narcotráfico, mas que sofrem 
diretamente com essa problemática. Isso tudo não iria 
acabar de uma hora para outra.

A verdade é que houve, sim, certa calmaria no Rio 
de Janeiro durante o Pan. Os cariocas e todos os visi-
tantes sentiram essa paz momentânea no dia-a-dia. Os 
jornais do último dia 30 – ou seja, já no dia seguinte ao 
encerramento dos jogos – dão conta desse fenômeno. 
As autoridades federais e estaduais já se acertaram, 
ficando o Rio de Janeiro de posse de equipamento 

de primeira geração para direcionar os serviços de 
inteligência policial, dando continuidade ao trabalho 
realizado durante os Jogos Pan-Americanos.

Segundo o Correio Braziliense desse dia, em pes-
quisa realizada pela FECOMÉRCIO-RJ, os entrevista-
dos deveriam dar nota de 1 a 10 a vários itens, como 
segurança, trânsito, limpeza, entre outros. A segurança 
pública ganhou a melhor nota, com 7,2 pontos. Ou seja, 
a população sentiu de perto os efeitos benéficos das 
medidas especiais de segurança do Pan. Na verdade, 
outra pesquisa já havia apontado 40% na redução de 
homicídios em maio e junho, por causa dos prepara-
tivos da grande festa de 15 dias.

Qual a causa desse resultado positivo? Será que 
os bandidos simplesmente resolveram cooperar? Ou 
estavam todos ocupados em torcer pelos atletas brasi-
leiros e se esqueceram de roubar, matar, seqüestrar? 
De modo algum. O certo é que essa relativa calmaria 
a que o Rio de Janeiro assistiu durante esse tempo 
de preparação e realização do Pan foi conseqüência 
direta e óbvia das medidas que foram tomadas: pre-
venção, policiamento ostensivo, repressão. Em poucas 
palavras, houve vontade política para pôr em prática 
medidas efetivas contra o crime.

Prevenir, coibir e punir a violência são atos direta-
mente ligados a políticas públicas. Esses atos têm de 
ser pensados e postos em prática de maneira concer-
tada, uma vez que são interdependentes: se a preven-
ção falha, não pode falhar a coibição; se, por sua vez, 
esta também falha, o cidadão tem de ver pelo menos 
a punição aos culpados. Infelizmente, não é o que tem 
ocorrido, na maioria das vezes. O que o carioca rece-
be, em geral, das autoridades é mais retórica do que 
ações eficientes e de efeito duradouro.

O que se provou no Rio de Janeiro, nestes últi-
mos meses, é que existe, sim, solução para a violên-
cia urbana, mas ela depende de ações comuns entre 
os vários setores envolvidos. Agora, é importante que 
essas ações durem mais do que o curto período de 
um evento como o Pan.

Sr. Presidente, nobres colegas, o tema violência 
urbana vem ganhando cada vez mais espaço em to-
dos os setores da sociedade organizada, incluindo-se 
aí os Legislativos Municipais e Estaduais, e, de modo 
especial, este Parlamento.

Atualmente, a discussão concentra-se na redu-
ção da maioridade penal, de 18 para 16 anos. Muitos 
vêm nessa medida a solução do problema, além de 
execução de justiça. Não pretendo aprofundar-me 
agora na questão, que é complexa e polêmica, mas 
não poderia deixar de mencionar que, melhor do que 
qualquer medida punitiva é a medida preventiva. Nesse 
caso, senhores, para a prevenção da violência, exige-
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se que haja, sem dúvida alguma, educação. Não estou 
dizendo nada de novo, mas faço questão de repetir 
conscientemente o óbvio, pois muitas vezes este aca-
ba escamoteado por circunstâncias mais fortes – por 
exemplo, a dor pela perda de um ente querido, devido 
à violência urbana.

Pode até parecer uma afirmativa simplista. Mas, 
por mais simplista que seja, a história recente nos con-
firma que foi o investimento na educação que fez com 
que países até algumas décadas atrás menos desen-
volvidos do que o Brasil hoje se encontrem no rol de 
potências econômicas emergentes, sem os naturais 
problemas da violência urbana derivados do baixo 
nível de educação da população, do desemprego, do 
subemprego etc. Foi isso, afinal, que aconteceu com 
os chamados Tigres Asiáticos, países como Coréia, 
Malásia, Cingapura e outros. Eles investiram maciça-
mente na educação do povo e em pouco tempo rece-
beram os dividendos, em termos de progresso social 
e econômico. Não que tais lugares sejam paraísos 
terrestres – não temos como chegar a tal afirmação. 
A verdade é que, por meio da educação, os seus ci-
dadãos conseguiram atingir um nível de vida aceitável 
para manter a sobrevivência e o mínimo de bem-estar, 
por meio da garantia de emprego.

Recentemente o Governo Federal tentou algo 
nesse sentido: o chamado Programa Nacional de Es-
tímulo ao Primeiro Emprego (PNPE). Essa iniciativa, 
no entanto, não deu certo, como sabemos, por um 
simples motivo: a falta de capacitação profissional do 
jovem brasileiro. Nenhum empresário de pequeno, de 
médio ou de grande porte, por mais bem-intenciona-
do que seja, por mais boa vontade que demonstre, 
se disporá a empregar um jovem – no caso, entre 16 
e 24 anos – sem qualquer capacitação apenas para 
colaborar com o Governo. Foram criados programas 
alternativos, como o PROJOVEM – Programa Nacional 
de Inclusão de Jovens e o Projeto Escola de Fábrica, 
justamente para dar ao candidato ao primeiro emprego 
um mínimo de capacitação. Os resultados, no entanto, 
só poderão aparecer a longo prazo ou, pelo menos, a 
médio prazo, enquanto a necessidade, esta sim, exi-
ge curto prazo.

Não quero dizer, também, que o problema da vio-
lência urbana esteja ligado meramente à questão social 
e econômica. Mas não podemos deixar de considerar 
que esse ponto tem papel fundamental na estatística 
do crime nas grandes cidades brasileiras. A realidade 
prova isso. Não faz muito tempo, o País ficou chocado 
com o documentário exibido em horário nobre, sobre 
crianças dos morros cariocas que desde muito cedo 
se dedicam ao tráfico, numa organização bem esta-
belecida, em que funções específicas são definidas 

segundo idades e competências. Ora, senhores, não 
é ilusão imaginar que essas crianças, aliciadas pelo 
tráfico desde cedo, procurariam outras opções se lhes 
fossem oferecidas oportunidades de estudo no curso 
fundamental e em cursos profissionalizantes. Em vez 
de olheiros de bocas de fumo e laranjas, por exemplo, 
teriam mais expectativa de vida como bombeiros, ele-
tricistas, mecânicos etc.

Para isso é preciso que haja investimentos. Um 
curso profissional demanda recursos, a médio e longo 
prazos, mais do que o que se gasta em ações assis-
tencialistas, que apenas resolvem problemas a curto 
prazo, em detrimento de um verdadeiro crescimento 
econômico, capaz de gerar emprego e renda. A falta 
de investimentos na educação obrigará o investimento 
pesado na repressão. Foi o que ocorreu no Pan, em 
que foram gastos mais de 500 milhões de reais apenas 
no treinamento e na modernização da infra-estrutura 
das forças de segurança.

Nunca é demais enfatizar: a prevenção deve pre-
valecer sobre a repressão. Esta deve existir, é claro, 
pois é preciso reprimir a violência, mas é insofismável 
que muito dessa violência é mero resultado da falta de 
prevenção. Depois da repressão vem a punição, mas 
esta, todos sabemos muito bem, não leva a absoluta-
mente nada. Já se tornou lugar-comum, chavão dos 
mais batidos – mas mesmo assim verdadeiro – dizer 
que as penitenciárias brasileiras não são mais do que 
universidades do crime, onde o delinqüente vai cursar 
a graduação, se é sua primeira estada, ou a pós-gra-
duação, se reincidente. Em tese, o cárcere seria um 
lugar de ressocialização do criminoso, mas isso, está 
mais do que notório, é pura utopia no Brasil.

Não podemos esquecer-nos de outra triste rea-
lidade: o uso, cada vez mais freqüente, dos menores 
no tráfico e no crime em geral, pela certeza da impu-
nidade, o que nos leva, mais uma vez, às questões 
da maioridade penal e da educação das crianças e 
adolescentes, além do grave problema que é a inter-
nação de menores. Estes são levados a instituições 
dessa teórica “ressocialização” por 2 motivos: ou por 
infração, quando cometem delitos, sejam eles leves 
ou graves; ou por questões meramente econômicas 
ou sociais – é o caso, por exemplo, de menores que, 
apesar de terem pais conhecidos e endereço fixo, pre-
ferem viver na rua por serem rejeitados ou maltratados 
no lar. Num ou noutro caso, absolutamente diferentes, 
os menores acabam indo, na maioria das vezes, para 
o mesmo lugar. Já apresentei projeto de lei visando 
alterar o art. 123 do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, justamente para impedir que isso ocorra.

Minha atitude frente a essa questão deriva sim-
plesmente da realidade do País. Falo do Rio de Janeiro, 
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em particular, porque é minha terra adotiva, que aqui 
represento e melhor conheço. Mas poderia repetir o 
discurso em relação a muitas outras Capitais brasileiras, 
que ostentam os mesmos problemas, derivados das 
mesmas causas. O que vemos no Rio de Janeiro é o 
mesmo que se vê em São Paulo, em Porto Alegre, em 
Brasília, em Salvador, em Recife, enfim, em qualquer 
metrópole brasileira. Hoje, os grandes centros urbanos 
encontram-se inchados pela migração desordenada 
em direção às Capitais, e os pobres agricultores do 
interior acabam como favelados e reféns do crime nas 
metrópoles. 

Sr. Presidente, vejo essa problemática ainda por 
outra ótica: ministro do evangelho que sou, noto que 
falta ao povo um tanto de espiritualidade, de fé ou 
mesmo de religiosidade. Pode parecer estranho falar 
em religião num plenário quase totalmente leigo como 
este, mas sei também que a religiosidade é marca 
principal de nosso povo. O brasileiro se formou, desde 
o primeiro momento, sob o signo da Cruz que os pri-
meiros missionários trouxeram nas caravelas. Com o 
tempo, assimilou outras tendências cristãs e diferentes 
religiões, que aqui chegaram e foram bem acolhidas. 
Hoje o Brasil se constitui em cadinho único no mundo, 
onde convivem, em harmonia, as mais diversas opi-
niões religiosas. É berço até de várias denominações 
cristãs que se espalharam pelos 5 continentes, e todas 
elas concordam com a idéia de que a violência dimi-
nui a essência divina do ser humano. Todos nós fomos 
criados à imagem e semelhança do Criador, como 
nos ensinam as Escrituras Sagradas. Mas a violência 
que nos cerca acaba nos influenciando, e cada vez 
mais diminui esse caráter divino do ser humano, pois 
a idéia de Deus, em qualquer credo, é de um ente de 
bondade e paz, não de senhor da atrocidade que se 
vê nas ruas brasileiras.

Vários fatores contribuem para o problema da 
violência: a falta de políticas públicas de longo prazo, 
permanentes; a escassez de investimentos maciços 
em medidas preventivas, sobretudo educação básica 
e profissionalizante; a certeza da impunidade; a mo-
rosidade da Justiça, fazendo com que, muitas vezes, 
o crime compense a médio e a longo prazo; o intrin-
cado rol de leis – várias delas já ultrapassadas –, que 
juridicamente obriguem os magistrados a beneficiar 
os bandidos; a falta de parâmetros morais. 

Tudo isso, Sr. Presidente, nobres colegas, está 
fazendo com que o cidadão brasileiro, em especial 
o carioca, sinta-se desprotegido e quase sem espe-
rança. Enfim, o que se tem constatado é a constante 
banalização da violência, que faz com que a própria 
sociedade acabe inerte diante dela.

É certo que cada vez mais movimentos da socie-
dade organizada vêm se insurgindo contra essa inér-
cia. ONGs e igrejas, por exemplo, em número cada vez 
maior, têm-se dedicado a oferecer ao menor carente 
alguma oportunidade de vida e ao encarcerado, uma 
oportunidade de regeneração. 

Sras. e Srs. Deputados, o tema violência é ex-
tenso demais para se esgotar no breve período deste 
pronunciamento. Porém, como representante do Estado 
do Rio de Janeiro, externo minha preocupação quanto 
à questão. Vimos que foi comprovado recentemente 
existirem caminhos que levam, se não a uma solução 
definitiva, pelo menos à diminuição da violência urba-
na na Cidade Maravilhosa e no Estado. A experiência 
recente mostrou-nos que isso só depende, em última 
análise, de vontade política. E é isso, senhores, o que 
as populações carioca e fluminense esperam de seus 
líderes.

Fica, portanto, o meu apelo para que o esforço 
conjunto empreendido antes do Pan e durante o evento 
pelos Poderes Federal, Estadual e Municipal continue 
por muito mais tempo. Valeu a experiência, mas ela 
só trará verdadeiros resultados se constituir-se em 
política pública efetiva em prol do cidadão, não para 
2 semanas ou 2 meses, mas como meta definitiva de 
segurança coletiva.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, externa-

mos profunda gratidão a todos os eleitores responsáveis 
pelo sucesso de nossas vitoriosas campanhas. Esten-
demos nosso agradecimento à competente equipe que 
nos acompanha, pelo esforço despendido anos a fio, 
em incansável luta. 

Cabe-nos ressaltar enfaticamente que, graças 
a eles, somos um dos representantes do Estado do 
Rio de Janeiro nesta Casa, pelo Partido Republicano 
Brasileiro. 

Sentimo-nos honrados e satisfeitos por poder 
desenvolver o trabalho que tem sido nossa missão de 
vida: servir, servir e servir; em especial os mais neces-
sitados e menos bafejados pela sorte.

Graças, também, aos que em nós votaram, já 
fomos representantes do povo iguaçuano, na Câma-
ra Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminen-
se, bem como do povo fluminense como um todo, na 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
– ALERJ.

Cabe a gratidão porque, em cada um desses 
degraus de conquista de novos horizontes, o propósi-
to foi alcançado: vencer a eleição com o objetivo de, 
por meio do mandato, batalhar para transformar em 
lei os anseios daqueles que em nós confiaram; vale 
dizer, a família brasileira, notadamente a que habita e 
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trabalha pela educação dos filhos, no Estado de nos-
so coração.

Vivemos anos seguidos em áreas carentes. Fo-
mos testemunhas oculares da miséria, da fome, da 
falta de moradia, do desemprego, da exclusão pura e 
simples, e por aí vai. Com a vivência acumulada e a 
experiência adquirida ao longo dos anos, vimo-nos na 
obrigação de dar combate a esse estado de coisas. 
Abraçar a carreira política foi nossa opção de vida.

Nosso entusiasmo nessa luta, que não era pouco, 
aumentou muito ante os resultados obtidos nas eleições 
de que participamos. Em 2000, foram 5.939 votos em 
nível municipal; em 2002, 35.809 no plano estadual (6 
vezes mais); no ano passado, 82.127 votos na instância 
federal (quase 2,5 vezes o resultado anterior). 

Sem nossos eleitores, repetimos, jamais che-
garíamos a esse resultado, em plena batalha pelas 
causas sociais. 

Na esfera municipal, lançamos projeto para que 
o imposto sobre serviços das escolas se convertesse 
em bolsas de estudo para estudantes que delas ne-
cessitassem. O objetivo era não deixar ninguém sem 
escola. Não satisfeitos, também desenvolvemos vários 
outros projetos para a sociedade, como o de incentivo 
à construção de casas populares com menores cus-
tos e o de incentivo à implantação e regularização do 
transporte de crianças para as creches municipais.

No âmbito estadual, ainda em início de mandato, 
reunimos nosso estafe e pedimos estudo rigoroso sobre 
a cesta básica, para, por um lado, estender o programa 
e, por outro, dele obter melhores resultados, por meio 
de inclusão de produtos com mais nutrientes. Mais 
ainda: nunca deixamos de nos preocupar com o defi-
ciente físico – irmão sem vez no mercado de trabalho 
e por vezes discriminado pela sociedade –, com o fito 
de abrir espaço para ele no campo empregatício.

No Rio de Janeiro, somos Cidadão Araruamen-
se, pela Câmara Municipal de Araruama; Cidadão 
Japeriense, pela Câmara Municipal de Japeri; Cida-
dão Nilopolitano, pela Câmara Municipal de Nilópolis; 
Cidadão Queimadense, pela Câmara Municipal de 
Queimados.

Vereador em Nova Iguaçu, fomos honrados com 
a Medalha de Mérito Comendador Soares, da Câmara 
Municipal da nobre cidade. E, sempre preocupados com 
a segurança fluminense, recebemos o Troféu Amigo 
da Polícia Civil.

Reportamo-nos a esses fatos tão-somente pela 
preocupação – e mesmo tristeza! – de não poder visi-
tar nossas bases eleitorais tão amiúde como fazíamos, 
pois que a força do ofício obriga-nos a residir em Bra-
sília. Mas asseveramos que não mediremos esforços 
para que a freqüência de nossas visitas aos que nos 

sufragaram esteja à altura de nossos anseios de nunca 
perder contato com a voz das famílias brasileiras. Até 
porque, neste início de mandato, já estamos, a todo 
vapor, lutando por projetos e obras que favoreçam a 
família fluminense. 

Jamais esmoreceremos quando se tratar do in-
teresse daqueles que tanto nos honraram com seu 
voto.

Muito obrigado.
O SR. BRUNO RODRIGUES (PSDB – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, faço o registro de um problema tão 
sério quanto o caos vivido pelo sistema aéreo. Refiro-
me ao estado deplorável das rodovias brasileiras. 

Temos, de um lado, estradas sem condições, 
esburacadas, mal sinalizadas. De outro lado, vemos 
o Governo fazer economia com o dinheiro arrecadado 
com a Contribuição de Intervenção no Domínio Econô-
mico (CIDE), que deveria ser aplicado na recuperação 
de estradas e infra-estrutura de transportes.

De acordo com levantamento realizado pela As-
sociação Nacional do Transporte de Carga e Logística, 
apenas 11% das estradas brasileiras são asfaltadas. 
Isso significa que, de 1 milhão e 700 mil quilômetros de 
rodovias, apenas 196 mil são pavimentados. De acor-
do com o estudo, o índice de pavimentação da malha 
rodoviária no Brasil é inferior ao do Suriname. 

Dados preliminares informam que, no mês de 
julho último, 686 pessoas morreram, somente nas 
rodovias federais. Houve um aumento de 15,49% de 
mortes em relação a 2006. Foram registrados no pe-
ríodo 11.316 acidentes. Além dos mortos – trata-se de 
números oficiais –, 6.933 ficaram feridos. Ou seja, os 
acidentes matam muito mais do que qualquer guerra, 
por mais violenta que ela seja.

O Plano Nacional de Logística de Transportes, 
elaborado pelo próprio Governo Lula, impõe investi-
mentos anuais de R$18,2 bilhões em logística – valor 
bem distante da média dos últimos anos, que é de 
R$2,7 bilhões.

É fundamental, imprescindível que a infra-es-
trutura seja tratada de forma mais responsável pelo 
Governo Federal. Atitudes concretas devem ser toma-
das para dar um basta neste quadro de total apagão 
rodoviário. 

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

sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, transcorre esta semana 
o 131º aniversário de emancipação política do Muni-
cípio de Caririaçu, situado na região sul do Estado do 
Ceará, cuja contribuição ao desenvolvimento há sido 
considerada uma das mais significativas, em razão do 
espírito empreendedor de seus habitantes, todos im-
pregnados do sentimento de colaborar para a maior 
projeção do Cariri no contexto de unidade federada 
que representamos nesta Casa.

No passado, como no presente, as lideranças polí-
ticas, empresariais e comunitárias sempre se empenha-
ram para integrar a cidade aos planos de expansão de 
nossas atividades produtivas, o que vejo confirmar-se 
diante dos contatos ali mantidos, na periodicidade de 
minhas viagens àquela faixa do território cearense.

Desde a primeira campanha majoritária de que 
participei, na qualidade de postulante, em 1974, a uma 
vaga senatorial, naquela comuna, sempre fui recebi-
do com testemunhos inequívocos de confiança, como 
ainda agora, na condição de aspirante a uma cadeira 
neste plenário, o que me compele a patrocinar todas 
as pretensões justas dali emanadas e que se inserem 
no permanente roteiro de meu trabalho como Parla-
mentar e homem público.

Em entrevista recente, concedida à Rádio São 
Pedro FM, dirigida pela comunicadora Miguelina Mo-
rais, reiterei os compromissos assumidos com o sul 
do Estado, predispondo-me a continuar envidando 
esforços com vistas à concretização de importantes 
iniciativas, que impulsionem o progresso e bem-estar 
de sua gente.

Na semana anterior, ao receber apelo formal 
da Câmara Municipal, firmado por seu Presidente, 
Vereador Francisco Eliesio, referente à sustação de 
funcionamento de cursos universitários nas áreas de 
Biologia, Matemática e Letras, a cargo da UVA, com 
o respaldo da Secretaria de Ciência e Tecnologia, le-
vei a solicitação ao próprio Governador, dele ouvindo 
a confirmação de que, sem mais tardança, o Estado 
voltaria a custear o aprendizado acadêmico, favore-
cendo dezenas de estudantes carentes.

Como era de meu dever, além de comunicar ao 
Legislativo daquela cidade, estabeleci contato com a 
ex-Prefeita Lúcia Vanda e o líder João Marcos, numa 
ação suprapartidária, que se insere no rol de meu es-
forço, a fim de atender a tão justa reivindicação.

Agora, quando Caririaçu festeja os seus 131 anos 
de existência, sinto-me no encargo de compartilhar das 
festividades inerentes ao magno evento, contextualizado 

em nossa historiografia, compelindo-me a reverenciar 
figuras saudosas, como as de Carlos José de Morais e 
Raimundo Bezerra Lima (Mundeza), ambos com ines-
timáveis serviços prestados ao interesse coletivo.

Homenageio, pois, todos aqueles que, no pre-
sente, da mesma forma como no passado, deram a 
sua contribuição para que se consolidasse o prestígio 
de um povo, cujos filhos nunca deixaram de identifi-
car-se com as aspirações mais justas e legítimas da 
população cearense.

Caririaçu é um celeiro de esforço permanente 
para garantir a sua participação em nosso processo 
de crescimento socioeconômico-cultural.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Átila Lins.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a Câmara dos Deputados está caminhando para novo e 
melancólico fracasso em relação à reforma política. 

Há 2 meses, a expectativa reinante nesta Casa 
era no sentido de que finalmente, depois de inúmeras 
tentativas nos últimos 10 anos, a reforma política seria 
votada. A euforia impregnou a todos. O País estava, 
enfim, diante da possibilidade de, já nas próximas elei-
ções de 2008, contar com novas regras político-eleito-
rais, em substituição à legislação totalmente superada 
hoje em vigor.

Os dias foram se passando, acirrados debates 
aconteceram, as listas preordenadas foram rejeitadas, 
mas, de prático mesmo, de objetivo, nada vingou até 
agora. Nem mesmo o item relativo à fidelidade partidá-
ria, que se previa consensual, foi levado adiante. 

Lamentavelmente, as relações políticas que de-
veriam estar institucionalizadas nos partidos estão 
se perdendo no individualismo, nos interesses das 
corporações e dos grupos de pressão. Na Câmara, 
infelizmente, cada um tem a sua própria proposta de 
reforma política. E o interesse maior da sociedade vai 
sendo deixado de lado. 

Não promovendo mudanças nas atuais regras 
políticas – e reafirmo ser a maioria delas fora da re-
alidade nacional –, a Câmara dos Deputados perde 
mais uma oportunidade de, ao implementar medidas 
transparentes, modernas e democráticas, aperfeiçoar 
instrumentos que poderiam reforçar seus laços com 
a sociedade brasileira. 

Ainda há tempo para salvarmos alguns itens da 
reforma política. Continua na pauta a questão da fide-
lidade partidária. Pelo contato que temos diariamente 
com Deputados no plenário e nas Comissões, senti-
mos que essa é uma matéria que não sofre restrições 
em demasia. Em torno da fidelidade, existe consenso. 
Então, por que não votá-la já? Assim agindo, vamos 
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evitar que venha do Poder Judiciário uma decisão que 
cabe a nós, legisladores, tomar. Dessa forma, evita-
ríamos mais um vexame de ver juízes legislando no 
lugar do Poder Legislativo.

E uma decisão imediata sobre a questão da fide-
lidade torna-se de suma importância se levarmos em 
conta o pânico que está tomando conta daqueles que, 
em todo o País, estão se preparando para disputar as 
próximas eleições para Prefeito e Vereador.

A insegurança está atingindo os planos dos par-
tidos nos municípios brasileiros. Enquanto perdurar o 
impasse em relação à fidelidade partidária, ninguém 
fala às claras sobre candidaturas. A decisão do Tri-
bunal Superior Eleitoral engessou todos os políticos, 
principalmente aqueles que mudaram ou aqueles que 
ainda pretendem mudar de partidos.

O Sr. Mauro Benevides – Permite-me V.Exa., 
Deputado Átila Lins?

O SR. ÁTILA LINS – É um prazer ouvir V.Exa., 
Deputado Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides – Quero regozijar-me 
com V.Exa. pela oportunidade do seu pronunciamento. 
Esta Casa não pode, na semana vigente, prescindir de 
um debate e, muito mais do isso, de uma conclusão em 
torno desse tema. As mesmas inquirições a que esteve 
submetido V.Exa. dos seus correligionários e amigos 
no Estado do Amazonas experimentei agora no Estado 
do Ceará. A indefinição de regras não pode perdurar, 
sob pena de desfavorecer a todos nós, representantes 
do povo no Parlamento brasileiro. A reforma política é 
uma exigência da atual conjuntura, e nada há que ex-
plique a dilação do prazo de sua apreciação. 

O SR. ÁTILA LINS – Agradeço a V.Exa. o apar-
te, Deputado Mauro Benevides, que, com certeza, dá 
maior dimensão ao meu modesto pronunciamento.

Concedo um aparte ao Deputado Eliene Lima.
O Sr. Eliene Lima – Também parabenizo V.Exa., 

Deputado Átila Lins, ao tempo em que me somo às suas 
preocupações. Realmente, todos os que se organizam 
e se preparam em seus Estados para uma possível 
disputa nas eleições do ano que vem estão vivendo 
clima de terror, o que acaba levando alguns a ficarem 
reféns de decisão do TSE. É preciso, portanto, haver 
logo uma definição. Espero que a reunião do Colégio 
de Líderes, neste momento em curso na Casa, traga 
alento e tranqüilidade, para que, ao voltarmos aos nos-
sos Estados sabedores das regras para as eleições do 
próximo ano, tenhamos condições de nos organizar e 
nos preparar para elas. Vamos torcer para chegarmos 
logo a entendimento quanto à reforma política. 

O SR. ÁTILA LINS – Agradeço a V.Exa. o aparte, 
Deputado Eliene Lima.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no meu 
entendimento, a Câmara dos Deputados tem de de-
sempenhar as suas atribuições e votar já as regras 
que vão definir a fidelidade partidária. 

Vejo também como positivo o andamento nes-
ta Casa do item relativo ao financiamento público de 
campanhas. 

É boa idéia permitir que os partidos decidam, em 
nível nacional, se querem o financiamento público ou 
as doações privadas. Apóio igualmente a proposta de 
se fixar para as campanhas teto que leve em conta os 
gastos das últimas eleições.

Parece-me muito importante que se permita o fi-
nanciamento público das campanhas para as eleições 
majoritárias e que se institua um teto para as eleições 
proporcionais. 

Outra providência que a Câmara dos Deputados 
tem que tomar já diz respeito à proposta de emenda 
constitucional que regulamenta a composição das 
Câmaras Municipais no País. A proposta já se encon-
tra na pauta de votações. Para as novas regras terem 
validade já nas eleições do ano que vem terão de ser 
promulgadas até o final de setembro. O tempo que nos 
resta, portanto, é bem reduzido – e precisamos levar 
em conta que a matéria ainda tem de ser submetida 
ao Senado Federal.

É importante, portanto, que esta Casa decida so-
bre a fixação do número de Vereadores em cada Câ-
mara Municipal. Não vamos deixar que se repita o que 
houve na Legislatura passada, quando não foi possível 
o Senado deliberar sobre a matéria, e o Tribunal Supe-
rior Eleitoral, em decisão posteriormente referendada 
pelo Supremo Tribunal Federal, fixou esse número, o 
que resultou em muitos prejuízos para todos.

Sr. Presidente, não posso deixar de externar 
minha opinião totalmente contrária à convocação de 
Assembléia Constituinte para a apreciação de ampla 
proposta de reforma política. A Constituição em vigor 
disponibiliza todos os meios para que o Congresso 
Nacional faça as mudanças que o País reclama no 
que diz respeito às regras político-eleitorais. Se con-
cordarmos com a convocação de uma Constituinte, 
mais uma vez estaremos abrindo mão das nossas 
prerrogativas de legislar.

Fica, Sr. Presidente, meu apelo aos nobres co-
legas.

Agora mesmo, os Líderes partidários se reuniram 
no gabinete da Presidência com o objetivo de encon-
trar a fórmula de a Casa votar o mais rápido possível 
as normas que definirão a fidelidade partidária, princi-
palmente, e as que indicarão como serão compostas 
as Câmaras de Vereadores a partir das eleições de 
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2008, bem como as relativas ao financiamento público 
de campanhas.

Sr. Presidente, é imperioso que a Casa delibere 
sobre essa questão tão importante ainda na semana 
em curso.

Deixando de lado as preocupações político-elei-
torais, passo a focalizar aspectos do Programa de Ace-
leração do Crescimento, conhecido por PAC, especial-
mente em relação ao meu Estado, o Amazonas.

Um fato está bem evidenciado: as obras do PAC, 
em todo o País, estão com seu início bem atrasado. 
Desde o lançamento do programa, em 22 de janeiro, 
o Governo contratou apenas 25% dos 15,81 bilhões 
de reais previstos para este ano. E os problemas que 
estão causando esse atraso são vários e vão da falta 
de liberação de recursos e projetos com estudos ain-
da não concluídos à falta de entrosamento entre os 
diversos setores públicos. Há também problemas nas 
áreas jurídico-legais, como licenciamentos ambien-
tais. Atualmente, há 588 projetos do PAC com recur-
sos alocados, mas 223 deles, ou seja 38%, ainda não 
foram contratados, segundo levantamento da ONG 
Contas Abertas. 

Como se vê, está faltando muito para o Brasil se 
transformar no canteiro de obras prometido pelo Pre-
sidente Lula. E, com razão, S.Exa. espera que isso 
aconteça, mas é preciso que a burocracia seja reduzida 
para que as obras possam ser realmente implementa-
das, como é o desejo do Chefe desta Nação. 

No que tange ao Estado do Amazonas, os tão 
badalados projetos previstos no PAC ainda não saíram 
do papel. Lamentamos que alguns projetos federais, 
cujas obras foram iniciadas no passado, estejam quase 
paralisadas. Entre elas, o Programa Luz para Todos, 
que, Sr. Presidente, no Amazonas teve seu ritmo re-
duzido. Esperamos que essa situação seja corrigida 
ainda no ano de 2007, porque, no levantamento de 
2006, foi demonstrado que as obras do programa foram 
realizadas de forma muito lenta, em flagrante prejuízo 
para as comunidades amazonenses. 

Lançado com a presença inclusive do Presiden-
te Lula, o Luz para Todos funcionou a todo vapor no 
início. Alguns municípios foram beneficiados; a ener-
gia elétrica chegou a áreas rurais distantes, mas isso 
aconteceu apenas no início, parando quase que total-
mente no final do ano passado. Este ano, porém, como 
disse, já existem sinais de que as obras serão tocadas 
com mais celeridade.

O anúncio das obras constantes do PAC destina-
das aos Estados da Região Norte foi feito no Palácio 
do Planalto pelo Presidente Lula, na presença do Go-
vernador Eduardo Braga, do Amazonas, e dos demais 
Governadores da região.

Agora, a grande expectativa no Estado é o efetivo 
início das obras previstas. 

Para este ano de 2007, estão projetados investi-
mentos, apenas na cidade de Manaus, de 425 milhões 
para saneamento básico e 265 milhões para urbaniza-
ção de favelas. Esses 2 investimentos vão beneficiar 
1,4 milhão de pessoas. Serão atacados problemas 
graves de estrutura da Capital amazonense, como a 
regularização de abastecimento d’água, prevenção de 
enchentes, recuperação de igarapés e reassentamento 
de famílias moradoras de áreas de risco. Preferencial-
mente, serão beneficiadas regiões de elevada mortali-
dade infantil e habitadas por população de baixa renda, 
o que representará grande melhora na qualidade de 
vida dessas populações.

Os benefícios do PAC também chegarão ao inte-
rior do Estado. Para este ano, foi reservado pelo Fun-
do Nacional de Habitação 1 bilhão de reais para ser 
aplicado em municípios amazonense com menos de 
150 mil habitantes. Igual valor será investido em 2008 
também na construção de moradias populares. 

No setor de saneamento básico, o PAC prevê 
obras no interior do Estado, até 2010, no valor de 4 
bilhões de reais.

Esses são os projetos do PAC destinados a re-
solver problemas nas áreas de saneamento do Estado 
e de urbanização da Capital, Manaus.

Estamos agora na expectativa do anúncio de ou-
tras obras nas áreas da educação, saúde, rodovias, 
sistema fluvial, turismo e desenvolvimento econômico. 
Já foram reiniciadas pelo Exército Brasileiro as obras 
do Gasoduto Coari – Manaus.

A propósito, o reinício das obras da BR-319, tam-
bém sob o comando do Exército, está previsto para 
o próximo dia 27 de agosto, oportunidade em que o 
Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, se fará 
presente nas cidades de Humaitá e Careiro.

Se realmente efetivadas as obras anunciadas 
nas áreas de saneamento e urbanização de favelas, o 
interior do Amazonas e a Capital, Manaus, serão trans-
formados em um canteiro de obras, como prometeu o 
Presidente Lula fazer acontecer em todo o País neste 
segundo semestre. 

O otimismo tomou conta dos amazonenses. Cabe 
agora ao Governo Federal deixar de lado a burocracia 
muitas vezes recorrente, para que de fato os recursos 
sejam liberados e as obras tocadas.

Antes de concluir, Sr. Presidente, registro meus 
agradecimentos ao Governador Eduardo Braga pelas 
providências adotadas para melhorar a segurança 
pública na cidade de Tabatinga, situada na região de 
fronteira com a Colômbia e com o Peru. Tais medidas 
há muito eram reclamadas pela população tabatin-
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guense. O Prefeito Joel Lima, o Vice-Prefeito Carlos 
Donizete e os Vereadores do município reivindicavam 
reiteradamente essas melhorias.

O Governador Eduardo Braga, por intermédio 
do Comando da Polícia Militar, mandou a Tabatinga 
o Comandante do Policiamento do Interior, Coronel 
Gilson, para proceder ao levantamento da situação e, 
na semana passada, determinou que, sob o comando 
de um major da Polícia Militar, 60 policiais militares se 
juntassem aos outros 45 que já atuam na cidade. Hoje, 
a população respira com tranqüilidade: há policiamento 
ostensivo, e com atuação destacada. Com as medidas 
adotadas pelo Governador do Estado e pelo Coman-
dante da Polícia Militar, o clima na cidade é outro.

Quero ainda, Sr. Presidente, apontar 2 outros pro-
blemas que precisam ser equacionados o mais rapida-
mente possível. O primeiro se refere à pavimentação 
das ruas da cidade de Tabatinga. O verão no Alto Soli-
mões começou no mês de junho. Na cidade, máquinas 
estão sendo aguardadas para o início das obras tão 
desejadas pela população local. E é compromisso do 
Governador Eduardo Braga e de todos nós pavimentar 
a cidade de Tabatinga ainda neste verão.

Fui informado pelo Governador e pelo Secretário 
de Governo, José Melo, que as máquinas chegarão 
muito em breve e as obras, afinal, serão executadas, 
em atendimento ao reclamo da população tabatin-
guense.

O outro problema diz respeito ao Porto de Taba-
tinga, cuja interdição está causando prejuízos incalcu-
láveis para o embarque e desembarque de passageiros 
e de mercadorias. No entanto, a Secretaria que cuida 
dos portos do interior do Estado já determinou a ida 
de uma equipe ao local para verificar a real situação. 
Estudos urgentes serão feitos não só para recuperar 
o atual porto, mas também para acelerar as obras do 
novo porto, para as quais já foram liberados parte dos 
recursos pelo Governo Federal. 

A empresa responsável tem de acelerar as obras 
para dotar o Município de Tabatinga de um porto mo-
derno e confiável, que possa realmente atender às 
necessidades da população.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Cum-

primento V.Exa., Deputado Átila Lins, pelo oportuno 
pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A Mesa 
registra a presença entre nós do ilustre Senador Anto-
nio Carlos de Magalhães Júnior, a quem saúda.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao próximo orador do Grande Expe-
diente, ilustre Deputado Antonio Carlos Magalhães 
Neto. S.Exa. dispõe de até 25 minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, Senador Antonio Carlos 
Magalhães Júnior, a quem agradeço a presença, quero, 
inicialmente, informar aos nobres colegas presentes 
ou que porventura estejam se deslocando para o ple-
nário que apartes pretendo conceder, porém, ao final 
do meu pronunciamento. Conto com a compreensão 
e a colaboração de todos.

É natural que em momento de dor e tristeza 
os nossos corações fiquem repletos de sentimentos 
negativos. Ao contrário, nos últimos dias, tenho pro-
curado preencher o meu coração com esperança, fé, 
tranqüilidade e confiança na vida. Digo isso porque 
tenho certeza de que esse era o desejo do meu avô. 
Ele certamente esperava que eu transformasse a dor 
e o sofrimento pela sua perda em energia e disposição 
para tocar a minha vida e, de alguma forma, continuar 
a sua obra.

Foi dentro desse contexto que reuni forças para 
realizar meu primeiro pronunciamento após sua morte, 
justamente para homenageá-lo. Aos poucos, fui com-
preendendo a grandeza do avô, do homem e do político 
Antonio Carlos Magalhães. Percebi que ele, como nin-
guém, conseguia encarnar o espírito do povo baiano. 
Vi que em nenhum outro momento havia nascido um 
homem tão apaixonado por uma causa: a defesa de 
sua terra e de seu povo. 

Nessa perspectiva, dentre as várias marcas de 
Antonio Carlos Magalhães nos seus 53 anos de vida 
política destacam-se o amor desmedido pela Bahia e 
o grandioso espírito público. Com o seu trabalho, ele 
conseguiu mexer com a auto-estima do nosso povo, 
que enche o peito para dizer que tem orgulho de ser 
baiano. A sua história de amor pela Bahia foi tão in-
tensa que, tenho absoluta convicção, não se encerra 
com a sua morte. Mesmo porque, até os últimos dias, 
o Senador Antonio Carlos Magalhães fez questão de 
repetir que amaria eternamente a Bahia.

Estamos, portanto, falando de um amor eterno. 
Não se trata de um amor meramente terreno e fugaz, 
mas de um amor que se perpetuará nos corações da 
nossa gente.

Sei que muitos têm a falsa impressão de que 
ele me induziu a optar pela política. Ele, sem deixar 
de dar as suas opiniões e de manifestar os seus sen-
timentos, jamais obrigou nenhum dos seus filhos ou 
netos a fazer nada contra a vontade. Vou além: eu tinha 
certeza de que precisaria mostrar muito serviço para 
ser respeitado por ele e, aí sim, ter a oportunidade de 
ingressar na vida pública, usar o seu nome e seguir 
os seus passos.
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E foi nesse contexto que, no primeiro turno das 
eleições de 1998, depois de retornarmos do exercício 
do dever cívico, na varanda do seu apartamento, ele 
atravessou o braço sobre o meu ombro e perguntou: 
“Você quer mesmo entrar na política?” Diante da res-
posta afirmativa, ele disse: “Então, prepare-se e comece 
a trabalhar para ser candidato a Deputado Estadual. 
Mas tem uma coisa: se você quer mesmo ser político, 
terá que abdicar de qualquer outra atividade profis-
sional”. Completou: “Um bom político tem que dedicar 
todo seu tempo para a política”. 

Naquele momento, eu recebia um dos mais im-
portantes conselhos de toda a minha vida. Confesso, 
contudo, que levou algum tempo para que eu tivesse 
a exata noção da importância do que ele me disse na-
quela manhã de domingo. Hoje vejo que essa é uma 
condição fundamental para quem quer fazer política 
com grandeza, principalmente em um país marcado 
pela falta de credibilidade por parte da sua gente.

Mais uma vez, ACM estava certo. 
Diversos observadores políticos registraram, às 

vezes em tom crítico, que o Deputado ACM Neto era 
incapaz de publicamente esboçar qualquer divergência 
com o Senador. A mais pura verdade. Divergências nós 
tínhamos, pensamentos políticos distintos sobre certos 
temas também. Contudo, deixávamos qualquer tipo de 
discordância da porta de casa para dentro. Seguimos 
à risca o velho ensinamento popular que recomenda 
que roupa suja se lava em casa. 

Tenho muito orgulho de sempre tê-lo respeita-
do. Essa, diga-se de passagem, foi uma das lições 
fundamentais que ele transmitiu a seus filhos e netos. 
Respeitar os mais velhos, ter noção de hierarquia, 
entender que certas coisas na vida exigem uma litur-
gia própria, cultuar a história, ver a honestidade e a 
moralidade como fundamentos essenciais da vida de 
qualquer cidadão, falar a verdade, olhar com especial 
atenção para os mais pobres, apoiar os amigos até o 
fim, lutar para vencer na vida, jamais deitar em berço 
esplêndido, valorizar as vitórias e aprender com as der-
rotas, ter força para enfrentar as adversidades, foram 
alguns dos ensinamentos passados por ACM com seu 
exemplo de vida. E, posso dizer, sempre que algum de 
nós se distanciava dessas lições ali estava ele, pronto 
para fazer uma reprimenda.

Sim, as broncas também faziam parte do seu 
estilo. Ninguém estava imune a ouvir uma queixa dele. 
Certas vezes, em tom bastante áspero, sobretudo 
quando as pessoas que desfrutavam da sua intimida-
de o contrariavam. 

E aqui destaco a sua inigualável passionalidade, 
que fazia dele capaz de brigar em um instante e, logo 
em seguida, pouquíssimos segundos depois, fazer 

as pazes, dar tapinhas carinhosos no rosto ou soltar 
beijos de ternura. 

O peso da minha responsabilidade é muito gran-
de, principalmente por saber, como sei, que Antonio 
Carlos Magalhães pertence àquela casta de homens 
públicos que não se comparam, se separam. Para mim, 
o desafio que sobrevive ao seu desaparecimento físico 
não é apenas o de lhe conservar, honrando e dignifi-
cando, o nome muito mais que uma sigla de sucesso, 
respeito e credibilidade ao longo de uma vida pública 
de mais de 50 anos. 

Esse nome acabou se transformando em uma 
verdadeira bandeira para todas as gerações baianas. 
Tenho que ajudar a sustentar essa bandeira como es-
tandarte da esperança na mente e nos corações dos 
meus concidadãos, sobretudo os mais novos. 

O desafio que sobrevive ao desaparecimento do 
saudoso Senador exige de todos nós, herdeiros do 
seu imenso legado cívico e sentimental, muito mais do 
que o dever de lhe conservar o nome, honrando-o e 
dignificando-o. É preciso, antes de mais nada, cultivar 
na prática do dia-a-dia suas múltiplas virtudes e seus 
múltiplos sentimentos. 

A coragem pessoal, a lealdade, o humanitarismo, 
a capacidade de indignação cívica e a solidariedade 
foram algumas das qualidades morais que sempre pu-
seram em destacado relevo a figura de Antonio Carlos 
Magalhães.

Mas foi a paixão o sentimento que mais marcou 
sua personalidade. Foi a paixão que o levou, sem que 
o sentisse, a dar-se por inteiro às pessoas do seu 
afeto, às causas justas que abraçou ou às coisas que 
fez em todos os planos, sem qualquer exceção, até os 
derradeiros momentos de sua vida. 

Ele costumava dizer que política é paixão. E ele, 
sem sombra de dúvida, foi apaixonado pela política. 
Mas não foi apenas pela política que o meu querido 
avô se apaixonou perdidamente, não raro sobrepon-
do sua paixão à razão e à lucidez, como aconteceu 
em alguns episódios em que teve que testar seu amor 
extremado pela Bahia.

Eu diria que Antonio Carlos Magalhães foi paixão 
em todos os planos, instâncias e instantes de sua vida. 
Foi um homem apaixonado pelos familiares, em espe-
cial pelos filhos e pelos netos. E há de se destacar a 
dor que acometeu seu coração e a mudança que Deus 
impôs à sua vida quando da perda dos seus 2 filhos, 
meus queridos tios, Ana Lúcia e Luís Eduardo.

Naquele momento em que Luís Eduardo nos 
faltou, todos imaginávamos que o Senador Antonio 
Carlos Magalhães não conseguiria resistir, porque era 
a expressão maior do amor – esse amor tão intenso, 
essa paixão tão única! – que sempre tomou o coração 
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dele, sobretudo no que se referia à sua relação com 
os filhos e netos.

Equivocam-se também os que pensam que a 
política foi a única grande paixão de sua vida. Além 
de minha avó Arlete, dos filhos e netos, dos seus fa-
miliares, enfim, Antonio Carlos Magalhães também foi 
apaixonado pelos verdadeiros amigos, a quem tratava 
às vezes como irmãos, outras vezes como filhos. Inte-
ressava-se pela vida particular de cada um deles e de 
seus parentes, como se se sentisse responsável pela 
vida de todos, e deles cobrava lealdade na mesma 
medida em que se mostrava leal. O que para muitos 
em meu avô pareceu um espírito de dominação, na 
verdade, na maioria das vezes, não passava de uma 
demonstração exagerada de zelo. Ele era assim com 
os filhos, ele era assim com os netos e não foi diferen-
te com os amigos. 

Seu cérebro tinha a memória de um computa-
dor de última geração. Só se esquecia de um deta-
lhe, menor que fosse sua importância, quando queria 
esquecê-lo. Por isso, surpreendia os amigos quando 
cobrava uma promessa de anos, que já se supunha 
perdida no tempo.

Não houve particularidade que se pudesse reve-
lar na vida dos amigos, por mais afastados que eles se 
encontrassem, que lhe escapasse na memória para 
uma observação crítica, um dito carinhoso, a oferta de 
uma ajuda, um pedido de desculpas ou uma cobrança 
no primeiro encontro.

Meu avô foi um catalisador de energias, também 
entre os amigos.

Faço um parêntese neste instante para ressaltar 
que nunca desta tribuna e nunca em nenhum ambiente 
político chamei Antonio Carlos Magalhães de meu avô. 
Mas trago o tratamento que sempre dispensei no seio 
familiar hoje, aqui, porque muito mais fala o coração 
de neto do que o coração de Deputado.

Quem disse que a grande paixão de sua vida 
foi apenas a política não o conheceu também como 
administrador moderno, ousado, visionário, apaixo-
nado pelas coisas que fez, quer como Governador da 
Bahia, quer como Prefeito de sua Capital, quer como 
Ministro das Comunicações ou como Presidente da 
ELETROBRÁS.

Quero aqui fazer referência a 2 momentos que 
foram muito importantes na vida do administrador Anto-
nio Carlos Magalhães: a sua passagem pela Prefeitura 
de Salvador e as vezes em que governou a Bahia, es-
pecialmente na terceira oportunidade. Isso porque, um 
dia, tive a chance de perguntar a ele o que mais o havia 
marcado em sua vida pública, e ele me havia dito: o 
momento em que foi Prefeito de Salvador e o momento 
em que governou a Bahia pela terceira vez.

Ao aproximar o notável administrador Antonio 
Carlos Magalhães um pouco da cidade onde nasceu, 
em 4 de setembro de 1927, e onde foi sepultado, na 
tarde triste de 21 de julho deste ano, também sinto-
me obrigado a compará-la: aquela cidade que ele 
administrou com a cidade de hoje, a cidade em que 
vivo, que amo e que tanto luto para representar aqui 
na Câmara Federal. 

Salvador era uma. Salvador, a partir de Tomé de 
Sousa, teve um momento histórico, que se transformou 
quando Antonio Carlos Magalhães foi Prefeito. Isso 
tudo lhe rendeu o título de Prefeito do Século. Ele teve 
a visão de descortinar, de abrir a cidade, de torná-la 
grande e pujante, de construir avenidas, logradouros 
públicos, de dar um novo visual e uma nova infra-es-
trutura a Salvador. Preparou Salvador para ser uma 
metrópole, que hoje está à altura de qualquer outra 
grande cidade brasileira. 

Ele tinha na sua administração um lema: construir 
o futuro, preservando o passado. Agiu como verdadeiro 
engenheiro, porque cuidava de perto de cada detalhe, 
de cada obra, de cada ação que determinava fosse re-
alizada na condição de Prefeito da nossa cidade.

Ter sido um grande Prefeito lhe permitiu chegar 
ao Governo do Estado. Governou a Bahia por 3 vezes. 
Acredito que foi como Governador, um Governador fe-
nomenal, que ele mais tenha demonstrado o elevado 
grau de amor por sua terra. O que ele fez por Salvador 
como seu Prefeito fez depois por todos os municípios 
da Bahia ao longo dos 3 mandatos em que governou 
o nosso Estado. 

Tenho o dever de destacar algumas obras com 
a inconfundível marca ACM. Por sua natureza, não 
se modificaram apenas. É importante dizer que elas 
transformaram tanto o aspecto econômico quanto o 
social do nosso Estado. Ou melhor, diria mais. Elas 
transformaram também as estruturas econômicas e 
sociais de todo o Nordeste, contribuindo grandemente 
para o início do processo de sua inserção no quadro 
das regiões mais desenvolvidas do País.

Creio que uma das grandes conquistas de sua 
vida pública foi ter transformado a Bahia em um Estado 
respeitado do Brasil. E só quem é nordestino sabe o 
quanto é difícil encarar e vencer os preconceitos con-
tra a nossa região. 

No passado, muitos baianos, por falta de oportu-
nidade em sua terra, eram obrigados a procurar outros 
rincões, como os das Regiões Sul e Sudeste, para 
tentar vencer na vida. Saíam de sua terra e se subme-
tiam à informalidade e ao subemprego. Ralavam para 
sobreviver fora de casa. ACM, com visão de estadista, 
descortinou novos e diversificados horizontes para a 
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nossa Bahia. Através de ações de governo, dinamizou 
a economia baiana. 

Vale ressaltar alguns exemplos que foram mar-
cantes: a implantação do pólo industrial, com desta-
que especial para o Pólo Petroquímico de Camaçari; 
por falar nisso, a luta de ACM em momento posterior 
da história baiana pela instalação da indústria auto-
mobilística, cujo principal ícone é a fábrica da Ford 
em nosso Estado; a construção do porto de Aratu e 
do centro administrativo; a ampliação e modernização 
do aeroporto; a criação da central de abastecimento 
da nova estação rodoviária de Salvador; a construção 
de 2 mil salas de aula; a implantação de cerca de 9 mil 
quilômetros de rodovias; a extensão da estrutura bá-
sica do centro industrial de Aratu; a criação da Cesta 
do Povo, entre tantas outras iniciativas. 

Ele não fez apenas pela Capital porque foi como 
Governador que olhou o oeste da Bahia e fez surgir o 
que é hoje o maior pólo produtor de grãos do Nordes-
te. No extremo sul, rasgou uma nova fronteira agroin-
dustrial, fazendo nascer o segundo maior pólo de pa-
pel e de celulose deste País. No centro, na Chapada 
Diamantina e no sudoeste do Estado, lutou contra a 
resistência de produtores tradicionais e criou um novo 
pólo cafeeiro. No nordeste da Bahia, implantou um pólo 
produtor de alimentos, em que se destaca a produção 
de feijão. Construiu a Linha Verde, a primeira rodovia 
ecológica do País, interligando todo o litoral norte da 
Bahia até a divisa com Sergipe.

Sr. Presidente, diversas foram as obras no âmbito 
social. Gastaria aqui uma tarde toda para citá-las. Tam-
bém foi muito forte a sua presença na área da cultura. 
E não apenas da cultura. Também na área da arte. A 
Bahia se destaca neste Brasil pela beleza e pela rique-
za da sua cultura, pelo esplendor da sua arte. 

Diversos foram os seus amigos e parceiros de 
construção da Bahia, como Jorge Amado, Zélia Gat-
tai, Gal Costa, Dona Canô, Caribé, Calazans Neto, os 
artistas das manifestações afro, os artistas do axé. 

Sr. Presidente, vê-se que a vida de ACM também 
se confundiu com essa riqueza cultural e artística da 
nossa Bahia. Isso para não falar do sincretismo reli-
gioso, simbolismo que ele soube compreender como 
uma manifestação do sincretismo do próprio povo baia-
no, da natureza da nossa terra, respeitando todas as 
religiões e tendo amigos e amigas nessa área, como 
Irmã Dulce e Mãe Menininha do Gantois.

Aliás, ACM jamais se esqueceu, até pelo contrário, 
a vida inteira fez questão de repetir que muito do que 
fez como homem público se deveu a seus parceiros 
e colaboradores. Foi muito exigente ao escolhê-los. 
Para ele, o ideal seria reunir numa só figura atributos 

da amizade, da lealdade, da apetência para o trabalho, 
da competência profissional e da confiabilidade.

A respeito de seus colaboradores, disse um dia: 
“Irei procurar os mais capazes onde estiverem, pois 
não se constrói sem o talento, sem o saber, sem a ca-
pacidade de trabalho e de comando”. 

Dizia também que um bom governante não deve 
nomear quem terá depois dificuldade para demitir. Tal-
vez por isso jamais a amizade ou o grau de parentesco 
foram critérios de escolha na sua cartilha de homem 
público. 

Antonio Carlos Magalhães foi um grande apos-
tador nos talentos profissionais. Ele era intuitivo nos 
investimentos em recursos humanos para a atividade 
pública e também política, revelando ao longo da vida 
quadros que nem haviam descoberto em si mesmos 
qualquer inclinação, aptidão ou talento para a carreira 
administrativa ou política. 

Este, aliás, é um dos bens do chamado espólio 
político do carlismo de que os seus seguidores jamais 
podem abrir mão: investir no homem, sobretudo nos 
jovens, dando-lhes oportunidade de crescimento. 

Sr. Presidente, ainda contando com a colabora-
ção da Mesa, inicio a parte final deste pronunciamento 
fazendo alguns agradecimentos. 

Primeiro, quero agradecer ao Instituto do Cora-
ção e à sua equipe de médicos, sobretudo na figura 
de 2 mulheres: Ludmila e Filomena, que se dedicaram 
como filhas ao Senador Antonio Carlos Magalhães, 
que lutaram ao lado dele para garantir que pudesse 
vencer sua fraqueza física.

Quero agradecer à minha família. E o faço na 
figura de meu pai, que está presente, o Senador An-
tonio Carlos Magalhães Júnior. 

Sr. Presidente, o maior bem que Deus me deu foi 
minha família e a maior herança que recebi em toda 
a minha vida foi a educação que me foi transmitida 
por meus pais e avós. Tenho muito orgulho de meus 
pais e avós. 

Quero agradecer aos Parlamentares de vários 
partidos, inclusive ao Presidente da Câmara, que foi 
ao seu sepultamento, assim como os Senadores, seus 
colegas. Num tributo de amizade, promoveram na se-
mana passada uma Sessão Solene em homenagem à 
sua memória e à sua trajetória política que calou fundo 
em nossos corações. 

Quero agradecer aos brasileiros de todas as re-
giões deste País que respaldaram diversas lutas do 
Senador Antonio Carlos Magalhães, especialmente 
quando S.Exa. foi Presidente do Congresso Nacional, 
que apoiaram e aplaudiram a sua iniciativa de instalar a 
CPI do Judiciário, assim como a de lutar pela constitui-
ção do Fundo de Combate à Pobreza e de Erradicação 
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da Miséria, que aplaudiram a sua decisão política firme 
de aprovar em tempo recorde o pacote de combate à 
violência e que sempre o respeitaram pela sua luta 
permanente e intransigente contra a corrupção.

Por último, Sr. Presidente, quero agradecer aos 
baianos as orações, porque muitos fizeram uma cor-
rente de fé ao rezarem pela recuperação do Senador, 
pelas manifestações na sua despedida, porque milhares 
de baianos choraram conosco, sentiram a dor que nós 
sentimos e prestaram seu último tributo ao Senador. 
Quero agradecer aos baianos principalmente por um 
motivo: porque os baianos sempre estiveram ao seu 
lado, sempre foram a razão da sua vida, sempre foram o 
alimento e o combustível da sua luta, sempre o fizeram 
viver e vencer. Os baianos fizeram com que o Senador 
Antonio Carlos Magalhães superasse os mais difíceis 
momentos da sua caminhada. Os baianos sempre o 
fizeram acreditar que valeria a pena lutar. Ele morreu 
como viveu: lutando; ele morreu como viveu: amando. 
Amando os seus, mas principalmente amando de for-
ma desmedida e única a Bahia e o seu povo.

Senador, onde quer que esteja, saiba que a prin-
cipal obra que construiu foi a de ter formado um gru-
po de homens públicos que sempre compartilharam 
do seu desejo de lutar e defender a Bahia; saiba que 
seu grupo político procurará fazer jus à sua história, 
à sua trajetória, sempre pronto para defender nosso 
Estado.

Senador Antonio Carlos, saiba que sou grato 
a meu bom Deus por ter aprendido política na mais 
brilhante de todas as escolas que a vida poderia me 
propiciar. Deus não poderia ter sido melhor comigo: 
concedeu-me a oportunidade e o privilégio de não 
apenas aprender com o senhor, mas sobretudo de 
ser merecedor do seu respeito, do seu carinho e do 
seu amor.

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

primentamos o ilustre Deputado Antonio Carlos Ma-
galhães Neto pelo emocionado e oportuno pronuncia-
mento, que dá oportunidade a esta Casa de render 
homenagem ao ilustre Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, que tantos serviços prestou ao Brasil, espe-
cialmente à Bahia.

O SR. NILSON PINTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. NILSON PINTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, tenho a honra de comunicar ao Plenário que 
a Câmara dos Deputados está recebendo visita oficial 
da ilustre Delegação Parlamentar da Comissão para 

Assuntos Sociais e Laborais do Parlamento Federal da 
República da Alemanha, que hoje esteve reunida com 
as Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e de Seguridade Social e Família.

A delegação oficial é liderada pelo Exmo. Depu-
tado Klaus Brandner e acompanhada pelo Exmo. Em-
baixador da República da Alemanha no Brasil, Sr. Prot 
von Kunow.

Na condição de Presidente do Grupo Parlamen-
tar Brasil – Alemanha, tenho a honra de trazê-los a 
este plenário para que ouçam de V.Exa. palavras de 
saudações.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A Mesa 
convida os ilustres membros da Delegação Parlamen-
tar da Comissão para Assuntos Sociais e Laborais do 
Parlamento Federal da República da Alemanha para 
os cumprimentos.

Sr. Chefe da Delegação, Deputado Klaus Brand-
ner, Srs. Deputados Ralf Brauksiepe, Stefan Müller, 
Angelika Krüger-Leiβner, Wolfgang Grotthaus, Jörg 
Rohde, Volker Schneider; Sr. Secretário da Comissão, 
Martin Frey; Sr. Embaixador da Alemanha no Brasil, 
Prot Von Kunow; Sr. Conselheiro Social, Manuel Cam-
pos, desejamo-lhes boa estada no Brasil e proveitosa 
visita ao Congresso Nacional.

Agradecemos aos Parlamentares anfitriões da 
delegação oficial a gentileza.

Sejam muito bem-vindos ao Brasil. (Palmas.)
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de agradecer ao Sr. Secretário de Transportes 
do Estado de São Paulo, Mauro Arce, por ter recebi-
do delegação do Consórcio Intermunicipal da Bacia 
do Juquery – CIMBAJU –, formada pelos Prefeitos 
de Caieiras, Cajamar, Mairiporã, Francisco Morato e 
Franco da Rocha. Foi reivindicada melhoria na Estra-
da Velha de Campinas, Rodovia Tancredo Neves, que 
teve uma série de problemas depois da construção 
de um rodoanel.

Gostaria também de cumprimentar a PETRO-
BRAS pelo anúncio das obras do Terminal de Gás de 
Caraguatatuba, que vai gerar 4 mil novos empregos na 
região. Está de parabéns o Prefeito de Caraguatatuba 
pelo brilhante feito, que agora se materializa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GERSON PERES – Sr. Presidente, peço 

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

V.Exa. a palavra.
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O SR. GERSON PERES (PP – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nossa pauta está cheia: é CPMF para cá, 
é reforma política para lá.

A propósito, aproveito para falar rapidamente so-
bre a agonia da reforma política. Lembro que o assunto 
viabiliza uma discussão pálida e sem maior respaldo 
para que a eficácia das nossas decisões sobre o que 
está escrito produza bons resultados.

O financiamento público postulado é contraditó-
rio: fere a isonomia; dá dinheiro público para cargos 
majoritários; e, de maneira diferente, oferece recurso 
privado e público para os cargos proporcionais. Dessa 
forma, os eleitos majoritariamente ficam resguardados 
das constantes críticas de que recebem financiamento 
da iniciativa privada e os Deputados e Vereadores são 
deixados sob o fogo cruzado das críticas de que ga-
nham dinheiro privado e público ao mesmo tempo.

Os ocupantes de cargos majoritários ainda têm 
vantagem na reeleição: com o poder na mão e o prin-
cípio da autoridade em exercício, conseguem maior 
respaldo nas suas reeleições.

O texto do financiamento público não resiste a 
uma análise mais profunda no que tange ao princípio 
da juridicidade. Não se admite que um cargo eletivo 
que tem a mesma origem e serve para o mesmo fim, 
a representatividade, seja financiado por recursos de 
fontes diferentes. Este é um aspecto.

Outro ponto que a reforma aborda diz respeito 
exatamente ao que vem com o timbre de fidelidade par-
tidária – a impropriamente chamada fidelidade partidá-
ria. Trata-se de uma lei de inelegibilidade. Agora vejam 
a contradição: o Tribunal Superior Eleitoral diz que o 
mandato pertence ao partido. Muito bem. Vejam o que 
o Congresso faz: legisla, dizendo que durante 3 anos 
e 6 meses há fidelidade partidária. Dentro da própria 
lei ordinária, abre-se o espaço de 6 meses para que 
se mude de partido.

Nesse espaço, a quem pertence o mandato? Não 
mais a quem determina a Justiça? Vejam que só uma 
emenda à Constituição poderia decretar a excepcio-
nalidade, ou a liberalidade, da mudança de partido, 
não uma lei ordinária. 

Essa reforma está assentada infra-estruturalmen-
te em lei ordinária e complementar, e está agonizando, 
Sr. Presidente. É bom que chamemos o padre, pois ela 
está agonizando. Chamemos o padre para colocá-la 
no lugar certo. 

Há rejeição total, e comecemos pela lógica: fide-
lidade em primeiro lugar, redução de partidos em se-
gundo, para depois pensar em financiamento público e 
extinção de reeleição para a moralização dos costumes 

políticos, em que se rouba muito dinheiro público para 
eleger os que já estão no poder.

É preciso agir com racionalidade, para que o povo 
volte a ter respeito pelo Poder Legislativo e este tenha 
novamente credibilidade. 

Muito obrigado. 
O SR. PEDRO WILSON – Sr. Presidente, peço 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ouvi com atenção o discurso do ilustre 
Deputado paraense Gerson Peres, que mais uma vez 
aborda a reforma político-eleitoral.

O Congresso Nacional tem o dever histórico, mo-
ral e político de aprovar reforma política que impeça 
os casuísmos – quando o casuísmo é no Congresso, 
toda a imprensa critica, quando é na Justiça Eleitoral, 
ninguém acha nada de mais.

Precisamos fazer a reforma política, precisamos 
discutir pontos como fidelidade partidária, financiamento 
público de campanha e formação de partidos orgânicos 
– partidos de verdade, pequenos ou grandes, mas que 
tenham propostas e programas a defender.

Então, Sr. Presidente – V.Exa. é de nossa querida 
Minas Gerais, terra de Milton Campos e de tantos ou-
tros que marcaram a história da luta política brasileira 
–, temos que substituir a vontade de cada partido pela 
vontade desta Casa de aprovar uma reforma político-
eleitoral que dê às eleições brasileiras transparência 
e ao eleitor condições de discernir o que quer para o 
povo brasileiro.

Se não realizarmos essa reforma, ou minirrefor-
ma, seremos obrigados a convocar uma Constituinte 
exclusiva, para que tais mudanças sejam feitas. 

Todos endeusamos a Constituição de 1988, a 
Constituição Cidadã do ilustre Deputado Ulysses Gui-
marães, mas ela teve grave erro: estabeleceu uma série 
de procedimentos que não foram regulamentados ou 
não puderam ser realizados em quase 20 anos. No dia 
5 de outubro do ano que vem, ela comemora 20 anos 
e já recebeu várias emendas constitucionais, para se 
adaptar não só à evolução do Estado, mas também e 
principalmente às necessidades e aspirações do povo 
brasileiro, da Nação brasileira. 

Por isso, apelo a V.Exa., Sr. Presidente, e a to-
dos os Deputados, para votarmos os pontos que es-
tão acima de nossos partidos e de nossas vontades 
pessoais. A reforma não é só lista fechada ou aberta. 
Ela é composta por pontos importantes, que visam es-
tabelecer a legitimidade das eleições, a transparência 
e o respeito à vontade de cada eleitor. 



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 39953 

Tem gente que tem medo da Constituinte. Com a 
elaboração de uma Constituinte exclusiva se encerra 
o mandato. Esse foi um dos erros da Constituição de 
1988. Deveríamos ter tido uma Constituinte exclusi-
va, que estabelecesse a Lei Maior e, depois, eleições 
gerais no Brasil.

Precisamos avançar na reforma política tanto na 
Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, na 
questão dos 8 anos do mandato de Senador, de seus 
suplentes e das coligações. 

O Brasil merece nova lei política e eleitoral, para 
dar aos partidos vontade de agir em função de seus 
interesses, assim como no de seus filiados e de seus 
representados na sociedade brasileira, mas precisa 
ser uma reforma que traga modernidade, democracia, 
liberdade e cidadania para todos nós.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WILLIAM WOO – Sr. Presidente, peço a 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Narcio Rodrigues; Sras. e Srs. Deputados, parabenizo 
a Polícia Civil de São Paulo, que hoje, desde às 7h, 
realiza a Operação Inverno Quente.

Essa operação foi determinada pelo Dr. Youssef, 
por intermédio do Delegado Geral, Dr. Mário Jordão. 
Tem a atuação de 800 policiais da Divisão de Crimes 
contra o Patrimônio, basicamente contra o crime de 
seqüestro, um dos crimes mais violentos e tristes. 
Essa operação conta com várias barreiras, envolven-
do vários policiais, principalmente nos Municípios de 
Diadema e São Paulo. 

Essa ação tem sido apoiada pelo Secretário Ro-
naldo Marzagão, que mostrou grande eficácia na última 
Operação Strike, em São Paulo, ao deter aproximada-
mente 2 mil criminosos, em conjunto com a atuação 
de 18 mil policiais. 

Hoje, durante a discussão da PEC que trata da 
DRU e da CPMF, entrei com requerimento, de acordo 
com art. 58, inciso III, para mudarmos a proposição, 
pois trata de 2 assuntos diferentes. A proposta é des-
membrá-la em 2: uma que trata da DRU e outra que 
trata da CPMF, um assunto muito mais polêmico.

Particularmente sou contrário à CPMF. Temos 
que acabar com essa contribuição. Aliás, não se trata 
de contribuição. Já virou hábito na vida dos brasileiros 
o pagamento de imposto que leva o nome de contri-
buição para que o valor arrecadado não seja dividido 
com Estados e Municípios. 

Essa contribuição foi criada com a finalidade de 
atender à Saúde, mas foi direcionada a outras áreas, 
de maneira que Estados e Municípios não podem re-

ceber os recursos, embora sejam eles que, na ponta 
da linha, atendem à população brasileira. 

Pedi a desvinculação para que fossem discutidos 
separadamente os 2 assuntos. Tenho certeza de que 
vários Parlamentares são contrários à manutenção da 
CPMF. Foram apresentadas várias propostas, como a 
participação dos Estados e Municípios na sua arrecada-
ção, mas a CPMF é uma bitributação, porque entra em 
toda a cadeia monetária. Os empresários, que já pagam 
tributos, quando fazem uma operação para pagar a sua 
cadeia produtiva novamente são tributado por meio da 
CPMF. Precisamos dizer não a esse projeto. 

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN – PE. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
art. 82 do Regimento Interno da Casa diz claramente 
que a Ordem do Dia tem que começar às 16h.

Vou explicar por que estou levantando esta ques-
tão de ordem. Os Líderes estão reunidos agora para 
tentar vir com mais um monstrengo de reforma políti-
ca, ou seja, querem fazer financiamento público misto 
de campanha – numa enorme falta de imaginação – e 
trazer um projeto de fidelidade partidária que, efetiva-
mente, é natimorto. A questão da fidelidade partidária 
só pode ser tratada numa PEC.

Portanto, gostaria que V.Exa. seguisse o art. 82 
do Regimento Interno da Casa e desse início à Or-
dem do dia.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A Mesa 
informa ao Plenário que está aguardando a conclusão 
da reunião de Líderes, para que o Presidente Arlindo 
Chinaglia possa dar prosseguimento às decisões que 
lá forem tomadas, com o objetivo de votar as matérias 
que são do desejo da sociedade brasileira.

Acolhemos a questão de ordem de V.Exa. A Mesa 
vai se pronunciar oportunamente.

O SR. ELIENE LIMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, telespectadores da TV Câmara, como to-
dos sabem, o asfalto leva desenvolvimento às cidades. 
Basta observar e notar que onde tem estrada chega o 
progresso. Posso citar como exemplo o meu Estado, 
Mato Grosso. No começo do século passado, Mato 
Grosso assistia ao crescimento abundante de 2 cida-
des. Eram elas: Guiratinga e Poxoréu. Essas 2 cidades, 
em 1940, cresciam a passos largos, motivadas pelo 
boom da exploração de diamante e do ouro. 
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Nessa mesma época, Sr. Presidente, a cidade 
de Rondonópolis, hoje conhecida por ser a maior ex-
portadora de soja do Estado e a terceira maior cidade 
mato-grossense, era apenas um distrito, sem repre-
sentatividade nenhuma ao Estado. Mas em fevereiro 
de 1960, no Governo de Juscelino Kubitschek, a rea-
lidade dessas 3 cidades começou a mudar. 

O Governo Federal na época sabia da necessi-
dade de construir uma estrada ligando o sudeste ao 
norte do País, e em meio a uma reunião com os Go-
vernadores dos Estados do Norte decidiu construir a 
então BR-029, hoje 364, ligando Cuiabá a Porto Velho 
e Rio Branco. A decisão de construir a BR-364 mudou 
o destino econômico das cidades de Guiratinga, Po-
xoréu e Rondonópolis.

Em 1983, a BR-364 foi asfaltada e é hoje uma 
importante rodovia diagonal do Brasil que se inicia 
em Limeira, São Paulo, passa por Minas Gerais, Goi-
ás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, no extremo oeste 
desse Estado. Essa estrada representa hoje a princi-
pal ferramenta no escoamento da produção de toda a 
região norte e centro-oeste do País.

Pois bem, Rondonópolis, que era nos anos 70 um 
pequeno Município, recebeu o traçado da BR-364. E o 
asfalto dessa grande rodovia fez Rondonópolis crescer 
a passos largos e se tornar Pólo Industrial do Centro-
Oeste. Enquanto as cidades vizinhas Guiratinga e Po-
xoréu, consideradas prósperas até então, perdiam a 
cada ano espaço na economia.

Caros colegas, dei o exemplo da cidade de Ron-
donópolis, que cresceu com a chegada do asfalto, mas 
todas as cidades que receberam o traçado de rodovia 
cresceram assustadoramente. E é justamente esse 
ponto que quero discutir hoje aqui.

Na última sexta-feira, participei, juntamente com 
outras lideranças do meu Estado, da quarta audiência 
pública para discutir o traçado da BR-242. O evento foi 
na cidade de Brasnorte, que fica a cerca de 400 qui-
lômetros de Cuiabá. Essa audiência, requerida pelo 
Deputado Estadual José Riva, mostrou à população 
o quanto é importante manter o traçado original da 
BR-242, rodovia esta traçada no sentido leste-oeste. 
A 242 sai de Feira de Santana, passa por Seabra e 
Barreiras, na Bahia, corta em seguida o Estado do To-
cantins “de ponta a ponta” e entra em Mato Grosso, 
por São Félix do Araguaia.

Também participaram da reunião o Deputado 
Federal Valtenir Pereira, o Deputado José Geraldo 
Riva, Primeiro-Secretário da Assembléia Legislativa 
de Mato Grosso, os Deputados Estaduais Otaviano 
Pivetta, José Domingos e Júnior Saveiro. 

Há divergências quanto ao traçado da BR-242 no 
Estado de Mato Grosso. De um lado há os que querem 
que a rodovia continue do jeito que está. Pelo projeto 
inicial, o traçado interliga Ribeirão Cascalheira a Sor-

riso, passando pelos Municípios de Ipiranga do Norte, 
Brianorte (distrito de Nova Maringá), Campo Novo dos 
Parecis e Itanhangá.

Já de outro lado há os que defendem mudança no 
traçado. A rodovia, em Mato Grosso, começaria também 
em São Félix do Araguaia, seguiria até Sorriso, passa-
ria pelas cidades de São José do Rio Claro e Campo 
Novo dos Parecis e terminaria em Comodoro. 

As obras para o traçado original da rodovia es-
tão previstas no Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC). A verba vai ser liberada após conclusão 
de estudos do Departamento Nacional de Infra-estru-
tura, com a previsão de recuperação dos trechos da 
rodovia a partir do Município de Ribeirão Cascalheira 
(BR-158).

Caros, colegas, eu, como participante da audi-
ência pública, conhecedor das diversas dificuldades 
de quem mora no norte do Estado, defendo que o tra-
çado continue da forma que está. A BR-242 atende 
ao antigo sonho dos produtores rurais daquela região 
em construir uma rodovia asfaltada que facilitasse o 
escoamento da produção para os grandes centros 
e ainda encurtasse o caminho para a população do 
Médio Norte, quanto ao deslocamento para o Sul e o 
Sudeste do País.

A conclusão da rodovia representaria a solução 
de 2 grandes problemas vividos atualmente pelos 
produtores de meu Estado: primeiro atenderia ao es-
coamento das safras do norte do Estado e, segundo, 
no sentido inverso, favoreceria ainda mais a produção 
industrial dos Estados circunvizinhos. 

Sabemos que a falta de malhas rodoviárias ade-
quadas e de estrutura ferroviária e hidroviária tem 
trazido enormes prejuízos para a balança comercial 
do País. Reportagem da última edição da revista Veja 
mostrou que, da porteira para dentro, a produção de 
soja no Brasil é bem mais barata do que a dos Esta-
dos Unidos – em torno de 51 dólares mais barata. No 
entanto, da porteira para fora se enfrenta toda dificul-
dade de transporte, e essa diferença cai ao ponto de 
a tonelada da nossa soja chegar ao mercado consu-
midor em média 24 dólares mais cara que a tonelada 
de soja produzida nos Estados Unidos. 

Sabemos que Mato Grosso tem enorme potencial 
no agronegócio, na agropecuária, para contribuir com 
a balança comercial do País, mas para isso é preciso 
que as estruturas possibilitem esse ganho. Quando da 
reunião, discutimos esses temas. 

Quero registrar que a BR-242 é de grande im-
portância. Essa rodovia sairá de Rondônia, na divisa 
oeste do País, e irá até o litoral baiano. É um desta-
que importante para fazermos realmente economia, 
inclusive via porto, na cidade de Porto Velho, indo a 
Itacoatiara e Belém. 
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Finalizo, caros colegas, reforçando o que eu disse 
no começo da minha fala: o asfalto leva o progresso e 
Mato Grosso precisa desse progresso, precisa do as-
falto e precisa que o traçado continue da forma como 
foi planejado. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re-
gimentalmente, a Casa inicia a Ordem do Dia às 16h. 
Temos quorum e já são 16h25min. Quando será ini-
ciada a Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Já 
comunicamos ao Presidente Arlindo Chinaglia que 
estamos sendo questionados pelo Plenário sobre a 
necessidade de iniciarmos a Ordem do Dia. Solicita-
mos a S.Exa. que conclua a reunião de Líderes para 
vir ao plenário se manifestar. Em minutos teremos uma 
posição, que será dada ao Plenário.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Muito obriga-
do, Sr. Presidente.

O SR. ASDRUBAL BENTES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB – PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
ao longo dos anos, desde a Assembléia Nacional Cons-
tituinte, tenho-me manifestado inteiramente contrário à 
ditadura das Lideranças que se impõe na Casa. Como 
receberemos matéria para ser votada ainda hoje se 
não conhecemos o conteúdo? Passa-se uma imagem 
negativa para a Nação de que votamos sem saber o 
que estamos votando.

O Regimento existe para ser cumprido. Já são 
16h. O prazo para o início da Ordem do Dia já está 
esgotado. Aguardar as Lideranças para trazer o que 
não conhecemos para votar – tenha paciência, Sr. Pre-
sidente – não condiz com os ares democráticos que 
vivemos e respiramos.

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

esclarece ao Plenário que a Ordem do Dia foi ampla-
mente divulgada com a devida antecedência. Teremos 
que seguir a Ordem do Dia para votar. Vamos aguar-
dar a manifestação do Sr. Presidente da Casa, que já 
foi comunicado de que estamos sendo questionados 
sobre a necessidade de iniciar a Ordem do Dia.

O SR. NILSON MOURÃO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
a taxa do desmatamento na Amazônia Legal caiu 25% 
entre agosto de 2005 e julho de 2006, de acordo com os 
números finais do Projeto de Monitoramento do Desflores-
tamento da Amazônia. A queda deverá ser ainda maior a 
partir deste ano, segundo nova estimativa do Sistema de 
Detecção de Desmatamento em Tempo Real. Os dados 
foram anunciados, na última sexta-feira, em solenidade 
realizada em Brasília, na qual compareceram os Minis-
tros do Meio Ambiente, Marina Silva; do Desenvolvimento 
Agrário, Guilherme Cassel; da Agricultura, Reinhold Ste-
phanes; e da Casa Civil, Dilma Rousseff.

Essa é a segunda queda no índice desde março 
de 2004, quando o Plano de Prevenção e Controle do 
Desmatamento da Amazônia foi lançado pelo Presi-
dente Lula. Coordenado pela Casa Civil, o plano conta 
com a participação de 13 Ministérios. Desde então, a 
taxa de desmatamento caiu 49%. Em 2004-2005, a 
área desmatada na Amazônia foi 18.793 quilômetros 
quadrados; em 2005-2006, foi de 14.039 quilômetros 
quadrados. Dos 9 Estados da região, 7 tiveram seus 
índices de desamamento reduzidos. Um aumento foi ve-
rificado em apenas 2 Estados: Amazonas e Roraima.

Sr. Presidente, com muito orgulho, faço este registro 
no plenário da Casa, pois a política implementada pela 
Ministra Marina Silva, apesar de todos os problemas por 
que tem passado e de todos os sacrifícios, começa a dar 
resultados concretos. De 2004 a 2006, tivemos redução 
de 49% nos números do desmatamento na Amazônia. 

Em 2 anos de ação da Ministra Marina Silva e da 
Comissão Especial relacionada ao tema, reduzimos à 
metade o desmatamento, que ainda é grande. Ainda 
estamos diante de uma realidade desafiadora de mi-
lhares de quilômetros quadrados desmatados ano a 
ano. Mas pela situação em que se encontravam, de 
quase total descontrole, podemos, sim, comemorar 
essa grande vitória.

Parabenizo a Sra. Ministra Marina Silva e sua 
equipe técnica por essa ação clara, determinada e 
efetiva na defesa da Amazônia brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Sr. Pre-

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

V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA (Bloco/

PMDB – CE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discur-
so.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero 
denunciar aqui a situação caótica em que se encontra 
o sistema educacional da cidade de Palhano, no Ceará. 
Desde o começo do segundo semestre, as crianças 
do Município estão sem aulas porque o Prefeito Lu-
cilane Moura, em atitude contrária a qualquer prática 
política, recusa-se a negociar com os professores da 
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comunidade. A falta de espírito público do Prefeito de 
Palhano é completamente antagônica àquilo que se 
espera do ocupante do cargo mais elevado da esfera 
do Executivo Municipal. 

Por outro lado, chama a atenção, Sr. Presidente, o 
esforço empreendido por parte dos professores para evitar 
a interrupção das aulas. Após várias tentativas de nego-
ciação com a Prefeitura, os professores enviaram, no dia 
10 de julho, aviso sobre a possibilidade de paralisação; a 
pauta de reivindicações foi reenviada ao Prefeito no dia 
17 de julho – durante o período de férias escolares. Mas 
até o dia 1º de agosto, quase 1 mês após o aviso dos 
professores da rede municipal, o Prefeito Lucilane Moura 
não se dignou a chamar os professores para negociar, 
forçando a atitude extrema de paralisação do processo 
educacional das crianças de Palhano. 

Alguns poderiam até duvidar da pertinência da 
suspensão das aulas por parte dos professores do Mu-
nicípio, mas a explicação é, infelizmente, simples. O 
vencimento pago aos responsáveis pela transmissão 
de conhecimento em Palhano é vergonhoso. Sras. e 
Srs. Parlamentares, um professor com nível superior 
da rede municipal, com dedicação de 20 horas se-
manais, recebe apenas R$220, além de gratificações 
que podem fazer o salário chegar a R$303. Para o 
professor com nível médio, o valor não ultrapassa a 
casa dos R$205.

Não fosse o valor motivo suficiente para levar o Sr. 
Prefeito à mesa de negociações, há outra razão para o 
atendimento das reivindicações dos professores.

Há 9 anos, 9 anos, os professores do Município 
não têm os salários atualizados. Não me refiro aqui a 
ganhos reais, ganhos acima da inflação. Há 9 anos, 
os professores não recebem 1 centavo a mais pelo 
serviço prestado à construção do futuro da socieda-
de de Palhano. Há 9 anos, os professores preparam a 
sociedade do amanhã de Palhano sem receber nada 
mais como reconhecimento pelo trabalho. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, faço 
aqui um apelo ao Prefeito Lucilane Moura: se o senhor 
não é capaz de reconhecer o merecimento do reajuste 
pela importância do trabalho realizado pelos profes-
sores da rede municipal, faça-o por justiça social! Sr. 
Lucilane Moura, sente-se à mesa de negociações, ouça 
o que têm a dizer os representantes da classe mais 
importante para a construção de uma nação justa e 
promissora. Faça isso por espírito público. Faça pelas 
crianças da comunidade. Faça pelo amanhã do Muni-
cípio. Faça porque é justo. 

Faço também um apelo aos meus colegas da 
bancada cearense: não deixemos que a prepotência 
e a arrogância do Prefeito de Palhano comprometam 
o amanhã das crianças do Município. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. LEONARDO MONTEIRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na última sexta-feira, tivemos opor-
tunidade de receber em Governador Valadares o Dr. 
Paulo Sérgio, ex-Ministro dos Transportes e hoje Se-
cretário-Executivo do Ministério dos Transportes, acom-
panhado do Dr. Fernando Guimarães, Superintendente 
do DNIT-Minas. 

Foi um momento ímpar para nossa região, quando 
o Ministério dos Transportes anunciou a duplicação da 
BR-381, trecho Belo Horizonte—Governador Valada-
res, BR-116. Sem dúvida alguma, a obra é importante 
para toda a região leste de Minas Gerais. A duplicação 
da BR-381, que na verdade é a Fernão Dias Norte, vai 
contribuir para diminuir o grande número de aciden-
tes no trecho Belo Horizonte—Governador Valadares. 
Também vai impulsionar o desenvolvimento da região 
leste de Minas Gerais, a região do Rio Doce. 

Trata-se de obra prevista no Programa de Ace-
leração do Crescimento – PAC que deverá gerar tra-
balho e renda a todos os que vivem no leste de Minas 
Gerais. 

Agradeço ao Dr. Paulo Sérgio, Secretário-Exe-
cutivo do Ministério dos Transportes, ao Sr. Fernando 
Guimarães, Superintendente do DNIT, e ao Presidente 
Lula pela importante iniciativa. 

Muito obrigado. 
O SR. JORGINHO MALULY – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra. 
O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna por 2 razões. 

Hoje, a partir das 18h, sairá do Congresso Na-
cional uma procissão em prol da regulamentação da 
Emenda Constitucional 29. Com a regulamentação, 
estima-se o aumento das verbas do SUS, o que irá 
fortalecer o caixa do nosso País, dos nossos Estados 
e Municípios. 

Milhares de pessoas necessitam do atendimento 
do SUS. Daí por que convido todos os Parlamentares 
a prestigiar essa manifestação. 

A Frente Parlamentar da Saúde organizará o even-
to, a partir das 17h30min, em frente à nossa Casa, a 
fim de sensibilizar as autoridades do Governo Federal 
para esse problema.

Sr. Presidente, estamos vivendo momento importan-
te em nosso País. No mês passado, os meios de comu-
nicação divulgaram a todo instante os Jogos Pan-Ame-



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 39957 

ricanos. Acontecem agora, entre 12 e 19 de agosto, no 
Rio de Janeiro, os Jogos Parapan-Americanos. 

Para ter bom desempenho em qualquer desafio 
esportivo, muitos fatores influenciam: patrocínio, profes-
sores de educação física preparados, programas que 
dêem acesso à nossa juventude e às nossas crianças, 
principalmente na periferia das cidades brasileiras. 

Quero parabenizar o Prefeito de São Paulo, Gil-
berto Kassab, e o Secretário Municipal de Esportes, 
nosso colega Deputado Walter Feldman, que na sema-
na passada, juntamente com os atletas do Pan de São 
Paulo, encabeçados pela Maurren Maggi, assinaram 
o lançamento de um grande complexo para prática de 
esportes no Município de São Paulo.

Com esse investimento, São Paulo estará dando 
exemplo a outros Municípios, que também podem fa-
zer sua parte, apoiar a prática do atletismo e de outras 
atividades esportivas.

Aqui fica registrada a minha homenagem aos 
atletas dos Jogos Parapan-Americanos do Rio de Ja-
neiro e também à Prefeitura de São Paulo pela inicia-
tiva referida.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. REGIS DE OLIVEIRA (Bloco/PSC – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
uso da palavra hoje para homenagear a comunidade 
cigana, com a qual passei a ter contato interessante 
e a qual engrandece a população brasileira. 

A imagem que todos têm do cigano é negativa: 
é a daquela leitora de mãos nas ruas. Mas a comuni-
dade organiza-se agora por meio de Farde Estepha-
novichil, Presidente da Associação da Preservação da 
Cultura Cigana – APRECI. Trata-se de cultura riquís-
sima, como todos sabemos, possuidora de música e 
arte maravilhosas e que prega e preza, antes de mais 
nada, a liberdade. A liberdade é o dom maior que a 
comunidade preserva, respeitando o Direito brasileiro. 
Tal comunidade se encontra em todos os países do 
mundo, nascida na Romênia, passando pela Hungria 
e se espalhando pelo mundo todo.

Sr. Presidente, é curioso como a comunidade 
mantém e preserva a própria cultura, a tradição. Pre-
serva por meio do ponto maior dessa colônia, o cha-
mado Kris Romani, que significa a união de todos os 
grandes chefes da comunidade cigana, que decidem 
todas as pendências. O cigano, por tradição, não dis-
cute seus problemas em juízo. Ele o soluciona em um 
juizado próprio, da própria comunidade, formado pelos 
anciãos, que decide todos os problemas que a comuni-
dade tem. Isso é cumprido. Todos os casamentos são 
feitos ainda hoje por acordo, devendo-se provar até a 

virgindade da mulher, o que é estranho para nossos 
olhos, mas é forte na colônia, a qual preserva essa en-
tidade, as tradições da família e o bom comportamento. 
A comunidade cigana procura a identificação exata dos 
seus ancestrais e mantém suas tradições.

Aproveito para fazer um apelo à Presidência, para 
que coloque em pauta hoje a redistribuição orçamentá-
ria de 1% para os municípios. Já aprovamos a emenda 
relativa ao tema em primeiro turno, e há consenso na 
Casa para aprovação em segundo turno. Então, nada 
impede que se coloque em pauta a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 58, para que encerremos a discussão 
na Casa. Não vamos insistir na reforma política, pois não 
há consenso. Faço um apelo a V.Exa., Sr. Presidente, 
para que coloque em votação a PEC dos Prefeitos. Há 
pressão para que isso ocorra e há grande interesse na 
matéria. Há consenso na Casa. É urgentíssimo que colo-
quemos em votação a proposta, para que seja aprovada 
hoje, para alívio de todos os municípios do País.

Muito obrigado.
O SR. MANATO – Sr. Presidente, peço a palavra 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. MANATO (Bloco/PDT – ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, chamo a 
atenção para a mobilização que a Frente Parlamen-
tar da Saúde vai fazer logo mais, com marcha em di-
reção ao Palácio do Planalto para evitar o apagão da 
saúde. Nós, que participamos da Frente Parlamentar 
da Saúde – eu sou médico –, temos grande preocu-
pação de que melhore a qualidade de vida e a saúde 
da população brasileira.

A regulamentação da Emenda Constitucional 29 
injetará no Sistema Único de Saúde mais de 20 bilhões 
de reais. Temos de aprová-la, obrigando os Estados a 
investirem 12%, os Municípios, 15% e o Governo Fe-
deral, 10%, além da correção anual do que foi investi-
do conforme a variação do PIB, o que, temos certeza, 
melhorará, e muito, a qualidade da saúde no País. 

Estamos discutindo a prorrogação da CPMF. Essa 
contribuição começou a viger no início da década de 
90, na gestão do então Ministro da Saúde Adib Jatene, 
um dos maiores cirurgiões cardíacos do País. Esse di-
nheiro serviria única e exclusivamente para auxiliar o 
setor, ou seja, complementar o orçamento da Saúde. 
Hoje, o montante da CPMF é praticamente tudo o que 
é gasto com a saúde. Há, portanto, uma distorção. 

Esta Casa terá a oportunidade ímpar de fazer 
com que a CPMF seja compartilhada com Estados e 
Municípios. Ou seja, devemos transformar tal contribui-
ção, que não é dividida, em imposto, que seria dividido 
com Estados e Municípios.

Peço ao Presidente Arlindo Chinaglia, que é mé-
dico, que nos ajude na regulamentação da Emenda 
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Constitucional 29, que, temos certeza, será um avanço 
muito grande, como também na aprovação do projeto 
do Ministro da Saúde sobre a criação de fundações 
para gerir os hospitais públicos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Apre-
sentação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Lucenira Pimentel PR 

Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Total de Amapá: 8

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 11

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Praciano PT 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Total de Amazonas: 4
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RONDONIA

Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondonia: 4

ACRE

Fernando Melo PT 
Nilson Mourão PT 
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Nice Lobão DEM 
Pedro Fernandes PTB 
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Pimentel PT 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 12

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ciro Nogueira PP 

Júlio Cesar DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Felipe Maia DEM 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Mendonça Bezerra DEM 
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Iran Barbosa PT 
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Sergipe: 6
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BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edigar Mão Branca PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Carreira DEM 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 19

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Ciro Pedrosa PV 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
Juvenil Alves S.Part. 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 31

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neucimar Fraga PR 
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ayrton Xerez DEM 
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Solange Amaral DEM 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 32

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
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Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Dr. Pinotti DEM 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José Genoíno PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ricardo Izar PTB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Valdemar Costa Neto PR 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 39

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
Jovair Arantes PTB 

Leonardo Vilela PSDB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Luiz Carlos Setim DEM 
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP 
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Takayama PSC PmdbPscPtc
Total de Paraná: 19

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT 
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPscPtc
José Carlos Vieira DEM 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 12
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RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Claudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
Luciana Genro PSOL 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 19

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 307 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
informar ao Plenário que há pouco terminamos reunião 
do Colégio de Líderes em que foi produzido um acordo 
inicial de procedimento.

Há várias matérias na pauta. A proposta de acor-
do é retirar todos os itens de pauta, excetuando-se 
o Projeto de Lei nº 1.210-C – todo o mundo sabe do 
que se trata; o item 12, que é o Projeto de Lei Com-
plementar nº 35 – todo o mundo sabe também do que 
se trata;  proposta de emenda à Constituição que diz 
respeito aos apátridas; e, quarto item, a proposta de 
emenda à Constituição que diz respeito ao Fundo de 
Participação dos Municípios (segundo turno).

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
apenas a ordem não é essa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não, 
mas eu citei na ordem que está no avulso. Fui procu-
rando e encontrando. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Mas o acor-
do, na verdade...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É que 
eu não terminei ainda. O que faz parte do acordo? 
Nós votaríamos, durante a sessão ordinária, a PEC 
do Fundo de Participação dos Municípios e a PEC dos 
apátridas, ambas em segundo turno, e convocaríamos 
sessão extraordinária para as 19h. Nessa sessão, en-
tão, trataríamos dos outros 2 itens, na seguinte ordem: 
primeiro, o Projeto de Lei nº 1.210; segundo, o Projeto 

de Lei Complementar nº 35. A Presidência vai convocar 
sessão com esses 2 itens, nessa ordem.

A questão é a seguinte: para que possam ser 
retirados os demais itens da pauta, para que a Presi-
dência o faça de oficio, tem que haver concordância 
do Plenário.

Pergunto ao Plenário se há concordância para 
que façamos a retirada, de ofício, de todas as matérias, 
mantendo as 4 relatadas, para votarmos 2 matérias, as 
referentes ao Fundo de Participação dos Municípios e 
à questão dos apátridas, e convocarmos sessão ex-
traordinária para as 19h. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, resolvida a questão das 2 PECs, não precisamos 
esperar pelas 19h, podemos encerrar a sessão e re-
alizar imediatamente a extraordinária, com as 2 ma-
térias remanescentes. O grande sonho do Plenário, 
sem dúvida nenhuma, é resolver a questão do Fundo 
de Participação dos Municípios, já que os Prefeitos 
se sentem pressionados. Votaríamos por acordo as 2 
matérias em segundo turno – é votação rápida, sem 
encaminhamento – e depois poderíamos realizar, ime-
diatamente, sessão extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exa. 
tem razão. Foi um parto difícil, do ponto de vista da 
construção política. Reformularei: retiramos todos os 
itens de pauta, mantendo apenas os relativos ao Fundo 
de Participação dos Municípios e aos apátridas, estabe-
lecida desde já a convocação de sessão extraordinária 
com os outros 2 itens, PL nº 1.210 e o PLP nº 35. 

A SRA. JANETE CAPIBERIBE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
já antecipando que considero relevantes os projetos 
que V.Exa. define que continuarão em pauta, quero 
chamar a atenção para a necessidade de votação do 
PLP 217, de 2004, do qual sou co-autora e que está 
sendo retirado de pauta. 

A sociedade precisa de um aceno da Câmara 
dos Deputados com relação a todo desvio de recurso 
público que vem acontecendo em nosso País e que 
envolve membros desta Casa. É uma medida preven-
tiva para a idéia negativa que a sociedade brasileira 
tem desta Casa. 
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Sr. Presidente, o PLP 217 tem o apoio amplo da 
sociedade civil, da Associação Brasileira de Impren-
sa, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho 
Nacional de Bispos do Brasil, da Associação dos Juí-
zes Federais, da Confederação Nacional da Indústria, 
entre outros que se manifestaram.

Então, chamo a atenção para a importância dessa 
matéria, que ora está sendo retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
dar outra interpretação, Deputada Janete Capiberibe. 
Só está na pauta porque a Presidência colocou. En-
tão, não podemos caracterizar isso como uma retirada. 
Está lá porque eu coloquei. 

Creio que a dimensão das matérias que estão 
sendo votadas não é inferior à desta matéria. Nós es-
tamos falando do Fundo de Participação dos Municí-
pios e dos apátridas.

Portanto, eu estou falando isso em reforço da im-
portância da matéria, mas peço cautela, para que não 
fique caracterizado que o Plenário está retirando um 
projeto que, na avaliação de V.Exa. e também na minha 
opinião, contribui para a moralidade pública. Então, por 
favor, ele foi colocado por minha decisão.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE – Concordo com 
V.Exa. no tocante à importância e relevância dos pro-
jetos que ora se encontram na pauta.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Chico Alencar, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, não pudemos participar da reunião do 
Colégio de Líderes porque estávamos apresentando 
ao Senado 60 mil assinaturas de todo o Brasil – aqui 
está uma parte delas – numa campanha rápida con-
tra a corrupção. A corrupção é histórica, seminal nos 
3 Poderes, mas estamos focando agora diretamente 
a grave questão por que passa o Senado.

Na ausência do 1º Vice-Presidente do Senado, 
Senador Tião Viana, levamos essas 60 mil assinatu-
ras ao 2º Vice-Presidente, Senador Álvaro Dias, que 
as recebeu. Não entregamos essa manifestação po-
pular ao Senador Renan Calheiros por entendermos 
que S.Exa. está numa situação de perda de legitimi-
dade na função. 

Neste momento, encaminhamos a V.Exa. esse 
manifesto com 60 mil firmas, uma vez que é dirigido a 
Deputados e Senadores. 

Diz assim o manifesto:

“Temos a honra e a preocupação de ser-
mos portadores de uma contundente mensa-
gem do povo brasileiro: mensagem de indig-

nação, de clamor pela ética na política, de fim 
da impunidade, de transparência nas ações 
públicas. Mensagem de repúdio consciente a 
todo corporativismo, a todo patrimonialismo, a 
tudo que faz da indispensável atividade política 
um espaço de negócios privados e escusos. 
Mensagem, talvez derradeira, de superação 
do desencanto com a política, na esperança 
teimosa de que ela não continue sendo, em 
boa má parte, esta reinante politicagem de 
toma-lá-dá-cá.

A honra de cumprir nossa função como 
representação política se mistura, porém, à 
preocupação com a crise desta própria repre-
sentação, agravada pela improbabilidade de 
uma Reforma Política substantiva, com partici-
pação popular, e pelo adiamento da votação de 
importantes alterações constitucionais,”– nada 
contra as acordadas hoje pelos Líderes, mas 
queremos agregar com prioridade – “como a 
que institui o voto aberto no Parlamento, o fim 
do nepotismo nos Três Poderes,” – relatada pelo 
Deputado Manato – “as rigorosas punições 
aos exploradores de trabalho escravo” – re-
latada pelo Deputado Tarcísio Zimmermann 
– “e apropriadores de recursos públicos – além 
de outras, de alcance social – na rota oposta 
à predominância de mais privilégios aos que 
deles já se beneficiam largamente.

Certos de sua sensibilidade para com 
esta manifestação da cidadania, da qual todos 
somos servidores, 

Atenciosamente, os Parlamentares e di-
rigentes partidários”.

Além de nós, do PSOL – Deputada Luciana Gen-
ro, Deputado Ivan Valente, Senador José Nery, nos-
sa Presidenta Nacional, Senadora Heloísa Helena 
–, estiveram conosco o Deputado Praciano, do PT, o 
Deputado Fernando Gabeira, do PV. A Deputada Lui-
za Erundina não pôde comparecer, mas está junto, e 
creio que esse é o anseio de muitos aqui. E isso signi-
fica não só o combate stricto sensu à corrupção e aos 
maus procedimentos em relação ao dinheiro público, 
mas também uma pauta positiva no interesse da po-
pulação brasileira. 

Simbolicamente passo às mãos de V.Exa. esse 
manifesto nacional. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-

tado Chico Alencar, com referência a algumas das ma-
térias citadas por V.Exa., vamos retomar, em breve, as 
reuniões de Líderes, das quais V.Exa. também participou, 
para estabelecermos medidas estruturantes no sentido 
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de criarmos um sistema eficaz de combate à corrupção 
neste País. Quanto às outras matérias, como a do voto 
aberto e a do nepotismo, estão todas na pauta. Isso 
significa que, nas sucessivas reuniões que teremos na 
retomada do segundo semestre, vamos construir não só 
acordos de procedimento, porque, uma vez estando na 
pauta, haverá disputa em plenário. Sob esse aspecto, há 
uma sintonia desse manifesto com aquilo que o conjunto 
de Líderes e a Casa estão procurando produzir.

Quanto à entrega simbólica, está recebido.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sras. 

e Srs. Deputados, não há manifestação em contrário 
para retiramos, de ofício, as matérias de pauta, man-
tendo-se agora apenas as 2 PECs e, depois, numa 
convocação extraordinária, os 2 temas referentes à 
reforma política.

Há consenso quanto à retirada de pauta de todos 
os itens? (Pausa.)

Havendo consenso, determino sejam retiradas 
as matérias de pauta, mantidas apenas as 2 PECs, a 
dos apátridas e a do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-
sa-se à apreciação do item 20 da pauta.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 272-C, DE 2000 

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 272-
B, de 2000, que dá nova redação à alínea 
“c” do inciso I do art. 12 da Constituição e 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, assegurando 
o registro nos consulados de brasileiros 
nascidos no estrangeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
discussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS, DE-
CLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
razão do acordo, sugeriria a V.Exa. que pusesse as 
orientações dos partidos no painel – todos estão de 
acordo, é segundo turno –, para que pudéssemos vo-
tar rapidamente esta e a próxima matéria e abrirmos 
uma sessão extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
sulto os 3 inscritos para falar a favor da matéria sobre 
se desejam falar.

O Deputado Arnaldo Faria de Sá ponderou bem, 
poderíamos ir direto ao painel, pois estão todos a fa-
vor, foi aprovado por unanimidade. É difícil encontrar 
argumento novo. (Pausa.)

Pronto, os 3 retiraram. Agradeço a V.Exas. No 
painel, vamos consagrar que todos partidos e blocos 
estão a favor, até o Governo e a Oposição estão vo-
tando juntos. 

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presiden-
te, estamos todos juntos, não precisamos nem usar 
a palavra. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sob a Presi-
dência de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Exa-
tamente. É uma maravilha.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 272, 
de 2000, em segundo turno.

As mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 
60 da Constituição Federal, promulgam a se-
guinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º A alínea c do inciso I do art. 12 
da Constituição Federal passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 12 .................................................”
“I – . .................. .....................................
 ............... ..............................................”

“c) os nascidos no estrangeiro, de pai bra-
sileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 
registrados em repartição brasileira competen-
te, ou venham a residir na República Federativa 
do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois 
de atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira;” (NR)

“. ........... ................................................”

Art. 2º É incluído o art. 77 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias com a seguinte redação:

“Art. 77. Os nascidos no estrangeiro en-
tre 7 de junho de 1994 e a data da promul-
gação desta Emenda Constitucional, filhos 
de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão 
ser registrados em repartição diplomática ou 
consular brasileira competente, ou em ofício 
de registro, se vieram a residir na República 
Federativa do Brasil.” (AC)*
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Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

é PEC, a votação é nominal.
O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito 
seja registrado nosso reconhecimento ao trabalho da 
Deputada Rita Camata, que relatou essa proposta de 
emenda à Constituição, que é muita justa e permite 
o registro nos consulados de filhos de brasileiros que 
nascem no exterior, atitude que, havia tempos, preci-
sávamos tomar no Congresso Nacional.

A votação da matéria em segundo turno fará justi-
ça a todos aqueles que, em face de trabalho ou de es-
tudo, estavam no exterior e poderão, a partir de agora, 
registrar os filhos brasileiros nascidos fora do País.

O Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Srs. 
Deputados, vamos retomar a ordem de inscrição na 
mesa, para não prejudicar os Parlamentares inscritos. 
Quem quiser manifestar-se, por favor, inscreva-se.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Júlio Ce-
sar. (Pausa.) Ausente.

O SR. ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, todos aqueles que me ouvem neste momento, 
registro desta tribuna meu louvor, meus agradecimen-
tos e meus elogios ao Presidente Lula pela iniciativa 
de propor neste segundo mandato um programa de 
desenvolvimento econômico e social para o País, em 
que a Região Norte foi contemplada como nunca na 
história deste País: aproximadamente 40 bilhões se-
rão investidos até 2010 em áreas como infra-estrutu-
ra, produção e distribuição de energia, asfaltamento 

de rodovias, construção de hidrelétricas, saneamento 
e habitação.

Como meu tempo é curto, restrinjo-me a ressaltar 
os investimentos em duas grandes rodovias federais 
abertas nos anos 70 e abandonadas pelos Governos 
posteriores. Refiro-me à BR-163, Cuiabá – Santarém, 
e à BR-230, a Transamazônica.

Essas duas rodovias, que somam mais de 2.300 
quilômetros de estrada de chão no Estado do Pará, 
foram totalmente recuperadas pelo Governo Lula no 
primeiro mandato e agora foram incluídas no PAC. O 
asfaltamento da Transamazônica já se iniciou no trecho 
de 85 quilômetros entre Altamira e Medicilândia. Dos 
cerca de 100 milhões de reais necessários para a obra, 
80 milhões já estão disponíveis para este ano.

Isso é motivo de muita alegria, festas e comemo-
rações para aquele povo, que ficou 20 anos abando-
nado, com enormes prejuízos por não poder trafegar 
por aquela região nos longos períodos de chuva. Foi 
muito prejuízo, foi desanimador e houve muita desis-
tência, mas agora o Pará voltou a receber maciços 
investimentos, e teremos, nos próximos 4 ou 5 anos, 
as rodovias em condições de tráfego.

Deixo, então, registrado tema de pronunciamento 
que farei em outra oportunidade.

Muito obrigado.
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sa-
bemos que há consenso quanto à matéria e que há 
muitos Deputados na Casa. Portanto, convocamos os 
membros do Partido da República para virem a ple-
nário votar “sim”.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a Liderança do Governo convoca todos os partidos 
e Deputados da base do Governo para rapidamente 
votarmos as 2 PECs, no sentido de ajudar o prosse-
guimento do trabalho na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Mesa determina que as campainhas sejam acionadas 
e convoca todos os Parlamentares que se encontram 
em seus gabinetes ou em outras dependências da 
Casa para virem ao plenário. Estamos em processo 
de votação nominal.
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O SR. DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
primeiro, peço aos Deputados do PMDB que venham 
imediatamente ao plenário para votar. 

Em segundo lugar, a Frente Parlamentar em 
Defesa da Saúde convida todos os Deputados para 
a procissão da vela, às 18h, a fim de que votemos 
imediatamente a lei complementar que regulamenta 
a Emenda nº 29. O SUS precisa de socorro, precisa 
de mais financiamento.

Às 18h, na rampa do Congresso, seremos mais 
de mil pessoas, de vela acessa na mão, a pedir – já! 
– a regulamentação da Emenda nº 29, por mais re-
cursos e maior acesso da população ao SUS. Às 18h, 
na rampa do Congresso, nós todos, Deputados, pela 
saúde no Brasil!

A SRA. RITA CAMATA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra a ilustre Deputada Rita Camata, a quem 
cumprimentamos, por antecedência, pelo relatório 
produzido e que propicia à Casa fazer hoje justiça a 
tantos brasileiros.

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
agradeço a todos os partidos políticos desta Casa 
pelo apoio quando votamos o segundo turno de emen-
da constitucional que visa assegurar a nacionalidade 
brasileira a mais de 200 mil meninos e meninas que 
desde de 1994 vivem no exterior e não têm esse di-
reito assegurado.

Com essa emenda, Sr. Presidente, vamos permitir 
que os filhos de brasileiros e brasileiras que deixaram 
o Brasil na busca de melhores condições de vida ou 
para estudar tenham assegurado o direito à naciona-
lidade brasileira.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para con-
vidar todos os companheiros e companheiras para virem 
votar, em segundo turno, a Emenda nº 29, extremamente 
importante, e me somo a todos os demais companhei-
ros que já fizeram o convite para a marcha em defesa 
do financiamento da saúde pública no nosso País. Não 
podemos continuar, neste País continental, a ter pessoas 
que precisam de atendimento digno e humanizado no 
setor de saúde e ficam à mercê da própria sorte. Essa 
marcha é uma demonstração de que o País clama por 
saúde pública de qualidade, humanizada e justa.

Vamos juntos à caminhada, que sairá da rampa 
do Congresso Nacional às 18h.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Valdir Colatto. (Pau-
sa.) Ausente do plenário.

O SR. RODRIGO DE CASTRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RODRIGO DE CASTRO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, quero cumprimentar o PSDB pelo 
sucesso do congresso sobre gestão pública realizado on-
tem, em Belo Horizonte, com a presença do Governador 
de São Paulo, José Serra, do ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, do ex-Governador Geraldo Alckmin, 
de diversos Senadores e de companheiras e companhei-
ros Deputados Federais. O sucesso do encontro mostra 
sobretudo a unidade do PSDB, que continua cada vez 
mais forte, indicando rumos certos para o País.

Quero também neste momento parabenizar o Go-
vernador Aécio Neves pelo ótimo exemplo de gestão 
pública que vem dando a todo o Brasil, com o choque 
de gestão.

Sr. Presidente, também parabenizo V.Exa., Presi-
dente Estadual do PSDB, pela organização e realização 
desse grande evento, que causa orgulho a todos.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Agra-
deço a V.Exa. as palavras. 

Cumprimentamos também V.Exa. pela feliz par-
ticipação em um dos painéis promovidos na tarde de 
ontem, em Belo Horizonte, quando o PSDB discutiu 
modelo de gestão.

O SR. ROBERTO BRITTO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. ROBERTO BRITTO (PP – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, muitos Deputados se manifestaram hoje 
a respeito da Emenda nº 29. Estamos extremamente 
felizes com isso. É muito oportuno que todos participem 
desse movimento pacífico, ordeiro e silencioso que fa-
remos hoje, às 18h, em prol da Emenda nº 29. 

A saúde não tem mais condições de se suportar 
com os recursos que lhe são repassados. O Presidente 
Lula tem cumprido seu dever, destinando ao setor o que 
a Constituição define, mas é muito pouco. Precisamos 
dos recursos previstos na Lei Complementar nº 1, de 
2003, que regulamenta a Emenda nº 29. Com isso, te-
nho absoluta certeza de que os municípios, os Estados 
e a União sairão ganhando. Mais do que isso, os gran-
des beneficiários serão as brasileiras e os brasileiros 
que têm dificuldade de acesso ao SUS – o acesso é, 
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pois, um dos maiores problemas do sistema. Com es-
ses recursos, vamos tentar melhorar a situação.

É preciso ressaltar também a importância de se 
melhorar a tabela do SUS. Como é sabido por todos os 
que acompanham dia a dia os problemas da saúde, do 
Plano Real até os dias atuais, o setor de transportes 
recebeu em torno de 636% de aumento, e o IGP-M 
aumentou 435% – houve outros aumentos na mesma 
ordem. Nesse mesmo período, o SUS recebeu apenas 
35% de aumento, o que inviabiliza a saúde e impede 
os profissionais da área de trabalhar de forma digna. 
É o caos! Precisamos dar um basta nisso.

Por essa razão, convoco todos, mais uma vez, a 
participarem da procissão silenciosa e ordeira que se 
realizará hoje, às 18h. Sairemos desta Casa rumo ao 
Palácio do Planalto.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. RAFAEL GUERRA – Sr. Presidente, peço 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de reiterar o convite a todos os Parlamentares e 
funcionários desta Casa para participarem do ato em 
defesa da saúde pública, do SUS e da regulamentação 
da Emenda nº 29. Sairemos em procissão às 18h, em 
defesa da saúde.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Sebastião Madeira. 
(Pausa.) Ausente do plenário.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Paulo 
Pimenta. (Pausa.) Ausente do plenário.

O SR. VILSON COVATTI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero reafirmar perante os colegas Par-
lamentares, em especial aos do Partido Progressista, 
a importância desta votação e da próxima. Antes de o 
Presidente chegar a este plenário, os Deputados não 
tinham conhecimento das matérias que seriam vota-
das, e muitos Deputados se ausentaram em virtude 
de compromissos fora da Casa.

Meu caro Deputado Vitor Penido, Coordenador da 
Frente Parlamentar Municipalista, conclamo os colegas 
Parlamentares a virem votar o aumento de 1% do FPM.

Sras. e Srs. Deputados, este Parlamento, além 
protestar, de fazer procissão em defesa da saúde no 
Brasil e do Sistema Único de Saúde, terá a oportunida-
de ímpar de, ainda hoje, na Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania, e, nos próximos dias, neste 
plenário, aprofundar o debate acerca da CPMF, criada 
para atender à saúde dos brasileiros. Exigimos que a 
renovação da CPMF, no mínimo, seja compartilhada 
por Estados e municípios. E mais: que ela tenha o ver-
dadeiro destino para o qual foi criada, ou seja, atender 
à saúde dos brasileiros e das brasileiras.

Esta é a oportunidade de sairmos do discurso 
para a prática: destinar a CPMF à saúde, ao Sistema 
Único de Saúde, aos hospitais de baixa, média e alta 
complexidade deste País. A saúde clama por recursos, 
enquanto sobra dinheiro em outras áreas. 

Conclamo todos a participarem do ato público que 
será realizado e também a concluírem a votação dessa 
matéria na Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania e, posteriormente, no plenário da Casa, enfim 
destinando a CPMF à saúde do povo brasileiro.

O SR. WLADIMIR COSTA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB – PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, é sempre um prazer vê-lo conduzindo os trabalhos 
com muita galhardia e com muito respeito aos colegas 
Parlamentares.

Neste momento, utilizo esta tribuna da Câmara 
dos Deputados para cobrar maior agilidade na análise 
da proposta de emenda à Constituição relativa aos ser-
vidores temporários do Brasil, que estão sendo amea-
çados de ser colocados no olho da rua. E a PEC, por 
inúmeras vezes, já esteve pautada para ser votada, 
mas não sei por que sempre é retirada de pauta. Es-
tamos cientes de que, quando colocada em votação, 
todos os Parlamentares que respeitam seus eleitores, 
que respeitam os cidadãos brasileiros, que respeitam 
os pais e as mães de família que hoje trabalham em 
vários governos espalhados por este País em busca 
da sobrevivência votarão favoravelmente à manuten-
ção dos servidores temporários.

A luta é de mais de 2 anos. Temos uma comissão 
nacional em defesa dos servidores temporários. Muitos 
deles estão residindo aqui, fazendo trabalho de cor-
po-a-corpo com os Parlamentares, que, por sua vez, 
estão conscientes da importância de votarmos pela 
aprovação da PEC em favor dos servidores temporá-
rios. Chegou a hora. Temos de apoiar e votar.

Pedimos ao Presidente da Casa, nosso querido 
e nobre Deputado Arlindo Chinaglia, que paute a PEC 
nº 54, dos servidores temporários, para darmos esse 
presente antecipado de final de ano para todos eles.

Muito obrigado.
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O SR. CARLOS ZARATTINI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste momento 
em que estamos falando da regulamentação da Emen-
da nº 29, gostaria de informar que ontem estivemos em 
São Paulo, numa reunião com mais de 500 pessoas, 
para protestar contra as péssimas condições em que 
se encontra o Hospital do Campo Limpo, que atende a 
toda a Zona Sul daquela cidade. Situação gravíssima 
ocorre nos hospitais de São Paulo, transferidos para 
organizações sociais cujo único objetivo é o lucro.

Ao mesmo tempo, o Governo Municipal implanta 
ambulatórios de fachada, que não atendem devidamen-
te à população, deixam-na à mingua e empurram os 
doentes mais graves para os hospitais. A população 
mais pobre é excluída do atendimento e não tem aten-
dimento de qualidade. Já tivemos informação de que 
várias pessoas faleceram por falta de atendimento. 

Por isso, Sr. Presidente, é importante que discu-
tamos a regulamentação da Emenda nº 29 e a CPMF. 
É fundamental discutir o atendimento nos hospitais 
públicos. A população mais pobre do País precisa ter 
atendimento de qualidade. Não é possível a privatização 
dos hospitais, o que vem ocorrendo na cidade de São 
Paulo. Isso deixa excluída a maioria da população.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vou 
encerrar a votação.

O SR. MARCIO JUNQUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito 
aos Deputados do Democratas que ainda não votaram 
que se dirijam ao plenário, a fim de votar antes de se 
encerrar a votação.

O Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
acordo para a PEC, e o número é suficiente para a 
aprovação. Já podemos iniciar a outra, que é o grande 
sonho de todos os Prefeitos do País.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a votação.

O SR. CARLITO MERSS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem, na qualidade de Presidente da 
Comissão que trata dessa PEC.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
um conjunto de inscritos para falar no período de bre-
ves comunicações. Se eu abrir, seguirei a lista, e não 
o microfone.

Peço compreensão a todos. A prioridade agora é 
votarmos esta e a próxima PEC. Aliás, até os inscritos 
abriram mão da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Todos 
os presentes já votaram? (Pausa.)

Vou encerrar a votação.
Vou conceder a palavra ao Deputado Fernando 

de Fabinho, próximo inscrito. Na hora em que S.Exa. 
terminar, vou encerrar a votação.

Alguém mais está votando? (Pausa.)
Está encerrada a votação. 
Deputado Fernando de Fabinho, vamos aguardar 

o resultado. Houve erro da Mesa. Depois, concederei 
a palavra a V.Exa. 

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Arlindo Chinaglia, nesta votação, votei conforme 
a orientação de meu partido, o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Mesa 
vai anunciar o resultado da votação da PEC nº 272:

VOTARAM:

Sim:      377
Não:      1
Abstenção:     00
Total:      378 

APROVADA , EM SEGUNDO TURNO, A PROPOSTA 
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 272, DE 2002.

FICA DISPENSADA A REDAÇÃO FINAL, NOS TER-
MOS DO INCISO I, § 2º DO ART. 195 DO REGIMEN-
TO INTERNO.

A MATÉRIA VAI À PROMULGAÇÃO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 272/2000 – SEGUNDO TURNO 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 14/08/2007 17:01
Encerramento da votação: 14/08/2007 17:26
Presidiram a Votação:

Arlindo Chinaglia 
Narcio Rodrigues 
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O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, voto 
“sim”, de acordo com a orientação partidária.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Va-
mos registrar o que acabamos de votar e que vai à 
promulgação.

Trata-se de grande conquista de brasileiros nas-
cidos no exterior, que somam mais de 200 mil. A partir 
desta emenda à Constituição, eles terão direito que 
não tinham: de se registrar como brasileiros nas em-
baixadas ou nos consulados brasileiros. Portanto, esta 
emenda à Constituição resolve o problema daqueles 
cuja situação não estava regularizada e lhes dá nacio-
nalidade e cidadania. 

Foram criadas as condições para que, doravante, 
nenhum brasileiro passe por esse tipo de sofrimen-
to. Anos a fio se ficou na dependência de emenda 
constitucional como esta que o Plenário acabou de 
aprovar. Nós  todos estamos absolutamente seguros 

da grande conquista que esta emenda à Constituição 
representa.

Quero cumprimentar os autores, os Relatores, 
os militantes – não foram poucos os que, junto com 
familiares e entidades, ponderaram – e, finalmente, 
a Casa pela sensibilidade e, eu diria, nesta Legis-
latura, pela celeridade com que se houve nesse 
processo.

Portanto, cumprimento todos os Deputados e 
Deputadas por essa grande conquista social para o 
povo brasileiro.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Cumprimento 
V.Exa. também, Sr. Presidente.

O SR. CARLITO MERSS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLITO MERSS (PT – SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
Presidente da Comissão, gostaria de agradecer a 
V.Exa. também, porque foi a sua vontade política 
que permitiu que a Relatora, Deputada Rita Cama-
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ta, e todos os membros da Comissão tivessem a 
certeza de que, fazendo nossa parte na Comissão, 
teriam de V.Exa. essa celeridade. Hoje a matéria vai 
à promulgação.

Tomei conhecimento da gravidade disso no início 
deste ano. Fico feliz de, com os Deputados da Comis-
são Especial e de toda a Casa, ter permitido resolver 
problema que não foi um problema qualquer. Na re-
visão de 1994, por um lapso, deixou-se esse ato na 
Constituição, o que, em 13 anos, transformou muitos 
brasileiros em apátridas. Com certeza, esta Casa dá 
um exemplo.

Agradeço a todos os que, com celeridade, resol-
veram esse problema.

Um abraço.
O SR. CARLOS BEZERRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB – MT. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, votei de acordo com a Liderança do meu 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Peço àqueles que não votaram que aguardem um 
pouco.

Quero cumprimentar o Deputado Carlito Merss, 
a Deputada Rita Camata e todos aqueles que, na Co-
missão Especial e fora dela, trabalharam para que esse 
momento tivesse desfecho tão favorável.

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

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Partido da República gostaria de parabenizar 
o Senador Lúcio Alcântara, pai do Deputado Léo 
Alcântara, do Partido da República, que não pôde 
estar aqui agora – já votou –, porque tinha um com-
promisso. Mas aqui fica nossa homenagem tanto 
a um quanto a outro, parabenizando-os por esse 
grande trabalho.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Justa 

homenagem.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 

cumprimentar V.Exa. pela condução dos trabalhos, que 
permitiram resolver questão extremamente importante. 
Como já tramitou no Senado, conforme lembrou V.Exa., 
a matéria vai à promulgação.

E quero sugerir a V.Exa. que a votação da próxi-
ma matéria – a PEC do FPM, atendendo aos Prefeitos 
– seja feita da mesma forma, sem encaminhamento, 
sem nada, no segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Assim 
será, esperamos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 22.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 58, DE 2007 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 58, de 
2007, que altera o art. 159 da Constituição 
Federal, aumentando a entrega de recur-
sos, pela União, ao Fundo de Participação 
dos Municípios. 

Obs.: PEC 58/07 em lugar da PEC 285/04, 
face à aprovação do requerimento de preferên-
cia em Plenário no primeiro turno.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
oradores inscritos, segundo relato de todo o Plenário, 
já abriram mão da inscrição, dado que é unânime a 
matéria.

Portanto, sugiro que no painel conste a orienta-
ção “sim” para Oposição e Situação.

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS, DE-
CLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. JORGINHO MALULY – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a 
V.Exa. que registre o nome dos oradores que abriram 
mão, por causa do municipalismo.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Governo faz 
muito gosto dessa repartição, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
a votação vai ser unânime, o municipalismo sabe que 
encontra aqui o apoio de todos.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 58, 
de 2007, em segundo turno.

As Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal nos termos do § 3º do art. 
60 da Constituição Federal, promulgam a se-
guinte Emenda ao texto Constitucional: 

Art. 1º O art. 159 da Constituição passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 159.  .. ............................................
I – do produto da arrecadação dos im-

postos sobre renda e proventos de qualquer 
natureza e sobre produtos industrializados, 
quarenta e oito por cento na seguinte forma:

 ..................................... .........................
d) um por cento ao Fundo de Participação 

dos Municípios, que será entregue no primeiro 
decêndio do mês de dezembro de cada ano;

 .....................................................” (NR)

Art. 2º Nº exercício de 2007, as alterações do art. 
159 da Constituição Federal previstas nesta Emenda 
somente se aplicam sobre a arrecadação dos impos-
tos sobre renda e proventos de qualquer natureza e 
sobre produtos industrializados realizada a partir de 
1º de setembro de 2007.

Art. 3o Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. JOÃO CARLOS BACELAR – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PR – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, na votação anterior, votei com o Partido da 
República.

O SR. FERNANDO DE FABINHO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO DE FABINHO (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero agradecer-lhe a oportunidade, saudar nesta tar-
de as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados presentes 
em plenário e dizer que este é um momento importante 

para todos os Prefeitos, em especial para os do meu 
Estado, a nossa querida Bahia. Os Prefeitos baianos 
esperavam, ansiosos, já há alguns anos, esse 1%, que 
foi aprovado no primeiro turno e, agora, no segundo, 
será aprovado de forma unânime.

Sabemos que todas as Deputadas e todos os 
Deputados presentes irão votar a favor desse 1%, que 
tanto foi prometido e cobrado. Foram muitas as cami-
nhadas de Prefeitos, principalmente da Bahia, a Brasília 
para a conquista deste grande momento.

Quero aqui dizer que voto a favor da medida, 
fiz parte das caminhadas, dessa luta iniciada na Le-
gislatura passada, e sinto-me orgulhoso e feliz pela 
contribuição que será dada ao Fundo de Participação 
dos Municípios.

Parabenizo o Presidente da República, que cum-
pre o prometido, depois de muita demora, de muita 
reclamação, de muita cobrança, principalmente desta 
Casa. Eu mesmo tive a oportunidade de vir várias ve-
zes a esta tribuna fazer essas cobranças.

Neste momento, Oposição e Situação se unem 
com um único objetivo: colocar mais recursos nos co-
fres das Prefeituras. Sabemos que o volume é ainda 
um tanto pequeno, mas é o que pode ser aprovado 
neste momento. Enfim, acrescenta-se 1% aos cofres 
das Prefeituras.

Tenho certeza de que parte do décimo terceiro 
de diversos funcionários públicos das Prefeituras já 
vai ficar garantida depois desta votação e da promul-
gação da emenda.

Quero aproveitar a oportunidade para concla-
mar todos os Deputados e Deputadas para, hoje, 
às 18h, em frente ao Congresso Nacional, sairmos 
em procissão ordeira e silenciosa, mas convictos de 
que temos um grande objetivo: fazer um apelo ao 
Presidente Lula no sentido de que seja aprovada a 
Emenda Constitucional nº 29, de que seja pautado 
por esta Casa o Projeto de Lei Complementar nº 
1, de 2003, que vai preparar mais recursos para a 
saúde do Brasil.

O Brasil precisa investir mais na saúde, que está 
na UTI. Principalmente o Sistema Único de Saúde 
precisa de mais recursos para sua sobrevivência e 
melhor atendimento daqueles que precisam da atua-
ção do Governo.

Deixo registrado o meu apelo. Estarei presente 
ao ato. Quero conclamar a todos.

A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde estará 
unida e reunida com o objetivo de, se assim Deus per-
mitir e o Presidente da República aceitar, pedir que seja 
pautada a Emenda Constitucional nº 29, que acresce 
em torno de 20 bilhões de reais à verba da saúde, o 
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que dará, com certeza absoluta, para melhorar o aten-
dimento em todo o Brasil.

A nossa Bahia também precisa desses recur-
sos.

O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui desig-
nado, pelo Partido Verde, para fazer o encaminha-
mento desta votação, num reconhecimento da ban-
cada pelo nosso esforço, ao longo de muitos anos, 
para que fosse concedido esse 1% de aumento às 
Prefeituras.

Então, já que não houve encaminhamento, numa 
iniciativa louvável de V.Exa. de apressar esta votação 
– nesta hora os Prefeitos devem estar satisfeitos, tran-
qüilos –, registro a luta histórica do nosso partido e o 
nosso empenho pessoal a favor do municipalismo, na 
certeza de que esse aumento de 1% é apenas o co-
meço da reparação de uma injustiça histórica com os 
nossos municípios.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Apro-

veitando a boa iniciativa do PV, concederei a palavra 
às bancadas, para que se manifestem a respeito do 
Fundo de Participação dos Municípios. Cada Líder fala 
ou delega a outro Parlamentar.

O  SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Inda-
go que bancada gostaria de se manifestar.

O SR. LINCOLN PORTELA – O Partido da Re-
pública, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao PR.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Partido da República também trabalhou diutur-
namente nesse contexto e quer parabenizar V.Exa. 
pela maneira coerente e sábia como conduziu a ma-
téria. V.Exa. a colocou na pauta no momento certo 
para que esta votação em segundo turno pudesse 
acontecer.

O Partido da República tem também seus prin-
cípios municipalistas. Sabemos que os Prefeitos não 
poderiam mais continuar da maneira como estavam. 

Parabenizamos também o Governo do Presidente 
Lula, que se mostrou sensível e resolveu, de uma vez 
por todas, esse problema.

Aproveitamos, Sr. Presidente, para convocar a 
bancada do partido a vir a plenário, porque já estamos 
votando o FPM.

Parabenizamos o partido, esta Casa, V.Exa. e o 
Governo do Presidente Lula.

Esse é o encaminhamento do Partido da Repú-
blica. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VELOSO – Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. VELOSO (PPS-BA. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, retifico meu voto na 
votação anterior para “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
retificado.

O SR. WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este 
momento de votação é de suma importância. Primei-
ro, cumprimos aquilo que a própria base do Governo 
já havia anunciado. Sei que esse valor pode não ser 
ainda o desejado para que haja o verdadeiro equilíbrio 
nos cofres dos municípios, mas neste ano estamos 
entregando uma parte da receita, objeto de discussão 
há muitos anos na Casa.

O Presidente Lula se comprometeu no início do 
ano com os Prefeitos, em evento da Frente dos Muni-
cípios, a dar o 1% e, agora, a Câmara dos Deputados 
consagra esse compromisso. Esperamos que o Sena-
do da República possa, de forma acelerada, atender a 
essa demanda, aprovando essa medida para ajustar, 
num momento de debates sobre CPMF e municípios, 
o aporte de recursos do Fundo de Participação dos 
Municípios.

Faço questão de frisar a participação decisiva da 
Comissão de Orçamento. Destaco o trabalho impor-
tantíssimo apresentado à época pelo Deputado Júlio 
Cesar, do Piauí, incansável batalhador dessa propos-
ta. S .Exa. não é do meu partido, mas é importante 
frisar isso.

Na própria Comissão de Finanças e Tributação 
– e há pouco falou meu companheiro Deputado Car-
lito Merss – essa proposta foi sobejamente debatida. 
Os membros da Comissão tiveram oportunidade de 
contribuir na busca de alternativas para atender aos 
municípios. 

Portanto, cria-se esse ambiente de divisão do 
bolo.

Sr. Presidente, é importante que cada vez mais os 
municípios brasileiros tenham um certo nível de auto-
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nomia com mais recursos. Nesta tarde-noite, estamos 
fazendo isso com a votação desta matéria.

Portanto, aqui fica, em nome do PT, o nosso con-
tentamento em aprovar esta proposta. 

Aproveito, Sr. Presidente, para lembrar aos Depu-
tados desta Casa que amanhã haverá omissão Geral 
para discutirmos a situação das agências reguladoras 
no País.

É um importante debate, como é de fundamental 
importância para os municípios brasileiros a discussão 
sobre a reforma tributária.

Ainda que não tenhamos dado um grande pas-
so na questão do FPM, é um sinalizador positivo para 
avançarmos – quem sabe? – na criação do ICMS úni-
co ou do IVA para facilitar a distribuição desse bolo 
tributário. 

Muito obrigado.
O SR. PEDRO WILSON – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PEDRO WILSON  (PT – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
acompanhei o Partido dos Trabalhadores na pri-
meira votação.

O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB encontra-se com muita tranqüilidade neste 
momento, como na vez passada, encaminhando o 
voto “sim” para que possam ter 1% a mais de recur-
sos as Prefeituras de todo o Brasil. Por menor que 
seja esse percentual, para muitos municípios é uma 
grande ajuda. 

Sr. Presidente, uma decisão política do Governo 
Lula está sendo cumprida. Foi prometido nas discus-
sões do início do ano que seria pago durante 4 meses 
do ano a partir do mês de setembro. Lamentavelmen-
te, algumas Prefeituras e a União de Prefeituras, a 
exemplo da União de Prefeituras da Bahia, preferiram 
o caminho, no meu entender, não acertado de distri-
buir uma lista de Deputados, como eu, que não eram 
favoráveis à votação naquele instante. O acordo já 
está definido. 

Chamo a atenção de todos os Prefeitos e Prefeitas 
do Brasil. Hoje, o Governo Lula cumpre o compromis-
so de dar 1% a mais. Espero que possamos aumentar 
ainda mais esse percentual. 

De qualquer forma, o primeiro passo está dado. 

Sr. Presidente, esse dinheiro não é para Prefeito, 
Secretário ou Vereador. Esse dinheiro é para melhorar 
as condições de vida dos homens e das mulheres que 
vivem nos municípios do Brasil. 

Parabéns aos municípios brasileiros!
O SR. JOÃO OLIVEIRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, conclamo 
os democratas presentes nos seus gabinetes a virem 
ao plenário para votar a favor das Prefeituras de todo 
o Brasil. Trata-se de matéria importante. Ela foi muito 
trabalhada na Câmara dos Deputados. Estamos au-
mentando os recursos das Prefeituras, já tão sacrifi-
cadas em todo o Brasil. 

Portanto, peço a todos os democratas que vo-
tem “sim”. 

O SR. MARCONDES GADELHA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB 
– PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o PSB vota “sim” e se congratula desde já 
com V.Exa. e com este Plenário pela vitória do mu-
nicipalismo, pelo fortalecimento das unidades locais 
de poder, que são a base da cidadania, que são a 
unidade mais eficaz dentro do processo administra-
tivo do País.

Não poderia deixar de aproveitar este instante 
para convocar todo este Plenário para a passeata 
que daqui a pouco será celebrada em favor da saúde 
no Brasil. 

Sr. Presidente, triste do país que tem que acender 
velas para a saúde do seu povo. A vela é uma espécie 
de linguagem da agonia, mas não há outra atitude a 
fazer diante do fechamento seguido de hospitais nes-
te País, diante da morte em série de pacientes em fila 
de espera, diante dos médicos amotinados em greve 
na luta por um salário justo, diante dessa tabela do 
SUS indigna e humilhante para todos os profissionais 
de saúde. 

E pensar que a solução desse problema está ao 
alcance de nossas mãos, com a regulamentação da 
Emenda nº 29!

Sr. Presidente, essa passeata tem o propósito de 
sensibilizar o Governo, esta Casa e a Nação para dar-
mos um basta a esse apagão da saúde, que começa 
a se delinear no horizonte deste País. 
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Vista de fora, a passeata das velas pode parecer 
um espetáculo triste, mas para quem estará lá a vela 
será uma chama votiva, uma chama de esperança de 
que podemos mudar essa situação humilhante e te-
merária por que passa a saúde no País.

Muito obrigado.
O SR. BENEDITO DE LIRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nesta 
tarde, esta Casa tomará decisão da maior importância 
para o País, atendendo aos reclamos dos municípios 
brasileiros. Todos os que moramos em municípios sa-
bemos que esse 1% que haverão de receber a partir 
de setembro próximo ajudará consideravelmente a 
melhorar suas contas. Os municípios têm arcado com 
muitos ônus. 

Foi preciso que o Presidente Lula tivesse a sen-
sibilidade de assumir o compromisso, após uma reu-
nião de municipalistas em Brasília, de encaminhar a 
esta Casa emenda constitucional acrescendo 1% ao 
FPM. Esta Casa, ao longo dos últimos meses, discutiu, 
inclusive sem chegar a entendimento, para que pudés-
semos viabilizar a votação final dessa emenda. 

Nosso partido, desde o primeiro momento, se 
posicionou favorável a esse 1% para os municípios, 
porque temos consciência do que isso representa 
para os municípios e a sociedade brasileira. Nin-
guém mora no Estado, ninguém mora na República. 
Moramos na base da pirâmide. Por meio desse pro-
cedimento, podemos proporcionar condições para 
oferecer saúde melhor, educação mais eficaz, trans-
porte decente e infra-estrutura digna para aqueles 
que moram no município, quer seja na zona urbana, 
quer seja na rural.

Sr. Presidente, dentre todas as matérias que a 
Casa votou desde o início desta Legislatura, reputa-
mos esta como a mais importante para atender aos 
reclamos da sociedade brasileira, que mora no muni-
cípio, a base.

Parabenizo a Casa e os Srs. Deputados pela sen-
sibilidade. Até que enfim chegamos a um entendimento, 
depois de longas disputas, inclusive de obstruções, ao 
longo de alguns meses.

Estamos votando unanimemente, sem dificulda-
de. Todos dizem “sim” à emenda que dá aos municí-
pios mais 1% no FPM para melhorar seu orçamento e, 
conseqüentemente, os serviços públicos que prestam 
ao cidadão brasileiro.

Quero, em nome do meu partido, congratular-me 
com todos os Prefeitos. Por meio da ação efetiva da 
Câmara dos Deputados podemos proporcionar me-
lhores dias para aqueles que moram nos municípios 
brasileiros.

Parabéns a todos os municipalistas deste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Infor-

mo ao Plenário que está sendo dada a palavra para as 
bancadas. As que já falaram foram: PT, Bloco/PMDB, 
Bloco PSB/PDT, PP, PR e PV.

O  SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Líder do PPS, que usará o tempo 
de Liderança e de orientação de bancada para falar 
sobre este tema.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, entre os argumentos utilizados 
para a não-admissibilidade da emenda constitu-
cional que prorroga a CPMF está o de que o pac-
to federativo brasileiro é afetado por essa contri-
buição, o que viola uma das cláusulas pétreas da 
Constituição.

Quando aprovou a Carta Magna de 1988, o Brasil 
criou uma nova federação. Com ela, deu-se autono-
mia aos municípios, que passaram a ter lei orgânica 
para disciplinar sua vida. De lá para cá, entretanto, há 
uma tendência a se abolir essa Federação, porque a 
União concentrou brutalmente a arrecadação dos tri-
butos em seus cofres.

Os Governadores de grandes Estados, entre os 
quais incluo o meu, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Paraná, passaram a ser mendicantes aqui, no 
Congresso Nacional, porque os Estados e vários mu-
nicípios estão literalmente quebrados por causa de 
um fenômeno deletério de concentração de recursos 
da União.

Enquanto a União, ano após ano, tem superávits 
primários altos e arrecadação – este ano, mais de 60 
bilhões além da previsão orçamentária –, os Municí-
pios e os Estados estão fragilizados.

Por isso, a aprovação da emenda que estamos 
votando vai, obviamente, na direção de fortalecer o 
pacto federativo. Já a CPMF, não-partilhada, caminha 
em direção contrária, porque vai concentrando recur-
sos da União, que começa a dar isenção para tributos 
compartilhados – Imposto de Renda, IPI. Ela dá isen-
ção, perdoa dívidas e, com isso, os recursos não são 
distribuídos. Ela aplica a DRU, desvincula receitas, e 
os Municípios se fragilizam.

Por essas razões, precisamos sim aprovar esta 
emenda à Constituição. Mas precisamos refletir, for-
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talecer o pacto federativo, fazer uma reforma tribu-
tária, permitir que os recursos da saúde cheguem 
à saúde.

Por isso, somando a este voto a favor deste se-
gundo turno – queríamos mais, queríamos o ano inteiro, 
mas não foi possível –, conclamamos todos a apoiar a 
marcha pela saúde brasileira, que quer regulamentar 
a Emenda à Constituição nº 29, de forma a que haja 
mais recursos públicos para a saúde, para que os re-
cursos cheguem à ponta da linha.

O Brasil precisa fazer uma reforma tributária. 
Do contrário, o pacto federativo será atingido, sim, 
na forma de uma cláusula pétrea garantida pela 
Constituição.

Não podemos permitir que Estados e Municípios 
sejam verdadeiros mendicantes junto ao Governo Fe-
deral. É preciso distribuir a brutal arrecadação do Go-
verno, maior a cada ano; é preciso distribuir os recursos 
que vão para o superávit primário e engrossam a renda 
quase sempre dos banqueiros deste País, do sistema 
financeiro, mas que, vindos de tributos, deveriam ser 
destinados à saúde e à educação.

Obrigado.
O SR. JOSÉ PIMENTEL – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT – CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o PT.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, va-
mos encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a votação.

O SR. WALDIR NEVES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pela 
Liderança da Minoria, para orientar a bancada, con-
cedo a palavra ao Deputado Waldir Neves.

O SR. WALDIR NEVES (PSDB-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, somos, por excelência, municipalistas, até 
porque o Município é uma realidade, enquanto o Es-
tado é uma ficção e a União, uma utopia.

Votamos “sim”, indiscutivelmente, mas não sem 
registrar que lamentamos bastante que só agora essa 
votação venha a acontecer. Desde o primeiro semestre 

temos lutado por esse ganho para os municípios, mas o 
Governo, lamentavelmente, o postergou o quanto pôde. 
Agora, enfim, vamos aprovar a medida, que passará 
a vigorar em setembro, com efeitos práticos apenas a 
partir do próximo ano. De todo modo, é um avanço.

Queremos registrar que lamentamos muito, por-
que esta é uma medida acertada, e medidas acerta-
das, que realmente distribuem, que permitem que os 
municípios tenham fôlego para cumprir seus compro-
missos, deveriam merecer a sensibilidade do Gover-
no. Desde o semestre passado, tal medida já poderia 
estar vigorando.

Sr. Presidente, votamos “sim”, com a certeza de 
que é medida justa em favor dos municípios.

O SR. MARCOS ANTONIO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o Bloco.

O SR. FRANK AGUIAR (PTB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com meu partido, o PTB.

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com meu partido, o PSB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado: 

VOTARAM: 

Sim:     389 
Não:     00
Abstenção:    00 
Total:     389

APROVADA, EM SEGUNDO TURNO, A PRO-
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58, DE 
2007.

DISPENSADA A REDAÇÃO FINAL DA MATÉRIA, 
NOS TERMOS DO INCISO I, § 2º DO ART. 195, DO 
REGIMENTO INTERNO.

A MATÉRIA VAI AO SENADO FEDERAL.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 58/2007 – SEGUNDO TURNO 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 14/08/2007 17:33
Encerramento da votação: 14/08/2007 17:58
Presidiram a Votação:

Arlindo Chinaglia 
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O SR. MAURO LOPES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi 
que não encerrasse a votação, pois já estava em ple-
nário. Meu voto é “sim”.

O SR. NAZARENO FONTELES (PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na primeira votação de hoje.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com a bancada do PDT.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
que consigne meu voto “sim”.

O SR. CEZAR SILVESTRI (PPS – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, meu voto foi “sim”. 

O SR. NELSON MEURER – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON MEURER (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. CLODOVIL HERNANDES (Bloco/PTC – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, meu voto é “sim”.

O SR. MARCELO TEIXEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, comunico o falecimento do ex-Depu-
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tado Marcelo Linhares, que tanto honrou esta Casa. 
Ele faleceu hoje. A missa está sendo celebrada agora 
no Estado do Ceará.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

nome da Câmara queremos manifestar nosso senti-
mento de pesar à família, aos amigos e a V.Exa. La-
mentamos a perda e o homenageamos, então, neste 
momento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Zenaldo Coutinho, 
para uma Comunicação de Liderança, pela Minoria.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, inauguro hoje minha participação na 
condição de Líder da Minoria nesta Casa, após indica-
ção pelo eminente e querido amigo Deputado Antonio 
Carlos Pannunzio, que me concede a responsabilidade 
e atribuição de aqui vir quotidianamente tentar verba-
lizar, externar para a Câmara dos Deputado e para o 
Brasil o sentimento dos diferentes partidos de Oposi-
ção que compõem esta Casa – PSDB, Democratas, 
PPS e PSOL.

Mas é essencial, nesta hora, registrar que o mo-
mento, apesar da honra e do entusiasmo de assumir 
essa função, também é triste, posto que venho substituir 
o Deputado Júlio Redecker, dileto amigo, companhei-
ro aguerrido, ousado, que com muita garra exerceu a 
Liderança da Minoria, mas que, infelizmente, perdeu 
a vida no acidente aéreo da TAM.

Ao tempo em que lamentamos a perda do que-
rido amigo – e também mais um Deputado anunciava 
há pouco a sua morte –, registro a enorme respon-
sabilidade que a mim é concedida no momento em 
que assumo esta Liderança, não com a pretensão de 
substituir nosso colega Júlio Redecker, que deixou re-
gistrada, de maneira indelével, na história desta Casa 
e do Parlamento brasileiro, sua marcante presença. Ao 
contrário de tentar substituí-lo, desejo fazer valer, dia-
riamente, apenas e tão-somente minha presença como 
mais um soldado da Oposição nesta Casa a buscar 
construir um momento novo para o Brasil. 

Aliás, hoje é um dia até simbólico para minha 
nova função. Nesta cidade, está sendo realizada uma 
manifestação da Frente Parlamentar da Saúde. Trata-
se de um grande apelo do povo brasileiro para que a 
saúde pública verdadeiramente atenda aos mais ne-
cessitados. 

O projeto de lei complementar está pronto há 
mais de 2 anos; foi aprovado nas Comissões Técnicas 
desta Casa, por unanimidade, mas infelizmente ainda 
não obteve apoio do Governo para ver aprovada a lei 
complementar que regulamenta a Emenda Constitu-

cional nº 29, de 2000, que garante recursos para a 
saúde pública no Brasil. 

Aliás, amanhã se avizinha o debate acerca da 
CPMF, cuja admissibilidade está sendo discutida hoje 
na CCJ. A partir da aprovação da admissibilidade, a 
Comissão de Mérito analisará a matéria. 

Devemos buscar uma alternativa para que Esta-
dos e municípios possam também atender à saúde; 
uma delas é a redução gradual da alíquota da CPMF 
com o partilhamento com Estados e municípios, sen-
do essa partilha utilizada exclusivamente para a saúde 
dos brasileiros.

São alternativas que a Oposição apresenta, são 
alternativas que o povo brasileiro reclama. Mas, infe-
lizmente, até a data de hoje a insensibilidade está no 
coração dos governistas. Autoridades do Governo têm 
reiterado e anunciado que não irão discutir nenhuma 
composição a respeito da CPMF. Ora, são cerca de 
36 bilhões de reais arrecadados somente este ano, 
e o Governo Federal, com sua sanha arrecadadora, 
não quer sequer discutir com os Estados e municí-
pios, que vivem à mingua, solicitando recursos para 
o atendimento das necessidades mais prementes do 
povo brasileiro.

Estaremos na passeata da Frente Parlamentar da 
Saúde, na Comissão de Constituição e na Comissão 
Especial, lutando para tentar sensibilizar a base do 
Governo de que é necessária, sim, a partilha, como é 
necessária também a redução das alíquotas da CPMF, 
considerando a enorme sobrecarga tributária que o 
brasileiro sofre.

Além da questão da CPMF, emergencial, além da 
lei complementar que regulamenta a Emenda Consti-
tucional nº 29, de 2000, da Saúde, temos também de 
encontrar uma solução para o problema da aviação 
nacional.

Faço agora um especial parêntese à iniciativa do 
eminente Deputado Gustavo Fruet, que na Comissão 
Parlamentar de Inquérito apresenta uma manifestação 
firme e contundente da responsabilidade administrati-
va e funcional daquelas diretores que sucessivamente 
têm descumprido suas funções, têm desatendido ao 
interesse público e, portanto, merecem, sim, ter um 
inquérito administrativo de responsabilização, tanto 
da negligência quanto da incompetência na gestão 
da ANAC.

Cabe, portanto, ao Ministro da Justiça – e essa 
é a proposta do eminente Deputado Gustavo Fruet 
– estabelecer imediatamente procedimento adminis-
trativo no sentido de fazer valer o afastamento desses 
diretores que não demonstraram competência nem 
compromisso com a sociedade brasileira. 
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São esses, de imediato, os desafios que nós, da 
Oposição, deveremos cobrar do Governo, sempre na 
luta pelo melhor do País, pelo melhor dos brasileiros. 

Essa será, portanto, Sr. Presidente, nossa dispo-
sição de nos somarmos aos grandes homens e mu-
lheres públicos que aqui compõem a oposição, deter-
minados a fazer a construção de um Brasil que tenha 
no seu primado a ética e a disposição de desenvolver 
este País, buscando redução das desigualdades, um 
País com melhores condições de vida, sem a agres-
sividade daqueles que buscam a ofensa gratuita, mas 
também sem a frouxidão dos covardes.

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

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra, assim como todos os Srs. Deputados 
que desejarem justificar seus votos. 

O SR. CARLOS ABICALIL (PT – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com a orientação do Partido 
dos Trabalhadores.

A SRA. CIDA DIOGO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei de acordo com a orientação do Partido dos 
Trabalhadores.

O SR. MARCELO MELO (Bloco/PMDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do PMDB.

O SR. REGINALDO LOPES (PT – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação do 
nosso partido.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

A SRA. CIDA DIOGO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei de acordo com a orientação do partido. 

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação da 
bancada. 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com a orientação do Partido 
dos Trabalhadores.

O SR. JULIÃO AMIN (Bloco/PDT – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do PDT.

O SR. MATTEO CHIARELLI (DEM – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação do 
Partido Democratas.

O SR. BETINHO ROSADO (PFL – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. MILTON MONTI (PR-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, 
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, na votação anterior, votei de acordo com 
a orientação do partido.

O SR. JULIÃO AMIN (Bloco/PDT – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
partidária.

O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. LEANDRO SAMPAIO (PPS – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior votei de acordo com a orientação do 
Partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De 
acordo com art. 90 do Regimento Interno, passa-se 
ao horário de

VII – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame, pelo PSDB. 

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, em alguns momentos na 
história da humanidade houve mudanças tão drásticas 
que as circunstâncias ligadas a elas foram chamadas 
de revoluções.

A primeira delas foi há 11 mil anos, quando o 
homem deixou de simplesmente catar e pescar seus 
alimentos e descobriu a irrigação. Começou aí a pri-
meira revolução: a revolução agrícola. 

Muitos anos depois, em 1760, ocorreu a primeira 
revolução industrial. Foi quando os homens descobriram 
o motor a vapor. E essa revolução premiou os países 
que tinham o insumo para o motor a vapor: madeira 
e carvão. Esses países, então, ascenderam extraordi-
nariamente no ranking das nações. 

Noventa anos depois, veio a segunda revolução 
industrial, quando a humanidade descobriu o motor 
a combustão interna, este que usamos até hoje, e a 
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eletricidade. Essa revolução beneficiou os que tinham 
carvão e petróleo. Começou aí a era da emissão do 
CO2 advindo do petróleo. E, a partir disso, países ricos 
em petróleo e carvão alcançaram posição de destaque 
no concerto das nações. 

Hoje, estamos no limiar de uma nova revolução 
energética, a revolução dos biocombustíveis, que vão, 
pelo menos em parte, substituir o petróleo, no mínimo, 
para dar movimento aos veículos leves. Dessa forma, 
o petróleo será destinado a funções mais nobres, à 
petroquímica, no que ainda é insubstituível.

Quais serão os países beneficiados nessa nova 
revolução? Os que conseguirem produzir biocombus-
tíveis para si e para exportar. E o Brasil tem tudo para 
aproveitar esse rosário de oportunidades que se apre-
sentam pela frente. 

Temos terras – mais de 100 milhões de hectares 
ainda podem ser utilizados e 50 milhões de hectares 
de florestas degradados poderão ser recuperados – e 
temos sol o ano inteiro, quando inúmeros países ficam 
3 meses embaixo de neve e não produzem um pé de 
milho ou de alface. 

Temos água – nem começamos a utilizar o nosso 
Aqüífero Guarani, enquanto muitos já estão com seus 
aqüíferos em exaustão, inclusive os Estados Unidos –, 
temos gente querendo trabalhar, temos tecnologia para 
produzir em clima tropical e temos o empreendedorismo 
do agricultor nacional. Enfim, temos tudo e podemos 
nada ter. Podemos ter tudo e ver tudo ir água abaixo, 
como já aconteceu com o café e com a borracha, se 
não houver uma coordenação de Governo. 

Lamentavelmente, o que vemos? Um Governo ab-
solutamente autista, niilista, um Governo que até agora 
sequer fez uma programação para criar um projeto de 
exportação – e a função do Governo é fundamental 
para abrir mercados no exterior. 

Em 4 anos e meio, o Governo Lula não firmou 
nem um contrato bilateral com outro país, não abriu 
mercado para qualquer produto brasileiro, no máxi-
mo, conseguiu segurar alguns mercados abertos no 
Governo anterior. 

Depende do Governo a certificação. Se não com-
provarmos que nossos biocombustíveis são produzidos 
de forma sustentável, do ponto de vista econômico, 
social e ambiental, serão impostas barreiras ao nos-
so produto. Por isso, é preciso que o Governo defina a 
logística, a infra-estrutura, o projeto de investimento. O 
verdadeiro PROÁLCOOL de exportação, o PROBIO-
DIESEL de exportação depende do Governo. Sem 
a atuação do Governo, vamos perder extraordinária 
oportunidade. 

E é essa atuação, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, que devemos cobrar, pois não podemos 

perder a excelente oportunidade que se abre para os 
países tropicais produzirem para vender. 

O Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente.

O SR. PAULO MALUF – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO MALUF (PP – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas duas votações 
anteriores, votei de acordo com o partido.

O SR. CHICO LOPES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei de acordo com a orientação do partido na primeira 
votação desta tarde.

O SR. VIGNATTI – Sr. Presidente, peço a pala-
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. VIGNATTI (PT – SC. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, na primeira votação, 
acompanhei a orientação do PT. 

   SRA. LUCENIRA PIMENTEL – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. LUCENIRA PIMENTEL (PR – AP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vo-
tei com o partido.

O SR. LEANDRO VILELA Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nas 2 votações anteriores, votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
tinuando o período de Comunicações Parlamenta-
res, para falar pelo PPS, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado e Líder Arnaldo Jardim, que disporá de 5 
minutos.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, antes de iniciar mi-
nha intervenção, gostaria de saber de quanto tempo 
disponho.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De 5 
minutos, Deputado.
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O SR. ARNALDO JARDIM – Minha dúvida, Sr. 
Presidente, com base no art. 90 do Regimento Interno, 
que trata das Comunicações Parlamentares, é se esse 
tempo pode ser alongado para até 10 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Houve 
entendimento no sentido de serem utilizados 5 minutos, 
para que a maior parte dos partidos possa falar. Tem 
sido essa a praxe adotada. Inclusive, propus a altera-
ção do Regimento Interno, porque considero excessivo 
o tempo de 10 minutos nesse período. Se os 16 parti-
dos com assento na Casa falassem, gastaríamos 160 
minutos, ou seja, 2h40min de uma sessão. Por isso, 
considero o prazo de 5 minutos razoável. 

Lamento profundamente, mas houve esse enten-
dimento. Peço a compreensão de V.Exa.

O SR. ARNALDO JARDIM – Era só para meu 
esclarecimento. Agradeço a V.Exa. a manifestação. 
Gostaria de saber de antemão que oradores se ins-
creveram e se terão esse tempo, após o meu pronun-
ciamento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ar-
naldo Faria de Sá, pelo PTB; Nelson Pellegrino, pelo 
PT; Bernardo Ariston, pelo PMDB. Devem chegar mais 
alguns ofícios de outros partidos.

O SR. ARNALDO JARDIM – Então, seriam mais 
3 Parlamentares?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Três 
Parlamentares e mais os outros que já comunicaram 
que estão enviando ofício.

O SR. ARNALDO JARDIM – Se V.Exa., com sua 
sensibilidade, sentir que posso dilatar...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Darei 
1 minuto a mais, por eqüidade.

O SR. ARNALDO JARDIM – Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nes-
ses tempos de Jogos Pan-Americanos, vivemos uma 
situação que, no meu entender, poderia parecer cômi-
ca se não fosse trágica. Instalou-se uma disputa para 
identificar qual será o próximo apagão. 

Na semana passada, vários jornais lançaram 
a idéia de que, depois do apagão do sistema aéreo, 
talvez tenhamos o apagão do sistema de transportes 
em geral. Neste instante, em frente à Câmara dos 
Deputados, está havendo manifestação, com a pre-
sença de grande número de Parlamentares – tem a 
nossa solidariedade. Dizem os seus participantes que 
também poderá haver apagão na área da saúde. Mas 
há quem discorde disso. Eu, por exemplo – já me pro-
nunciei sobre o assunto no plenário desta Casa rei-
teradas vezes – acho que corremos o risco de ter um 
grande apagão no setor de energia. Acredito até que 
ele já esteja ocorrendo, porque a capacidade de em-

preender cheira riscos e acaba por fazer aquilo que, no 
mercado financeiro, chamam de precificação da crise. 
A recente e vertiginosa alta do preço da energia em 
nosso País mostra isso.

Não me refiro ao apagão físico, quando se acen-
de a tomada e não há energia, mas àquele que ocorre 
quando, pressentindo a escassez e a falta de alterna-
tivas, todos os preços do setor sobem de forma sig-
nificativa. 

Aliás, acompanhou esse debate, como sempre 
o faz, o Deputado Inocêncio Oliveira, na condição de 
Presidente do Conselho de Altos Estudos da Câma-
ra dos Deputados. S.Exa. prestigiou nossa palestra 
realizada no final do semestre, quando do compare-
cimento do Dr. Jorge Gerdau à Comissão de Minas e 
Energia. Os dados por ele antecipados naquele ins-
tante foram reforçados ao longo dos fatos que se mul-
tiplicaram no último período. Alguns leilões acabaram 
em frustrações. 

Temos agora um prazo para que se traduza o 
dispositivo de incremento do biodiesel, nossa matriz 
energética. Todos sabemos que a entrega de biodiesel 
está atrasada. É a antecipação de um cenário muito 
provável, devido ao fato de não termos volume físico 
de biodiesel acordado, contratado anteriormente, para 
fazermos a mistura. Tudo isso exige reflexão. Tentamos 
colaborar nesse sentido. 

No início do segundo mandato do Presidente 
Lula, o Governo respondeu com a edição do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento – PAC, discutido 
por nós. A Câmara não faltou com seu compromisso. 
Independentemente da disposição de apoio ao Go-
verno ou daquilo a que me perfilho, ou seja, de uma 
posição de questionamento de oposição ao Governo, 
todos nós votamos a favor das medidas incluídas no 
PAC. Mas o que dissemos naquele instante? Os fatos, 
infelizmente, voltam a comprovar isso. Que não se fa-
zia acompanhar o PAC de instrumento eficaz de mu-
dança da cultura de gestão, da cultura gerencial, para 
que pudesse ter realmente eficácia. Isso foi levantado 
na época da Comissão Geral. 

Todos nós nos lembramos do momento em que 
aqui estiveram os Srs. Ministros Paulo Bernardo e Dil-
ma Rousseff. Recordo-me muito bem de uma pergunta 
feita pelo ex-Ministro Ciro Gomes sobre os instrumen-
tos de gestão que viriam na esteira do PAC para que 
efetivamente produzisse resultados. 

Naquele instante, falou-se sobre algumas Co-
missões que, no âmbito do PAC, foram constituídas no 
próprio Gabinete Civil da Presidência da República. E 
quando foi feito o primeiro balanço trimestral do PAC, 
no dia 8 de maio deste ano, constatamos baixíssima re-
alização orçamentária, baixíssimo grau de empenho. 
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Inquiri, então, em requerimento de informações 
formulado à Ministra Dilma Rousseff, que dessem conta 
das iniciativas de gerenciamento do PAC. Recebi a res-
posta de que simplesmente encadeia datas, reuniões 
já realizadas, sem falar sobre a pauta, sem o conteúdo 
da discussão, sem delinear aquilo que gostaríamos de 
ver: medidas eficazes para implantação do Programa 
de Aceleração do Crescimento. 

  Sr. Presidente, chamamos a atenção para esse 
fato. Hoje, na Comissão de Agricultura, por iniciativa 
do Deputado Duarte Nogueira, a quem saúdo, houve 
uma discussão com o ex-Ministro Roberto Rodrigues, 
com a OCB, sob a presidência do Deputado Marcos 
Montes. E lá vimos o malefício antecipado que trará a 
irresponsabilidade na gestão da política cambial, da 
forma como está sendo feita. Alertamos também para 
esse fato.

Consideramos o PPS fundamental e queremos 
que ocorra uma reflexão mais profunda a respeito do 
assunto. Esperamos que esta Casa faça um balanço 
da situação e repense sobre a implementação do PAC, 
que está muito aquém do desejado. 

Quanto ao próprio fundo preconizado com recur-
sos do FGTS, o Governo anunciou que ele só entrará 
em vigor em 2008, assim como outras medidas. Deverá 
ser discutida a disponibilidade energética como fator 
de antecipação dos problemas. 

Agradeço a especial e gentil atenção de V.Exa., 
Presidente Inocêncio Oliveira.

O SR. WLADIMIR COSTA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB – PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. LEONARDO MONTEIRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei com meu partido.

O SR. ADEMIR CAMILO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra

O SR. ADEMIR CAMILO (Bloco/PDT – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com orientação de meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência consulta os Srs. Líderes e Vice-Líderes 

presentes em plenário sobre se o painel poderá ser 
mantido na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, no período de Comunicações Parla-
mentares, ao ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá, 
pelo PTB. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, anuncio hoje a re-
alização de audiência com o Secretário de Transportes 
de São Paulo, Sr. Mauro Arce, com o Consórcio Inter-
municipal da Bacia do Juquery – CIMBAJU. 

Na última sexta-feira, estive em Franco da Rocha 
prestigiando o Prefeito de Caieiras, Sr. Névio Dártora, 
que assumiu o consórcio, juntamente com o Prefeito 
de Cajamar, Sr. Messias Cândido; Prefeita de Francis-
co Morato, Sra. Andréa Catharina; Prefeito de Franco 
da Rocha, Sr. Marcio Cecchettini; e o Prefeito de Mai-
riporã, Sr. Antonio Aiacyda. 

Na oportunidade, foram reclamadas melhorias 
na SP-332, a chamada Rodovia Tancredo Neves, que 
liga o Rodoanel a todas essas cidades e cuja situação 
é bastante crítica.

Nas audiências públicas realizadas em relação 
ao Rodoanel, ficaram estabelecidas algumas compen-
sações, como melhorias nas estradas, construção de 
passagem de nível na linha férrea em Caieiras e melhor 
acesso para Franco da Rocha, Francisco Morato e o 
próprio trevo de saída, na entrada de Caieiras. 

Nada disso, porém, foi feito. O risco é grande, e 
o Secretário, que tinha conhecimento de recursos an-
teriormente solicitados ao BID para essa obra, ficou 
de fazer uma visita e verificar in loco essa situação 
crítica, cuja solução estamos cobrando.

Quero também cumprimentar a PETROBRAS 
pelo início das obras na Unidade de Tratamento de Gás 
Monteiro Lobato, em Caraguatatuba. O Gasoduto Ca-
raguatatuba – Taubaté deverá gerar 4,3 mil empregos, 
com o início das obras previsto para setembro. Haverá 
trabalho para pedreiros, carpinteiros, soldadores, en-
fim, 173 atividades da construção civil. 

O início das obras deverá começar ainda em 
2007, a conclusão está prevista para 2008 e o início 
de operações para 2009, com uma produção de 30 
milhões de metros cúbicos de gás/dia. Sem dúvida, 
Sr. Presidente, será uma grande solução, e os traba-
lhadores locais serão privilegiados. 

Há inclusive o compromisso da PETROBRAS e 
do SENAI de qualificação dos trabalhadores, o que, 
com certeza, será extremamente importante.

Quero, então,  cumprimentar o Prefeito José Pe-
reira Aguilar e toda a Câmara Municipal de Caraguata-
tuba, pela conquista dessa obra, pela qual lutei muito 
naquela cidade durante o processo eleitoral. 
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Estou certo de que, a partir de agora, o compro-
misso poderá ser ampliado – e não só com aquela 
cidade, mas também com todo o litoral norte, o que 
será extremamente importante.

Ao falar sobre o litoral norte, Sr. Presidente, apro-
veito para dizer que estive ontem na cidade vizinha de 
Mogi das Cruzes, para a filiação em massa de vários 
Parlamentares das cidades do Alto Tietê ao PTB. 

E foi com muita alegria que presenciei a filiação 
do ex-Prefeito de Itaquaquecetuba Mário Moreno, que 
será o nosso candidato nas próximas eleições muni-
cipais, com grande chance de recuperar aquela cida-
de. Também estiveram presentes no evento o Prefeito 
Roberto Marques, da cidade vizinha de Poá, e seu 
Vice, Edu do Posto. 

Temos empreendido grande trabalho na região 
do Alto Tietê, com vistas à valorização da comunida-
de local, que precisa muito de atenção política. E não 
só Poá, Ferraz, Suzano, Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Arujá, Biritiba Mirim, Salesópolis, mas todas 
as cidades poderão ter atenção especial, o que, sem 
sombra de dúvida, será muito importante para a qua-
lidade de vida daquela população. 

Anunciou o Governador José Serra que algumas 
questões ambientais serão rapidamente solucionadas, 
para implementar o reclamado acesso à Rodovia dos 
Trabalhadores, que em muito facilitará a condição de 
vida da população de Suzano, Poá, Itaquaquecetuba 
e Ferraz. 

Assim, Sr. Presidente, cumprimento o Vereador 
Olimpio Tomiyama, Presidente da Câmara Municipal 
de Mogi das Cruzes, bem como o Sr. Antônio Lira, 
presentes nesse evento, o Tássio e o Vereador Carlos. 
Todos aguardam com muita ansiedade a valorização 
política daquela região, que, a partir da Rodovia dos 
Trabalhadores, melhorou muito. Agora precisamos fa-
cilitar o acesso. 

E, falando nesse assunto, aproveito ainda a opor-
tunidade para reclamar o acesso da cidade de Cajamar 
à Rodovia dos Bandeirantes. É inadmissível que a cida-
de esteja ao lado da estrada e a ela não tenha acesso. 
É preciso dar uma volta muito grande para chegar à 
Rodovia Anhangüera, apesar de a providência ser fácil 
e não trazer prejuízo para a concessionária, uma vez 
que esse acesso se daria depois do pedágio. 

O Prefeito de Cajamar, Messias Cândido, ficou 
de encaminhar ofício à Secretaria dos Transportes, e, 
por sua vez, o Secretário Mauro Arce incumbiu-se de 
tomar as necessárias providências. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SANDES JÚNIOR – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei com o meu partido, o PP.

O SR. MARCIO JUNQUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Marcio Junqueira.

O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
Liderança do Democratas, solicito a instalação de novo 
painel. Não concordamos com a manutenção deste 
painel para a abertura da próxima sessão, haja vista 
que havíamos proposto votar primeiro a 1.210. 

Portanto, o Democratas solicita a instalação de 
novo painel. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O Pre-
sidente Arlindo Chinaglia veio à Mesa dizer que ama-
nhã, às 19h, após a Comissão Geral, haverá sessão 
extraordinária, com várias votações. Diversos projetos 
importantes constam da pauta.

 PelPelo fato de não haver acordo, S.Exa. pediu-
me para encerrar a sessão exatamente às 18h45min. 
A sessão extraordinária, prevista anteriormente para 
as 19h, terá início às 18h45min. Por isso, vou diminuir 
o tempo de todos os inscritos para 3 minutos.

O SR. DAVI ALCOLUMBRE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DAVI ALCOLUMBRE (DEM – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei conforme a orientação do 
Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Nelson Pellegrino, pelo 
PT.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiramente parabenizo esta Casa por ter aprovado, em 
segundo turno, a proposta de emenda à Constituição 
que redistribui o Fundo de Participação dos Municípios, 
ampliando em 1% a receita tributária. 

Parabenizo também o Presidente Lula, que, em-
bora a proposta ainda não tenha ainda sido votada no 
Senado, cumpre a promessa que fez à Frente Nacional 
de Prefeitos, ao sinalizar positivamente para que sua 
base de sustentação nesta Casa aprove a matéria. 
Esperamos que o Senado seja célere e que os muni-
cípios possam receber essa receita adicional o mais 
rápido possível.



40000 Quarta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2007

Também registro, como já fizeram outros Depu-
tados, que neste momento a Frente Parlamentar da 
Saúde, a qual integro, está se manifestando pela in-
clusão, na pauta, da Emenda Constitucional nº 29, que 
regulamenta os recursos para a saúde. A proposta 
estabelece quais recursos podem ser contabilizados 
na área. Isso é muito importante, porque recursos na 
área de saneamento e de limpeza pública estão sendo 
carreados para a saúde. Como a saúde é fundamental, 
somos favoráveis à regulamentação dessa emenda. 

Por último, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
faço um apelo a esta Casa. Vejo que já há certo co-
modismo no sentido de empurrar a verdadeira reforma 
política para 2010. Essa reforma não pode esperar! Ela 
tem de ser feita já! Os escândalos que têm sido pro-
tagonizados no País são oriundos de nosso sistema 
partidário-eleitoral. Ele tem graves falhas, erros, o que 
leva o Brasil a enfrentar crises políticas ciclicamente.

Ser coerente não é ocupar a tribuna para criticar 
pura e simplesmente, quando os escândalos aparecem. 
Além de criticá-los, devemos punir os responsáveis. 
Mas essa é uma crítica incompleta, parcial, na medi-
da em que não vai ao cerne da questão, à origem do 
problema: o sistema partidário-eleitoral brasileiro. Se 
não fidelizarmos o sistema partidário, se não instituir-
mos o financiamento público de campanha e a lista 
mista, uma transição para uma futura lista pura, se 
não fizermos a reforma política, vamos viver ciclica-
mente esse processo de crise política, esse contágio 
que o sistema eleitoral atual permite entre o público e 
o privado, entre o poder econômico e as candidaturas, 
nessa lógica desenfreada da busca de financiamento, 
que origina as crises.

Portanto, esta Casa tem a responsabilidade de 
fazer a reforma política já!

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com meu partido.

Muito obrigado.
O SR. RODOVALHO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RODOVALHO (DEM – DF. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com meu partido.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO DE FABINHO – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. FERNANDO DE FABINHO (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apenas para um esclarecimento. Há a convocação de 
sessão extraordinária para as 19h? 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
as 18h45min, Deputado. 

O SR. FERNANDO DE FABINHO – Quero ainda 
outra informação, Sr. Presidente. Tomei conhecimento 
de que, em reunião de Líderes realizada na semana 
passada, foi decidido que a PEC dos Vereadores en-
traria na pauta desta semana.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Já 
foi aprovada hoje tanto a dos apátridas, em segundo 
turno, quanto a dos Vereadores, também em segun-
do turno.

(Tumulto no plenário.)
O SR. BERNARDO ARISTON – Não, Sr. Presi-

dente, o FPM.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Estou 

confundindo. Na verdade, votamos a dos municípios. 
O SR. FERNANDO DE FABINHO – Sr. Presidente, 

quero saber se a PEC dos Vereadores está na pauta 
da sessão extraordinária das 18h45min.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não, 
são apenas 2 os itens na pauta: o PL nº 1.210, que tra-
ta da reforma política, e o projeto de lei complementar 
que trata da fidelidade partidária. 

O SR. FERNANDO DE FABINHO – E amanhã, 
Sr. Presidente, ela pode entrar na pauta? (Pausa.) 

O   SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
tivesse votado, votaria com o partido. 

O   SR. ZEZÉU RIBEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Inocêncio Oliveira, quero justificar minha ausência na 
segunda votação. Estava participando do lançamen-
to da Frente Parlamentar Mista de Apoio à Pesquisa 
Agropecuária e Transferência de Tecnologia e pensei 
que ainda fosse continuidade da primeira votação. Por 
isso, não estive presente. 

Aproveito a oportunidade para convidar todos os 
Parlamentares a participarem da reunião da bancada 
do Nordeste na próxima quinta-feira, às 8 horas da 
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manhã, com a Presidência do Banco do Brasil. Que-
remos discutir a participação do Banco do Brasil no 
desenvolvimento do Nordeste brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Mui-
to obrigado. 

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Bernardo Ariston, pelo 
Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC.

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB-RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, sabem todos do esforço que o Governa-
dor Sérgio Cabral vem empreendo para administrar o 
Estado do Rio de Janeiro, sobretudo no que diz res-
peito à violência. 

Entretanto, há um problema seríssimo no Estado: 
a saúde pública. Hoje, infelizmente, à frente daquela 
Pasta está um médico, o Dr. Sérgio Cortês, que parece 
nada entender de saúde pública.

Para V.Exas. terem uma idéia do que estou falan-
do, ressalto que, há poucos dias, foi publicada matéria 
segundo a qual o dinheiro enviado pelo Ministério da 
Saúde para o combate à dengue até então não havia 
sido usado. Nesse final de semana, tanto no sábado 
quanto no domingo, saíram novas matérias a respeito 
do assunto. Informa uma delas que a Justiça Federal 
determinou que a Secretaria de Saúde entregasse os 
medicamentos de uso contínuo no prazo máximo de 30 
dias às pessoas que deles necessitam. E, no domingo, 
Sr. Presidente, outra matéria afirmou que a Secretaria 
de Saúde gastou 6 milhões de reais em medicamentos 
que sequer foram entregues ainda.

O que se vê são filas nos hospitais, tomógrafos 
que não funcionam, verbas utilizadas para remédios 
que não aparecem, recursos destinados ao combate 
à dengue que não são usadas, isso é, uma série de 
situações que não desejávamos presenciar no Estado 
do Rio de Janeiro.

Além disso, o Secretário Sérgio Cortês, de acordo 
com o que diz o Tribunal de Contas da União, fez uma 
péssima administração à frente do Instituto Nacional 
de Traumatologia e Ortopedia – INTO quando diretor 
daquela unidade.

Quero, então, fazer um apelo neste momento – e 
espero que a Assessoria Parlamentar do Ministério 
da Saúde esteja nos ouvindo – para que o Ministério 
tome providências no sentido de que essa situação 
não perdure.

De igual modo, dirijo apelo ao Governador Sérgio 
Cabral, ilibado e austero homem público, que quer o 
melhor para o Estado do Rio de Janeiro: mude ime-
diatamente o seu Secretário de Saúde, para o bem da 
população, haja vista o quadro que estamos acompa-
nhando diariamente por meio das notícias de jornais. 

Por fim, Sr. Presidente, solicito aos Líderes e aos 
Deputados que votem “sim” ao PL nº 35, de 2007, de-
vido à importância da matéria e à necessidade de sua 
regulamentação – e há consenso por parte do Plenário 
quanto a isso.

Votemos “sim” ao PL nº 35, de 2007.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência repete a informação, para que não haja 
dúvida: está convocada para as 18h45min sessão ex-
traordinária, com novo painel eletrônico.

O SR. MOACIR MICHELETTO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MOACIR MICHELETTO (Bloco/PMD – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, anuncio a presença em plenário do Prefeito de 
Vaiporã. 

Saímos, há pouco, de uma reunião no Ministério 
da Educação, na qual foi comunicada a instalação de 
um CEFET no município, objeto de importante reivin-
dicação daquela região. 

Aproveito ainda, Sr. Presidente, para registrar 
que segui a orientação do meu partido, o PMDB, na 
votação anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência informa às Sras. e Srs. Deputados que ama-
nhã, logo após o encerramento da Comissão Geral, 
haverá sessão extraordinária, com pauta a ser definida 
antes do encerramento da sessão de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, no período de Comunicações Parla-
mentares, ao ilustre Deputado José Carlos Aleluia, 
pelo DEM. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Inocêncio Oliveira, é muito oportuna a chance de fazer 
este breve comunicado com V.Exa. na presidência dos 
trabalhos, porque, sendo V.Exa. de Serra Talhada, do 
interior, sabe como vivem os pobres – e isso é impor-
tante para o político.

Quero abordar assunto em relação ao qual V.Exa. 
e a Casa vão se sensibilizar: nós, o Congresso Nacio-
nal – e não o Poder Executivo –, ainda no Governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, aprovamos 
o chamado Programa Baixa Renda relativo à área de 
energia. Esse programa hoje beneficia mais de 17 
milhões de famílias. Vou repetir: mais de 17 milhões 
de famílias. 

Se V.Exa. andar pelas ruas, por exemplo, das ci-
dades de Paulo Afonso, Campo Formoso, Jacobina ou 
Valença, na Bahia, meu Estado, ou de Serra Talhada, 
em seu Pernambuco, vai perceber que mais da meta-
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de das casas são beneficiadas pelo Programa Baixa 
Renda. O que significa esse programa? Por seu inter-
médio, quem tem baixo consumo, uma média de 80 
quilowatts/mês – ou seja, uma casa em que há uma 
televisão e uma geladeira, mas em que se consome 
energia com muita cautela para não estourar esse li-
mite –, e deveria pagar algo em torno de 18 reais por 
mês, paga apenas cerca de 8 reais. 

O que os Estados fizeram? Na Bahia, quando 
esse programa foi implantado há 5 anos, o Governador 
determinou que os beneficiados, a metade mais po-
bre do Brasil, pagariam apenas o ICMS sobre a parte 
consumida. Ou seja, quem consumisse 35 quilowatts/
mês, só pagaria imposto sobre esses 35 quilowatts. Se 
pagasse sobre 80 quilowatts, por exemplo, o impos-
to seria de 5 reais. Pasmem, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados: na semana retrasada, o CONFAZ, de 
maneira perversa, aprovou resolução que dobra esse 
imposto cobrado da metade mais pobre do Brasil. Sig-
nifica dizer que quem pagava 2 reais de imposto vai 
pagar 4; quem pagava 5 vai pagar mais de 10 reais. 
Isso é um absurdo! 

Nós, os democratas, vamos entrar com uma ação 
de inconstitucionalidade contra essa resolução, que 
fere o princípio da capacidade contributiva. 

Quero também chamar a atenção de V.Exas. para 
o fato de hoje, de forma unânime, os Líderes terem 
aprovado a urgência para projeto de minha autoria 
que visa impedir os Estados de cometerem esse tipo 
de violência. 

O Deputado Luiz Paulo Vellozo Lucas, do PSDB 
do Espírito Santo, estava na Comissão de Minas e 
Energia quando esse projeto foi aprovado. E , comigo 
a seu lado, ligou para o Secretário da Fazenda do Es-
pírito Santo, que lhe disse: “Aprove esse projeto, por-
que eu tenho vergonha de cobrar impostos da metade 
mais pobre do meu Estado”. 

O Relator, o Deputado Julião Amin, cujo parecer 
foi derrotado, disse que votava contra porque o Ma-
ranhão não conseguia cobrar imposto da indústria de 
alumínio, então precisava cobrar dos mais pobres.

Esse é um assunto grave, e a Câmara deve apro-
veitar a oportunidade para dar uma resposta a esses 
secretários avarentos, cuja decisão não é mais do que 
gula, usura, exploração da pobreza – e V.Exa., Sr. Pre-
sidente, com toda a certeza, apoiará a aprovação do 
projeto neste plenário. 

Era o que tinha a dizer. 

VIII – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – COM-
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Luciano Castro PR 
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 2

PARÁ

Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Vic Pires Franco DEM 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondônia: 3

ACRE

Henrique Afonso PT 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
NIlmar Ruiz DEM 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Arnon Bezerra PTB 
Gorete Pereira PR 
Léo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
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Marcelo Teixeira PR 
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 7

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fátima Bezerra PT 
João Maia PR 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Fernando Ferro PT 
José Múcio Monteiro PTB 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Rubem Santiago PT 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edson Duarte PV 
Fernando de Fabinho DEM 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
Jusmari Oliveira PR 
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 

Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT 
Total de Bahia: 17

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Edmar Moreira DEM 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
Geraldo Thadeu PPS 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marcos Montes DEM 
Maria do Carmo Lara PT 
Miguel Corrêa Jr. PT 
Rafael Guerra PSDB 
Total de Minas Gerais: 14

ESPÍRITO SANTO

Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Carlos Santana PT 
Deley PSC PmdbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Jorge Bittar PT 
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Total de Rio de Janeiro: 11

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Clodovil Hernandes PTC PmdbPscPtc
Edson Aparecido PSDB 
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Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Frank Aguiar PTB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Lobbe Neto PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Macris PSDB 
Total de São Paulo: 22

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
Assis do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Eduardo Sciarra DEM 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 10

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP 
Nelson Goetten PR 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marco Maia PT 
Matteo Chiarelli DEM 
Paulo Pimenta PT 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Sul: 9

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 2

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Total de Amazonas: 2

RONDONIA

Lindomar Garçon PV 
Total de Rondonia: 1

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Acre: 4

MARANHÃO

Domingos Dutra PT 
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
José Linhares PP 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 3
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PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Carlos Wilson PT 
Maurício Rands PT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco: 5

ALAGOAS

Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Total de SERGIPE 1

BAHIA

João Leão PP 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Tonha Magalhães PR 
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Elismar Prado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
João Bittar DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Minas Gerais: 8

ESPÍRITO SANTO

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Edson Santos PT 
Sandro Matos PR 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

Cláudio Magrão PPS 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Luciana Costa PR 
Paulo Renato Souza PSDB 
Renato Amary PSDB 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 9

MATO GROSSO

Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 3

GOIÁS

Ronaldo Caiado DEM 
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Total de Paraná: 1

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Gervásio Silva DEM 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP 
Renato Molling PP 
Total de Rio Grande do Sul: 3

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
cerro a sessão, convocando sessão extraordinária 
para hoje, terça-feira, dia 14 de agosto, às 18h46min, 
com a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)
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Votação 
1

PROJETO DE LEI Nº 1.210-C, DE 2007 
(Do Sr. Regis de Oliveira e Outros)

Continuação da votação, em turno úni-
co, do Projeto de Lei nº 1.210-C, de 2007, 
que dispõe sobre as pesquisas eleitorais, 
o voto de legenda em listas partidárias pre-
ordenadas, a instituição de federações par-
tidárias, o funcionamento parlamentar, a 
propaganda eleitoral, o financiamento de 
campanha e as coligações partidárias, al-
terando a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 
1965 (Código Eleitoral), Lei n º 9.096, de 19 
de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Po-
líticos) e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997 (Lei das Eleições); tendo pareceres 
dos Relatores designados em Plenário pelas 
Comissões: de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação orçamentária 
ou financeira, com emenda (Relator: Dep. 
Pepe Vargas); e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa e, no mé-
rito, pela aprovação (Relator: Dep. Ronaldo 
Caiado). EMENDAS DE PLENÁRIO: tendo 
pareceres dos Relatores designados em 
Plenário pelas Comissões: de Finanças e 
Tributação, pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária das Emendas de Plenário de 
nºs 1 a 9, 11 a 21, 23 a 28, 30, 31, 33 a 38, 40, 
41, 44 a 48, 51, 53, 54, 56 a 66, 71, 73, 74, 76 a 
78, 80 a 82, 86 a 101, 104, 107, 109, 110, 112 
a 114, 116 a 119, 121 a 123, 125 a 131, 133 a 
135, 137 a 154, 156 a 161, 163 a 170, 172 a 
176, 178, 180 a 185, 188, 189, 191 a 195, 197 
a 202, 204 a 209, 211, 212, 214 a 216, 218 a 
226, 228, 229, 231, 233, 236 a 250, 252 a 264, 
266, 267, 269, 291, 292, 294, 295, 299 a 301, 
303, 304, 306, 308 a 315, 317 a 324, 327 a 330, 
335 a 340 e 346; pela adequação financei-
ra e orçamentária das de nºs 10, 22, 32, 42, 
43, 49, 50, 52, 55, 68 a 70, 72, 75, 83, 84, 103, 
105, 106, 108, 111, 120, 124, 155, 162, 171, 
177, 179, 186, 187, 190, 196, 203, 210, 213, 
217, 227, 230, 232, 234, 251, 265, 268, 270 a 

290, 293, 296 a 298, 302, 305, 307, 316, 325, 
326, 331, 333, 334, 341 e 345; e pela incom-
patibilidade financeira e orçamentária das 
Emendas de Plenário de nºs 29, 39, 67, 79, 
85, 102, 115, 132, 136, 332 (Relator: Dep. 
Pepe Vargas); e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa das Emendas 
de Plenário de nºs 1 a 18, 20 a 34, 36 a 131, 
135 a 141, 143 a 147, 149 a 164, 166 a 168, 
170 a 174, 176 a 184, 186 a 197, 200 a 204, 
206, 207, 209 a 239, 241 a 255, 257 a 309 e 
311 a 346; pela inconstitucionalidade das 
de nºs 19, 35, 132 a 134, 142, 148, 165, 169, 
175, 185, 198, 199, 205, 208, 240, 256 e 310; 
e, no mérito pela aprovação das Emendas 
de Plenário de nºs 7, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 
28, 30, 31, 42, 47, 52, 53, 57, 61, 62, 64, 70, 
74, 75, 81, 92, 112 a 114, 122, 128, 129, 154, 
174, 176, 177, 179 a 183, 188, 189, 192, 193, 
203, 220, 233, 241, 248, 250, 252, 254, 255, 
263, 264, 267, 268, 271, 279, 289, 290, 291, 
293, 306, 311, 312, 322 e 333, na forma do 
Substitutivo apresentado; e pela rejeição 
das de nºs 1 a 6, 8 a 10, 13, 15, 17, 20, 22 a 
27, 29, 32 a 34, 36 a 41, 43 a 46, 48 a 51, 54 a 
56, 58 a 60, 63, 65 a 69, 71 a 73, 76 a 80, 82 a 
91, 93 a 111, 115 a 121, 123 a 127, 130, 131, 
135 a 141, 143 a 147, 149 a 153, 155 a 164, 
166 a 168, 170 a 173, 178, 184, 186, 187, 190, 
191, 194 a 197, 200 a 202, 204, 206, 207, 209 
a 219, 221 a 232, 234 a 239, 342 a 247, 249, 
251, 253, 257 a 262, 265, 266, 269, 270, 272 
a 278, 280 a 288, 292, 294 a 305, 307 a 309, 
313 a 321, 323 a 332 e 334 a 346 (Relator: 
Dep. Ronaldo Caiado).

2 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  

Nº 35, DE 2007 
(Do Sr. Luciano Castro)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 35, de 2007, 
que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990. Pendente de parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

Tendo apensado o PLP nº 70/07.

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 46 
minutos.)
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ÀS 18 HORAS E 47 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

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

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 8

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT
Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Amapá: 8

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR

Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Presentes Pará: 15

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Praciano PT
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Amazonas: 6

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Presentes Rondonia: 7

ACRE

Fernando Melo PT
Henrique Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Acre: 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8

Ata da 202ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
em 14 de agosto de 2007

Presidência dos Srs. Arlindo Chinaglia, Presidente; Nárcio Rodrigues,  
1º Vice-Presidente; Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente
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MARANHÃO

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

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Pimentel PT
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Presentes Ceará: 18

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP

Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
João Maia PR
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Luiz Couto PT
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Presentes Paraíba: 10

PERNAMBUCO

André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
José Mendonça Bezerra DEM
José Múcio Monteiro PTB
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Paulo Rubem Santiago PT
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Pernambuco: 19

ALAGOAS

Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Presentes Alagoas: 6

SERGIPE

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

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Antonio Carlos Magalhães NeDEM
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jusmari Oliveira PR
Jutahy Junior PSDB
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 36

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Aelton Freitas PR
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR

Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de PV
José Santana de VasconcelloPR
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Juvenil Alves S.Part.
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo Lara PT
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Miguel Corrêa Jr. PT
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 44

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Neucimar Fraga PR
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB
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Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Ayrton Xerez DEM
Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Dr. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Leandro Sampaio PPS
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Solange Amaral DEM
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Mendes ThamePSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS

Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Clodovil Hernandes PTC PmdbPscPtc
Dr. Pinotti DEM
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Frank Aguiar PTB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
João Paulo Cunha PT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTB
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Santiago PV
Silvinho Peccioli DEM
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 60
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MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Presentes Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Vander Loubet PT
Waldir Neves PSDB
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB

Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Takayama PSC PmdbPscPtc
Presentes Paraná: 28

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fernando Coruja PPS
João Matos PMDB PmdbPscPtc
João Pizzolatti PP
José Carlos Vieira DEM
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Claudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
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Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Matteo Chiarelli DEM
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Professor Ruy Pauletti PSDB
Sérgio Moraes PTB
Tarcísio Zimmermann PT
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 28

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

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

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fica 

dispensada a leitura da ata da sessão anterior. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se à leitura do 

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
O SR. LUIZ FERNANDO FARIA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ FERNANDO FARIA (PP – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei de acordo com a orientação 
do meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
quanto aguarda o quorum, a Presidência concederá a 
palavra aos 3 Deputados remanescentes, por 3 minutos 
a cada um, dando continuidade à lista anterior.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Rogério 
Marinho.

O SR. ROGÉRIO MARINHO (Bloco/PSB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Deputado Inocêncio Oliveira, inicialmente, agradeço a 
generosidade de V.Exa., que tem dispensado um trato 
todo especial aos Deputados mais novos na Casa. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos 
utilizando, com a anuência do nosso Líder, Deputado 
Paulinho da Força, o espaço da Liderança para tra-
tarmos de assunto que reputo relevante, atual e tem-
pestivo, que, desde o início da semana passada, vem 
fazendo parte das discussões nesta Casa. Refiro-me 
à prorrogação da CPMF e da DRU. 

Acredito, Sras. e Srs. Deputados, que este é o 
momento de o Congresso Nacional, sem subalternida-
des, sem negociatas, sem nada por baixo dos panos, 
poder manifestar de maneira limpa e transparente ao 
Governo Federal a necessidade de estabelecermos 
um diálogo e, assim, reduzirmos a carga tributária 
escorchante que repousa sobre os ombros da nossa 
sociedade. 

É verdade que há unanimidade neste País, e isso 
não é dito apenas pela Oposição, mas por todos os 
economistas e analistas abalizados que observam o 
cenário econômico do nosso País. 

Nossa carga tributária, que beira os 36% do PIB, 
é um freio e um inibidor para nosso desenvolvimento 
econômico. Para um País heterogêneo, complexo e 
cheio de desigualdades como este é cada vez mais 
essencial se desenvolver e gerar empregos e renda 
para o conjunto da população.

Por isso, o Bloco/PSB estabeleceu um cronogra-
ma de reuniões e debates e, certamente, irá propor ao 
Governo Federal a médio ou longo prazo reduzir gradu-
almente a carga tributária, de maneira que possamos 
fazer justiça à sociedade que trabalha, que labuta e 
que observa atentamente e julga a nós que estamos 
à frente do Parlamento neste momento.

É nossa intenção discutir a revinculação dos re-
cursos da Educação na DRU. Ou seja, vamos manter 
a DRU, mas vamos lutar para que a educação seja 
respeitada.

Obrigado.
O SR. PEDRO EUGÊNIO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 2 últimas 
votações, votei com o Partido dos Trabalhadores.

O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na sessão 
anterior, votei de acordo com a orientação do Partido 
dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Paulo Maluf.

O SR. PAULO MALUF (PP – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
discute-se hoje na mídia, nas Casas políticas e nas 
entidades de classe se é devida ou não a aprovação 
da CPMF.

Hoje mesmo, na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, houve debate sobre o assunto, 
um debate que, aliás, ainda não terminou.

Sr. Presidente, não vou analisar a constitucio-
nalidade ou a juridicidade da matéria por razão muito 
simples: os que hoje são contrários à CPMF são os 
que, no passado, a aprovaram, e os que agora são 
favoráveis à prorrogação são os que, então, eram con-
trários à proposta. De maneira que, o aspecto jurídi-
co, na minha visão, por usucapião, prevaleceu sobre 
o aspecto político.

Quero expor meu ponto de vista sobre o aspecto 
econômico.

Vejam: quando se tem um imposto, qualquer que 
seja, ele é uma transferência do setor privado para o 
setor público. Ou seja, quando a Receita quer arrecadar 
mais, ela não faz um bem ao País, faz um mal ao em-
prego, ao desenvolvimento econômico e àquilo a que 
aspiramos, o desenvolvimento com igualdade social.

Pois bem. Em 1990, no Governo Collor, a carga 
tributária era de 22%; no Governo Itamar Franco, de 
24%; no Governo Fernando Henrique chegou a quase 
30%; hoje, ela está em 36%. 

Ora, a carga tributária das nações emergentes de 
Terceiro Mundo que têm registrado desenvolvimento 
fantástico, como China, Índia, Coréia, Espanha e Ca-
nadá, está entre 17% e 22%. No Brasil, essa carga é 
de quase 37%. No Japão, os juros são da ordem de 
0,5% ao ano. Aqui, temos juros de 11,5%; na China, 
de 3%; nos Estados Unidos, de 5,5%. Ou seja, as 
nações que crescem têm juro baixo, carga tributária 
baixa e moeda desvalorizada, enquanto temos moeda 
valorizada, carga tributária alta e juro alto. Portanto, 
aritmeticamente é impossível chegarmos velozmente 
ao Primeiro Mundo.

A análise que faço é a de que a Receita quer ar-
recadar mais. E nós, que somos da base de apoio ao 
Governo e queremos que ele acerte, verificamos que 
a Receita está fazendo um grande mal ao desenvolvi-
mento econômico brasileiro.

Portanto, meus amigos, façamos uma reflexão 
sobre a carga tributária e enfrentemos o problema com 
coragem, ou o Brasil, que quer tomar um avião para os 
Estados Unidos ou para o Japão, errará de companhia, 
entrará um avião da Pluna e descerá em Montevidéu 
ou em La Paz. Ou seja, infelizmente, vamos continuar 
no Terceiro Mundo.

A regra para o desenvolvimento econômico é car-
ga tributária baixa, juro baixo e moeda desvalorizada, 
para ampliar as exportações.

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

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

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

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na sessão 
anterior, votei com o meu partido.

O SR. SANDRO MATOS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SANDRO MATOS (PR – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na sessão 
anterior, votei conforme a orientação do PR.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
sessão anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Lincoln Portela.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio 
Oliveira, estamos nos preparando, nesta sessão ex-
traordinária, para continuar a votação da reforma po-
lítica. Como bem disse o Senador Jefferson Peres, a 
reforma política apresentada, ou pelo menos os textos 
apresentados, parece que está na base da extrema-
unção. Há ainda a fidelidade partidária, cujo texto do 
Deputado Luciano Castro está muito bem aperfeiçoado. 
Esperamos colocá-lo em votação ainda hoje.

Sr. Presidente, reforma política sem PEC fica mui-
to difícil. Acabamos votando, como já se tornou lugar 
comum dizer nesta Casa, meia-sola. Para a eleição 
passada, votamos textos de procedimento, como aque-
les que vieram do Senado, para redução dos custos de 
campanha. Mas há PECs importantes aqui para serem 
votadas. Por que não colocamos em votação a PEC do 
voto facultativo, por exemplo? É um absurdo, em uma 
democracia como a nossa, sermos ainda obrigados a 
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votar. Uma verdadeira democracia deixa o povo livre 
para votar ou não, Sr. Presidente.

Já passou também pela Comissão Especial de 
Mandatos Eletivos, da qual fiz parte, a coincidência das 
eleições. Ninguém agüenta mais, financeira e emocio-
nalmente, eleição de 2 em 2 anos, com poluição nas 
cidades, meios de comunicação carregados como o 
são, horário eleitoral gratuito.

Podemos ter eleições de 4 em 4 anos ou de 5 em 
5 anos, com coincidência das eleições, quem sabe, a 
partir de 2014. Se começarmos a trabalhar agora, es-
sas coisas podem acontecer.

Saiu agora, por iniciativa do PP, o “distritão”, em 
que entram os mais votados em seus Estados. Em Mi-
nas Gerais, por exemplo, entrariam os 53 Parlamentares 
mais votados, porque isso é o que realmente mostra a 
vontade popular, o que o povo está pensando. Portan-
to, seria uma reforma política sem PECs, sem projetos 
de emenda à Constituição.

Hoje estamos nos preparando para outra briga 
com requerimentos de retirada de matéria da pauta, 
de inversão, com discordâncias. Tentaremos, por meio 
de lei ordinária, de PLC, votar o que sobrou da reforma 
política. É lamentável.

O Partido da República continuará postado aqui 
para combater o que for contra a democracia.

Muito obrigado.
O SR. JADER BARBALHO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JADER BARBALHO (Bloco/PMDB – PA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nas votações anteriores acompanhei meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Ayrton Xerez.

O SR. AYRTON XEREZ (DEM – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, alguns especialistas em 
petróleo sustentam a tese de que até o ano de 2011 o 
planeta vai atingir sua demanda máxima por combus-
tíveis fósseis e os preços do petróleo podem chegar a 
inacreditáveis 200 dólares o barril. Prevê-se escassez, 
porque se prevê também que os norte-americanos con-
tinuem com seu esforço bélico nas guerras do Iraque 
e da Ásia, de uma maneira geral, demandando cada 
vez mais petróleo, cada vez mais combustível. Essa 
situação nos remete a uma preocupação quanto às 
reservas de petróleo de que nosso País dispõe.

Pois bem, no dia 6 de junho de 2007, enviei re-
querimento de informações ao Sr. Ministro de Minas e 
Energia, inquirindo-o sobre a atual situação das reser-
vas brasileiras de petróleo e as perspectivas de pros-
peção. Recebi agora, Sr. Presidente, uma notificação 

de S.Exa. pedindo prorrogação de 30 mais dias para 
apresentação da resposta.

Sabemos que institucional e ritualisticamente a 
PETROBRAS não pode e não deve informar diretamen-
te ao Parlamentar. Isso deve ocorrer através do Exmo. 
Sr. Ministro. É o rito, é o que manda o bom relaciona-
mento entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo.

Entretanto, embora esteja inscrito na Constituição 
Federal que o ofício de resposta deve ser encaminha-
do num prazo de 30 dias, eis que o Ministro manda-
me uma missiva pedindo prazo de mais 30 dias para 
informar sobre a quantidade de reserva de petróleo 
que o Brasil possui.

Ora, se uma informação fundamental como essa 
não está disponível para o Sr. Ministro de Minas e Ener-
gia, eu não sei mais o que está acontecendo. Talvez 
por isso a PETROBRAS esteja agora experimentan-
do perdas quantitativas em sua capacidade produtiva, 
com redução da sua lucratividade, e, provavelmente, 
esteja prestes a tornar-se uma empresa ineficiente. 
Precisamos evitar que isso ocorra.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à Deputada Fátima Bezerra. S.Exa. 
dispõe de até 3 minutos na tribuna.

Em seguida falarão os Deputados Paulo Piau, 
Leandro Sampaio, Eduardo Valverde, Nilson Mourão, 
Luiz Couto e Luiz Carlos Hauly. 

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nesta quarta-feira 15, o Secretário de 
Educação Superior do Ministério da Educação, Ro-
naldo Mota, receberá uma comissão formada por nós, 
Parlamentares da bancada do Rio Grande do Norte, 
acompanhada de Prefeitos e representantes dos Mu-
nicípios de Apodi, Assu, Pau dos Ferros, Caraúbas e 
Angicos, além do Reitor da Universidade Federal Rural 
do Semi-Árido, Josivam Barbosa, e do Deputado Es-
tadual Fernando Mineiro, para tratarmos da extensão 
dessa universidade nesses 5 municípios.

Solicitei essa audiência, Sr. Presidente, para apre-
sentar ao MEC a necessidade de expansão do ensino 
superior para as várias regiões de nosso Estado en-
globadas por esses municípios. A ausência de cursos 
de nível superior nessas regiões é um dos fatores que 
inviabiliza o seu desenvolvimento.

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido foi 
criada através da Lei nº 11.155, sancionada pelo Pre-
sidente Lula, em 29 de julho de 2005, e teve origem 
na antiga Escola Superior de Agricultura de Mossoró, 
conhecida como ESAM.

A UFERSA não é apenas a única universidade 
rural localizada no semi-árido. É a única universidade 
do País com um currículo totalmente voltado para a 
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convivência do homem com as adversidades climáti-
cas características daquela região.

Como o nome sugere, o semi-árido é uma região 
cujo clima se caracteriza pela quase aridez. Mas o semi-
árido do Nordeste brasileiro tem características muito 
especiais. Não apenas é um dos maiores do mundo, 
como é o semi-árido mais populoso do planeta.

Ao longo de 36 anos, a UFERSA se consolidou 
como a mais importante instituição de ensino de Ciên-
cias Agrárias do Nordeste brasileiro, já tendo formado 
milhares de agrônomos e veterinários, lançando no 
mercado profissionais com reconhecida competência 
para colaborar com o desenvolvimento tecnológico e 
a promoção da cidadania no campo.

Atualmente, a UFERSA possui 10 cursos de 
graduação – Agronomia, Medicina Veterinária, Zoo-
tecnia, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia 
da Pesca, Administração, Ciências da Computação, 
Engenharia da Produção, Engenharia da Energia e 
Engenharia Mecânica. Esses cursos atendem cerca de 
500 municípios localizados em 4 Estados, Rio Grande 
do Norte, Ceará, Paraíba e Pernambuco, oferecendo, 
a cada ano, 660 vagas.

A UFERSA tem sido uma instituição que, além 
de responder às questões da comunidade, estabele-
ce uma dinâmica interna que significa uma evolução 
na administração universitária e consagra a idéia de 
Universidade do Saber, voltada para a área das ciên-
cias agrárias, o agronegócio e o desenvolvimento da 
agricultura familiar.

Num momento histórico e rico corno o que ora 
vivemos, em que o Governo Lula pensa e age no 
sentido de alimentar o povo, de educá-lo e de promo-
ver o desenvolvimento com justiça social e equilíbrio 
ambiental, faz-se necessário a expansão de centros 
competentes no ensino de Ciências Agrárias, como é 
o caso da UFERSA.

A expansão da Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido, através da criação de novos campus, ou 
mesmo núcleos de extensão, em outros municípios 
do Rio Grande do Norte, garantirá o acesso ao saber 
científico e tecnológico a centenas de jovens que não 
têm acesso à educação superior.

A instalação de novos campus e núcleos de ex-
tensão da UFERSA em outros municípios e regiões 
do Rio Grande do Norte não visa confrontar ou dividir 
esforços com o campus central dessa universidade, 
localizado em Mossoró, nem com a Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte, que atua predominante-
mente na região da Grande Natal, nem com o Centro 
Federal de Educação Tecnológica ou com a Universi-
dade Estadual. Pelo contrário, objetiva somar forças no 

sentido do engrandecimento de regiões com enormes 
potenciais e necessidades. 

Nesse sentido, propomos que o campus a ser 
instalado possa oferecer cursos não contemplados pe-
las outras instituições e que são de enorme valia para 
as populações, como: Agronegócios, Engenharia de 
Pesca, Engenharia Ambiental, Aqüicultura, Engenharia 
de Alimentos, Agricultura Familiar e Desenvolvimento 
Sustentável, Cooperativismo, entre outros.

Vale registrar que tal pleito comunga perfeitamen-
te com a idéia do Presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, de instalar uma universidade federal em 
cada cidade-pólo do Brasil. Ademais, pode-se desta-
car ainda que uma maior descentralização das ativi-
dades da UFERSA, além das fronteiras geográficas 
de Mossoró e adjacências, legitimará ainda mais sua 
atuação no Rio Grande do Norte e no Nordeste. Isso 
porque a extensão de suas atividades possibilitará a 
formação de mão-de-obra qualificada e, além disso, 
estimulará a produção e a disseminação de tecnolo-
gias voltadas para a promoção do desenvolvimento 
rural sustentável.

Dessa forma, Sr. Presidente, estamos sugerindo 
ao MEC estudos de viabilidade da implantação des-
sas extensões nos Municípios de Açú, Angicos, Apodi, 
Caraúbas e Pau dos Ferros. São municípios-pólos, em 
torno dos quais há toda uma demanda por formação 
universitária que pode ser suprida pela UFERSA.

A instalação de núcleos da UFERSA nesses 
municípios representará uma verdadeira revolução no 
enfrentamento aos desequilíbrios regionais existentes 
no nosso Estado, possibilitando a formação de capital 
humano e os elementos científicos e tecnológicos in-
dispensáveis para a construção de um novo modelo 
de desenvolvimento do semi-árido nordestino.

Portanto, respondendo às necessidades e an-
seios do povo do Rio Grande do Norte, faço um apelo 
Sr. Presidente, para que sejam criados novos campus 
e núcleos da UFERSA no Rio Grande do Norte.

Durante o discurso da Sra. Fátima Be-
zerra, o Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
voco ao plenário os Srs. Parlamentares que se encon-
tram em seus gabinetes, para registrarem presença, a 
fim de alcançarmos quorum para a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Conce-
do a palavra ao ilustre Deputado Leandro Sampaio.

O SR. LEANDRO SAMPAIO (PPS – RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. 
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a oportunidade de me pronunciar neste momento im-
portante, quando muitos dos nossos pares participam 
de uma marcha em defesa da Saúde e do resgate do 
atendimento de saúde digno a todos os brasileiros.

Sras. e Srs. Deputados, venho falar sobre a Saúde 
num momento de muita intranqüilidade e insegurança 
para o povo da minha cidade, Petrópolis, e de toda a 
região serrana.

Petrópolis vive um momento dificílimo. Os jornais 
de nossa cidade, as rádios e as televisões, ao longo 
das últimas semanas, vêm informando a população, 
com muita assiduidade, sobre os problemas com re-
lação ao atendimento médico-hospitalar.

Neste momento, coloco-me ao lado de toda a im-
prensa da cidade, dos profissionais da área da saúde 
de Petrópolis e da região, daqueles que estão real-
mente preocupados em resgatar uma Saúde que foi 
referência no Brasil. A cidade de Petrópolis, que tem 
uma população de 300 mil habitantes, conta com 2 
hospitais públicos municipais e um centro médico de 
prestígio nacional, o Hospital Santa Tereza, além de 
outros. Entretanto, vive momento de grande aflição.

Quero dizer aos petropolitanos que, acima de 
interesses partidários e políticos e com a experiência 
que consegui ao longo dos anos como Prefeito e Vice-
Prefeito daquela cidade, estou à disposição da admi-
nistração municipal para, junto com o Sr. Ministro da 
Saúde – que no Rio de Janeiro viveu problemas na área 
da saúde e dirigiu, com muito brilhantismo, o Instituto 
Nacional do Câncer – reunirmos todas as forças num 
grande mutirão a fim de salvar, neste difícil momento, 
a Saúde na cidade de Petrópolis

Ao longo dos anos, quando estive à frente da 
Prefeitura daquela cidade, conseguimos conquistar 
posição de referência na área da odontologia. Reuni-
mos grandes profissionais e trabalharmos para a re-
cuperação do Hospital Alcides Carneiro. 

Este é um momento de dificuldade para Petrópo-
lis. Portanto, conclamo todos, principalmente aqueles 
que estão à frente daquela administração. Coloco-me 
à disposição para ajudar, com minha experiência e na 
condição de Deputado, a resolver os problemas que 
afligem a vida das famílias da minha cidade. 

Muito obrigado. 
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, caros pares, no 
próximo dia 15, a Central Única dos Trabalhadores lan-
çará em Brasília o grande movimento Cansamos! 

Cansamos da elevada sonegação fiscal por parte 
de alguns segmentos da nossa sociedade, que teimam 
em não recolher impostos. Cansamos do trabalho es-
cravo, que ainda permeia grandes fazendas do País, 
principalmente as produtoras de cana-de-açúcar. Can-

samos da pequena elite brasileira, que quer manter a 
desigualdade no País e luta por privilégios. Cansamos 
da concentração fundiária perversa, que não permite 
a democratização do acesso à terra. Cansamos da 
violência no campo, onde milícias armadas defendem 
o latifúndio improdutivo. Cansamos da devastação da 
Amazônia por grupos de madeireiros e grandes pecu-
aristas. Cansamos da Emenda nº 3, que quer manter 
na informalidade milhares e milhares de trabalhado-
res, sob a falsa relação de trabalho e de autonomia. 
Cansamos daqueles que não querem ver nas filas dos 
aeroportos os que andavam de pau-de-arara, mas 
querem, sim, uma aviação que transporte somente a 
elite deste País. Cansamos do setor que quer manter 
a elevada concentração de renda neste País. 

Então, a CUT, no dia 15 de agosto, em Brasília, 
lançará o movimento Cansamos! Cansamos dessa 
elite que não olha para frente, que deixou de ter um 
projeto nacional, que agora vive pasma com o operá-
rio que se alfabetizou no Nordeste, foi para São Pau-
lo e conseguiu dar ao País um rumo de Nação, um 
projeto para o futuro. Nosso País tem nacionalidade, 
tem uma política industrial e está andando a passos 
largos para uma verdadeira igualdade social. Esse é o 
País que queremos construir! Cansamos do passado, 
cansamos daqueles que levaram o País a uma per-
versa concentração de renda e que resistem a essa 
desconcentração.

Que a CUT seja bem-vinda a Brasília no dia 15 de 
agosto, quando deflagraremos um grande movimento 
pela renovação e pela erradicação do conceito de um 
País atrasado, arcaico e conservador.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – Sr. Presidente, 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB – AL. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o Deputado Nilson Mourão.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
imprensa publicou hoje matéria que merece o registro 
e o debate nesta Casa. Foi realizada uma pesquisa de 
opinião pública nos Estados Unidos, e constatou-se 
que a maioria da população norte-americana é favo-
rável ao fim do bloqueio contra Cuba e é favorável a 
que os Estados Unidos restabeleçam suas relações 
com a ilha do Caribe.

Isso é significativo, Sr. Presidente, porque há dé-
cadas o povo cubano vive sob um cerco econômico 
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impressionante e injusto, liderado pelos sucessivos 
governos dos Estados Unidos, que não mantêm re-
lações diplomáticas com Cuba e criam dificuldades e 
problemas para os países que mantém e, particular-
mente, para os países que querem comercializar com 
a ilha caribenha.

Sr. Presidente, esse recado do povo norte-ameri-
cano deveria ser compreendido, e bem compreendido, 
pelo Governo Bush.

O Governo Bush é conservador, mas não rom-
peu relações diplomáticas com a China e com o Vie-
tnã, tradicionalmente países comunistas. O Governo 
Bush também mantém relações e conversações com a 
Coréia do Norte. Não tem qualquer razão, econômica, 
política, geopolítica, nem de relações internacionais, 
para manter esse bloqueio injustificável, injusto e que 
absolutamente nada constrói para o povo norte-ame-
ricano. Ele pode manter sua posição crítica frente ao 
governo e ao estilo de governo que se estabelece na 
ilha do Caribe, mas, ao mesmo tempo, manter relações 
com Cuba, para que seu povo possa receber empre-
sários, pessoas que queiram visitar a ilha.

É importante que as pessoas conheçam, de fato, 
o que está acontecendo na chamada Ilha de Fidel.

Sr. Presidente, registro no plenário desta Casa 
o desejo de que, o mais rápido possível, essa etapa 
da diplomacia norte-americana seja encerrada, uma 
vez que ela nada exalta. Não é exemplo para o mun-
do o tratamento dispensados pelos Estados Unidos a 
essa pequena ilha, com 11 milhões de habitantes. É 
injusta a forma como ela tem sido tratada nas últimas 
décadas.

Que se restabeleçam, imediatamente, as rela-
ções diplomáticas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dias 
15 e 16 de agosto – amanhã e depois –, a Comissão 
de Direitos Humanos, em parceria com entidades re-
presentativas dos anistiados no Brasil, realizará o 1º 
Seminário Anistiados do Brasil – Anistia e Direitos 
Humanos. Brasileiros e brasileiras reivindicam a anis-
tia daqueles que sofreram algum tipo de perseguição 
política. 

Esse seminário ocorrerá no Auditório Nereu Ra-
mos e será um momento especial no processo de 
mobilização dos diferentes segmentos que lutam pelo 
direito à anistia. Dele participarão personalidades que 
desempenharam papel histórico nas lutas pela restau-
ração da democracia no Brasil, na Argentina (Juiz Fe-
deral Claudio Bonadio), no Uruguai (Jornalista Roger 
Rodríguez) e no Chile (Advogada Fabíola Letelier del 
Sol), assim como autoridades públicas representantes 

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e do 
Ministério Público, além de brasileiros veteranos na 
luta pela democracia, como o Vice-Presidente da ABI, 
Audálio Dantas, e o fundador do Movimento Justiça e 
Direitos Humanos, Jair Krischke. Serão homenagea-
das personalidades religiosas que se destacaram na 
luta contra a ditadura militar.

Anistia não se resume, Sr. Presidente, a uma 
indenização por salários ou pensões que a pessoa 
deixou de receber. É uma reparação moral e política. 
É um restabelecimento dos fatos, porque a ditadura 
criou uma versão da história para justificar os crimes 
que cometeu em nome do Estado. 

Portanto, todos estão convidados a participar, 
amanhã, desse grande seminário, o primeiro a tratar 
da questão. Após o encontro, será entregue ao Presi-
dente Lula um documento com as reivindicações dos 
anistiados e dos que reclamam a anistia no Brasil. 

O SR. ANÍBAL GOMES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. ANÍBAL GOMES (Bloco/PMDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
2 votações anteriores, votei conforme a orientação 
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Conce-
do a palavra ao ilustre Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, o Presidente da República sancionará ama-
nhã a nova Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, 
que complementa o ciclo de ajustes.

Agora a Frente Parlamentar das Micro e Peque-
nas Empresas inicia nova etapa. 

A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas é 
o resultado de mais de 10 anos de uma luta que co-
meçou nesta Casa com o SIMPLES I, passou para 
os SIMPLES II, III e IV e agora culmina com o Su-
per-SIMPLES, mais uma etapa da luta em favor das 
pequenas e microempresas, para que elas cresçam, 
se fortaleçam, se energizem e gerem empregos e ri-
queza para o País.

A pequena e a microempresa representam me-
nos de 20% do PIB brasileiro. Nós temos o sonho de, 
através da estimulação que começa agora com essa 
nova lei, dentro de 10 anos, ter essa participação re-
lativa elevada a 40% do Produto Interno Bruto. Mas 
precisamos, para alcançar esse objetivo, diminuir mais 
ainda a carga tributária e incluir outras categorias, que 
ficaram de fora, no regime de pagamento simplificado 
federal, estadual e municipal, que é unificado. Dessa 
maneira, antecipamos a reforma tributária, tão sonha-
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da e tão cantada em verso e prosa em todas as cam-
panhas políticas e palestras que tratam da questão 
econômica do nosso País.

Defendo uma reforma tributária radical, simpli-
ficadora. Ela deverá vir um dia, e espero que seja o 
quanto antes. Se a reforma tributária sair, se ela for no 
modelo que preconizo, de acordo com o projeto que 
tenho apresentado à Casa, garanto que dobraremos 
o crescimento da economia brasileira já no primeiro 
ano da sua implantação.

A CPMF vem à discussão. Estou coletando as-
sinaturas para que essa contribuição seja compensa-
da. Primeiro, votaremos contra a proposta; segundo, 
se ela continuar, para torná-la neutra, propomos que 
seja dedutível do Imposto de Renda da Pessoa Físi-
ca e da contribuição previdenciária patronal. Vamos 
discutir essa matéria com todos os Parlamentares e 
o País, para fazer com que a CPMF seja dedutível do 
Imposto de Renda da Pessoa Física e da contribuição 
previdenciária patronal.

A CPMF pode ser neutra, desde que lhe seja 
dado um tratamento adequado. Se permitirmos que a 
pessoa jurídica deduza o que pagou de CPMF e de 
contribuição previdenciária patronal, haverá um efeito 
benéfico: combate-se a sonegação e estimula-se o 
empresário a pagar a previdência. E, se permitirmos 
também a dedução do Imposto de Renda da Pessoa 
Física, melhorará o desempenho da arrecadação desse 
imposto. Dessa maneira, a deixaremos neutra.

São propostas como esta que trazemos ao País, 
para que se abra um leque de discussão maior do que 
a simples questão da prorrogação da CPMF, sem que 
nada seja dado em troca à classe média e às classes 
produtoras brasileiras.

Sr. Presidente, a luta da reforma tributária precisa 
continuar até que os governantes tenham juízo e seja 
implantado um sistema racional e funcional no Brasil.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, votei de acordo com o meu partido nas diversas 
votações.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Está 
feito o registro.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao próximo orador inscrito, Deputado 
Zé Geraldo.

O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos 
aqueles que me ouvem neste momento, no último fim 

de semana, visitei 10 municípios do Pará, nas regiões 
sul e sudeste do Estado, onde o Governo Federal vem 
expandindo o Programa Luz para Todos e os assen-
tamentos de reforma agrária. Essa região ficou muito 
conhecida a partir do conflito de Eldorado dos Carajás, 
onde estive em visita ao Assentamento 17 de Abril.

O que me chamou a atenção foi a realidade fundi-
ária e agrária do Município de São Félix do Xingu, que 
tem aproximadamente 7.300 quilômetros de estradas 
vicinais. A maioria dessas estradas vicinais, no perí-
odo chuvoso, fica totalmente intrafegável, porque as 
Prefeituras não têm estrutura, patrulhas mecanizadas, 
para fazer frente a essa realidade, criada ao longo dos 
anos. Habitada há 30, 40 anos, a região contou com 
uma frente de madeireiros que entrava na floresta, 
retirava a madeira e abria ramais, e as pessoas, que 
chegavam do Maranhão e de outros Estados, ocupa-
vam as terras.

Hoje, o Pará tem essa realidade para ser enca-
rada. Essa realidade precisa ser assumida conjunta-
mente pelos Governos Federal, Estadual e Municipal. 
Sete mil e trezentos quilômetros de estradas vicinais 
não é pouco. Não temos como resolver essa situação 
apenas com recursos das Prefeituras e, até mesmo, 
com contrapartida do Estado. Daí a necessidade de o 
INCRA pensar em uma parceria, em colocar recursos 
para que as Prefeituras possam comprar patrulhas 
mecanizadas, para fazer frente à situação de intrafe-
gabilidade rural de muitas estradas – a maioria delas 
não foi bem construída.

Na Amazônia, em que o período de chuva é 
prolongado, de 6 meses, dificilmente haverá trafega-
bilidade rural sem aumento de recursos para que pos-
samos dotar de infra-estrutura as nossas Prefeituras, 
por meio de máquinas, para ajudar os agricultores 
daquela região.

O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
público que assiste à sessão pela TV Câmara, demos 
início hoje à discussão da Proposta de Emenda à Cons-
tituição que trata da DRU e da CPMF.

Apresentei um requerimento para que possa-
mos, de acordo com o art. 57, inciso III, tratar dessa 
matéria, que é distinta, de 2 formas. Há vinculação de 
2 matérias. Há uma concordância maior em relação à 
DRU do que à manutenção da CPMF. Minha posição 
pessoal é totalmente contrária a essa contribuição, 
que era para ser provisória, mas virou um imposto, 
um imposto que gera uma bitributação em toda a ca-
deia produtiva. Em toda a cadeia produtiva há, sim, 
uma movimentação financeira, na qual o produtor, o 
empresário, aquele que gera emprego, novamente é 
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tributado. Por isso, precisamos pensar numa reforma 
tributária séria para o País. 

Neste momento tão importante da discussão, 
apresentamos requerimento para que a DRU e a CPMF 
sejam desvinculadas. Infelizmente, o requerimento foi 
rejeitado pela maioria dos membros da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, mostrando da 
parte do Governo a vontade cada vez maior de manter 
a arrecadação da CPMF. 

Essa contribuição, que deveria ser provisória, 
transforma-se em permanente, deixando claro que não 
se trata de uma contribuição. É um imposto, sim, que 
deveria ser dividido com Estados e municípios. 

Por esse motivo, deixo registrada minha posição 
totalmente contrária à manutenção da CPMF, princi-
palmente da forma como se apresenta. 

Sr. Presidente, quero registrar ainda que o grupo 
de trabalho criado nesta Casa para tratar de assuntos 
penais tem estudado bastante os vários projetos apre-
sentados. Recentemente, discutimos o Projeto de Lei 
nº 4.209, relativo a inquéritos policiais. 

Vários projetos já estão em condições de ser 
votados nesta Casa. Lembro que assumimos o com-
promisso no início desta Legislatura de votar projetos 
na área da segurança, mas o que estamos vendo é 
uma avalanche de medidas provisórias que em nada 
contribuem para o crescimento do nosso País. 

Precisamos pensar numa reforma tributária séria 
e votar os projetos na área de segurança pública. 

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

do a palavra ao nobre Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ao retornar de meu Estado, após 
contato com lideranças municipais, delas ouvi, com 
inusitada insistência, reclamações contra a indefini-
ção das regras eleitorais em 2008, uma vez que, até 
agora, o Congresso nada decidira sobre as mesmas, 
sendo infrutíferos os esforços até aqui despendidos 
para a fixação de novos parâmetros alusivos à dispu-
ta que se avizinha.

Sucedem-se as indagações, notadamente as 
referentes à fidelidade partidária e ao financiamento 
público de campanha, sem que nós possamos, con-
victamente, transmitir informações precisas, capazes 
de atender às expectativas de nossos respectivos 
correligionários.

Acredito que a Câmara, após seguidas e ener-
vantes articulações, não pode mais manter-se nesse 
clima de descompassos entre as bancadas, sem que 
se vislumbrem alternativas que sirvam para reorien-

tar aqueles que pleitearão os cargos de Vereadores e 
Prefeitos na competição vindoura. 

Some-se a tudo isso a incerteza quanto à decisão 
final e conclusiva do Supremo Tribunal Federal sobre 
a manifestação do TSE, em torno da fidelidade, já que 
a liminar denegada pelo Ministro Celso de Mello, so-
bre essa temática, ainda depende de deliberação do 
Pleno, em meio à perplexidade de grande número de 
interessados diretos na rumorosa pendência.

Na seqüência deste raciocínio, chega-se à evidên-
cia de que é imprescindível conhecer-se o pensamento 
do Parlamento, a começar por esta Casa Legislativa 
e, a seguir, do Senado, a fim de que partidos e postu-
lantes possam revestir-se da certeza quanto às regras 
que orientarão a eleição que se avizinha.

Diante deste quadro de incertezas, é que entendi 
de meu dever renovar apelo instante ao Presidente Ar-
lindo Chinaglia para que extraia das reuniões proposta 
concreta, em condições de fazê-la tramitar, sem mais 
delongas, neste plenário, pondo fim a uma situação 
inquietante, que atormenta a classe política do País, 
no que tange à próxima refrega. 

Qualquer inação redundará em prejuízo para a 
imagem dos Congressistas, o que nos desfavorece-
rá diante da opinião pública brasileira, ampliando a 
faixa de desgaste em que nos encontramos na atual 
conjuntura.

Sobre isso meditem todos quantos se acham re-
vestidos de responsabilidade para decidir a respeito.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, foi publicada no site www.noticias.goias.
gov.br, da Agência Goiana de Comunicação – AGE-
COM, notícia de que o projeto intitulado Polícia Amiga 
da Comunidade fez a criminalidade cair 90% em um 
dos bairros com o maior índice de crimes na Capital 
do Estado de Goiás. Ainda segundo a notícia, as 14 
viaturas da 15ª Companhia de Polícia Militar – CIPM 
passaram a auxiliar outras unidades, inclusive nas 
operações noturnas, e o resultado foi a significativa 
queda da criminalidade no Jardim Novo Mundo, Goi-
ânia, Goiás.

Essa queda na criminalidade não representa 
apenas mais um dos índices positivos de atuação do 
Governo de Goiás, representa também a melhoria na 
qualidade de vida da população e a constante preo-
cupação dos gestores públicos com a satisfação da 
comunidade.

No início do mês de julho, a 15ª Companhia Inde-
pendente de Polícia Militar – CIPM realizou no Bairro 
Jardim Novo Mundo uma brilhante ação que marcou 
o cotidiano daquela comunidade com diversas ações 
positivas, merecedoras de destaque e reconhecimento. 
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Com o objetivo de ouvir a população, foi montado um 
quartel na praça para atendimento das demandas da 
comunidade da região leste de Goiânia. A Polícia Mi-
litar proporcionou aos moradores a exibição dos cães 
do canil do Batalhão de Choque e a apresentação da 
Banda de Música Militar, em parceria com um grupo 
de dança da comunidade.

Como parte do evento de integração da Polícia 
com a comunidade, a 15ª CIPM realizou uma sessão 
de cinema para crianças e, no dia 6 de julho, um amis-
toso concurso de pipas para os jovens.

Ações como essas são extremamente positivas 
e satisfatoriamente atingem seu objetivo, o de intera-
gir sociedade e polícia, essencial para garantir a se-
gurança pública. 

Essa brilhante parceria deve ter continuidade 
em virtude da eficácia no combate ao crime e serve 
de exemplo aos demais Estados, como uma solução 
simples que traz bons resultados para a Polícia e a 
sociedade.

Portanto, parabéns aos Militares da 15ª Com-
panhia Independente de Polícia Militar – CIPM, sob o 
comando do Major Bittes, pelo brilhante trabalho em 
parceria com a Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de Goiás, chefiada pelo Secretário Deputado 
Estadual Ernesto Roller, que cotidianamente empreen-
de um sério trabalho, desenvolvido com o engajamen-
to de todos, daquele que ocupa o mais elevado posto 
ou cargo ao que ocupa cargo de menor hierarquia, de 
forma a proporcionar a oportunidade de que cada um 
contribua com sua importante parcela de atribuições. 
Desta forma, o Secretário Ernesto Roller, pautado pe-
las diretrizes daquele órgão, que visa o bem comum da 
sociedade, tem obtido bons resultados na prestação 
dos serviços de segurança pública.

Por este motivo, venho congratular-me com to-
dos que trabalham em prol da Segurança Pública de 
Goiás.

Essas as considerações que tinha a fazer.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupamos a tribuna hoje para registrar o 
transcurso dos 100 anos de surgimento do escotismo, 
completado no dia 1º de agosto de 2007, e fazemos 
questão de deixar nossas palavras de felicitações por 
tão honrosa data, nossos cumprimentos pela escola de 
cidadania, civismo, entreajuda e formação humana que 
é o movimento escotista. Queremos cumprimentar a 
todos e todas que fazem e fizeram a bandeira escotista 
tremular alto durante esses 100 intensos e proveitosos 
anos. São 100 anos de formação humana, de bons ser-

viços prestados à sociedade, exemplo de voluntarismo, 
de gestos altruístas e de magnanimidade.

É necessário lembrar e homenagear gente como 
o Prof. César Oliveira, Iracema, Eduardo, Paulo Freitas, 
Renato, Helvecinho, Victor, Paula Giovana, Poliana, 
Jarbas Júnior, Robson, Júlio César, Walter Evangelis-
ta, Vita, Lelis, Antônio Noleto, Dr. Braga, Luiz Antônio, 
Guido Mondin, Padre Catão e milhares de jovens que 
abraçaram o escotismo no Brasil, na América e no 
mundo todo.

O movimento escotista é um movimento para jo-
vens, e cada qual adere a ele livremente. O escotismo 
é apolítico, independente de qualquer partido. É aberto 
a todos sem qualquer tipo de discriminação, racismo 
ou qualquer outro tipo de exclusão. O escotismo é para 
todos, independentemente de raça e credo. Não exis-
te qualquer obrigação ou dever para com a religião. 
O escotismo é uma escola de cidadania por meio da 
destreza e habilidade em assuntos mateiros. 

Escotismo ou escutismo, fundado por Lorde Ro-
bert Stephenson Smyth Baden-Powell, em 1907, é um 
movimento mundial, educacional, voluntário, apartidá-
rio, sem fins lucrativos. Criado com a proposta de de-
senvolver o jovem, por meio de um sistema de valores 
que prioriza a honra, baseia-se na Promessa e na Lei 
Escoteira e, por intermédio da prática, do trabalho em 
equipe e da vida ao ar livre, faz com que o jovem as-
suma seu próprio crescimento, torne-se um exemplo 
de fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, 
respeito e disciplina. Conceitos inerentes à Lei Esco-
teira: honra, integridade, lealdade, presteza, amizade, 
cortesia, respeito e proteção da natureza, responsabi-
lidade, disciplina, coragem, ânimo, bom senso e res-
peito pela propriedade, confiança.

Quando Baden-Powell idealizou a Lei Escoteira, 
decidiu não estabelecer leis proibitivas, mas conceitos 
para formação de pessoas benévolas, para que, desta 
forma, o jovem escoteiro tivesse onde se espelhar e 
pudesse se orientar. 

Na versão traduzida do original escrito por Ba-
den-Powell, seguidos de breves observações feitas por 
ele, eis os 10 artigos da Lei Escoteira:

1. A Honra, para Escoteiros, é ser digno de con-
fiança. 

“A Honra para um Escoteiro é ser digno 
de toda confiança. Como um Escoteiro, nenhu-
ma tentação, por maior que seja, e embora seja 
secreta, irá persuadi-lo a praticar uma ação 
desonesta ou escusa, mesmo muito pequena. 
Você não voltará atrás a uma promessa, uma 
vez feita. A palavra de um Escoteiro equivale 
a um contrato. Para um Escoteiro, a verdade, 
e nada mais que a verdade”.
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2. O Escoteiro é leal ao Rei, à sua pátria, aos seus 
escotistas, aos seus pais, aos seus empregadores, e 
aos seus subordinados. 

“O Escoteiro é leal à Pátria, à Igreja, às 
autoridades do governo, aos seus pais, seus 
chefes, seus patrões e aos que trabalham 
como seus subordinados. Como um bom ci-
dadão, você é de uma equipe, ‘jogando o jogo’ 
honestamente, para o bem do conjunto. Você 
merece a confiança do governo de sua pátria, 
do Movimento Escoteiro, dos seus amigos e 
companheiros de Patrulha, de seus patrões 
ou de seus empregados, que esperam que 
você seja correto, fazendo o melhor possível, 
em benefício deles, ainda quando eles não 
correspondem sempre bem ao que você es-
pera deles. Além disso, você é leal também a 
si mesmo; você não quer diminuir seu respeito 
a si mesmo jogando mal de propósito; nem vai 
querer decepcionar ou ficar em falta com outro 
homem, nem, tampouco, com outra mulher”. 

3. O Dever para o Escoteiro é ser útil e ajudar o 
próximo. 

“O dever do Escoteiro é ser útil e ajudar 
a todos. Como Escoteiro, seu mais alto obje-
tivo é servir. Você deve merecer a confiança 
de que, em qualquer ocasião, estará pronto a 
sacrificar tempo, trabalho, ou, se necessário, 
a própria vida pelos demais. O sacrifício é o 
sal do serviço”. 

4. O Escoteiro é amigo de todos e irmão dos de-
mais escoteiros, não importando a que país, classe ou 
credo o outro possa pertence. 

“É amigo ou irmão, não importando a que 
país, classe ou credo o outro possa pertencer. 
Como Escoteiro, você reconhece as demais 
pessoas como sendo, com você, filhos do mes-
mo Pai, e não faz caso de suas diferenças de 
opinião, casta, credo ou país, quaisquer que 
elas sejam. Você domina os próprios precon-
ceitos e procura encontrar as boas qualidades 
que tenham; o defeito deles qualquer um pode 
criticar. Se você põe em prática esse amor pe-
las pessoas de outros países e ajuda a fazer 
surgir a paz e a boa vontade internacionais, 
isto será o Reino de Deus na terra. O mundo 
inteiro é uma fraternidade”. 

5. O Escoteiro é cortês. 

“Como os antigos cavaleiros, você, sendo 
um Escoteiro, é, sem dúvida, polido e atencio-
so com as mulheres, velhos e crianças. Mas, 

além disso, você é polido mesmo com aque-
les que estão contra você. Aqueles que têm 
razão, não precisam perder a calma; aqueles 
que não têm razão, não podem se dar ao luxo 
de perdê-la”. 

6. O Escoteiro é amigo dos animais. 
“Você reconhecerá como companheiras as outras 

criaturas de Deus, postas, como você, neste mundo, 
durante certo tempo, para gozar suas existências. Mal-
tratar um animal é, portanto, um desserviço ao Criador. 
Um Escoteiro deve ter um grande coração”. 

7. O Escoteiro obedece às ordens dos seus pais, 
do seu monitor ou do seu chefe escoteiro. 

“O Escoteiro obedece, de boa vontade, 
sem vacilar, às ordens de seus pais, Monitores 
e Chefes. Como Escoteiro, você se disciplina e 
põe-se, profunda e voluntariamente, às ordens 
das autoridades constituídas, para o bem geral. 
A comunidade mais feliz é a comunidade mais 
disciplinada; a disciplina, porém, deve vir do 
íntimo, e nunca ser imposta de fora. Por isso, 
tem um grande valor o exemplo que você der 
aos demais nesse sentido”. 

8. O Escoteiro sorri e assobia sobre todas difi-
culdades. 

“Como Escoteiro você será visto como o 
homem que não perde a cabeça e que agüen-
ta qualquer crise com ânimo alegre, coragem 
e otimismo”. 

9. O Escoteiro é econômico. 

“Como Escoteiro, você olhará para o fu-
turo e não irá dissipar tempo e dinheiro com 
prazeres do momento, mas, ao contrário, fará 
uso das oportunidades do momento tendo 
em vista o futuro sucesso. Você fará isso com 
a idéia de não ser um ônus, mas uma ajuda 
para os demais”. 

10. O Escoteiro é limpo no pensamento, na pa-
lavra e na ação. 

“O Escoteiro é limpo em pensamento, pa-
lavra e ação. Como Escoteiro, espera-se que 
você tenha não só uma mente limpa, como 
também uma vontade limpa; seja capaz de 
controlar quaisquer tendências intemperadas 
do sexo; dê um exemplo aos demais sendo 
puro, franco, honesto em tudo que pensa, diz 
ou faz”. 

A Organização Mundial do Movimento Escoteiro 
define como Princípios do Escutismo:
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1. Dever para com Deus (crença e vivência de 
uma fé, independentemente de qual seja). 

2. Dever para com os outros (participação na so-
ciedade, boa ação, serviço ao próximo). 

3. Dever para consigo próprio (crescimento sau-
dável e autodesenvolvimento). 

O Método Escoteiro baseia-se em 7 pilares es-
senciais: 

1. Sistema de Valores (condensados na Lei, Prin-
cípios, Promessa). 

2. Sistema de Patrulhas (a vida em pequenos 
grupos de jovens). 

3. Sistema de Progresso (conjunto de propostas 
de atividades e objetivos organizados em níveis).

4. Aprender fazendo (educação pela ação). 
5. Contato com a natureza (palco privilegiado da 

ação, contato com a criação). 
6. Método Projeto (concepção de objetivos, en-

quadramento imaginário e atividades pelos jovens). 
7. Presença de adultos (irmãos mais velhos que 

orientam e evitam percalços). 
Desenvolvimento físico. 
Proporcionar o desenvolvimento físico do jovem 

por meio de jogos ao ar livre, exercícios, excursões e 
acampamentos.

Desenvolvimento moral. 
A finalidade é o caráter com um propósito. E o 

propósito é que essa geração seja sadia no futuro, 
para desenvolver a mais alta forma de compreensão 
e dever para com Deus, pátria e próximo.

Desenvolvimento Intelectual.
Dá-se uma preparação adequada pelo conheci-

mento adquirido em cada uma das etapas, como cozi-
nha; campismo, nós, natação e salvamento; primeiros 
socorros; regras de segurança, orientação, transmissão 
de sinais, estudo da natureza, etc., e também pelas 
insígnias de Especialidades que desenvolvem a voca-
ção de cada um dos jovens.

Lema escoteiro, segundo versão também escrita 
por Baden-Powell e traduzida do inglês:

“O lema escoteiro é Be Prepared (esteja 
preparado), significando que você deve estar 
constantemente em um estado de atenção 
mental e corporal para cumprir o seu dever.

Esteja preparado mentalmente através de 
uma disciplina que lhe permita ser obediente a 
cada ordem, e também pensando de antemão 
nas situações e acidentes que podem ocorrer, 
de forma a saber e desejar atuar de maneira 
correta no momento correto. 

Esteja preparado fisicamente, tornando-
se forte, ativo e capaz de atuar de maneira 
correta no momento correto. 

Na Ilha de Brownsea, no Canal da Man-
cha, Inglaterra, Baden-Powell realizou um 
acampamento com vinte jovens, de 12 a 16 
anos de idade, no qual ensinou técnicas como 
primeiros socorros, observação, segurança, 
orientação, etc. Como símbolo do grupo, leva-
vam aqueles jovens uma bandeira verde com 
uma flor-de-lis amarela no centro.

Entusiasmado com os bons resultados 
deste acampamento, Baden-Powell começou a 
escrever o livro Escotismo para Rapazes, que 
foi publicado em 1908, inicialmente como seis 
fascículos, de janeiro a maio, vendido em ban-
cas de jornal. Em maio do mesmo ano, foi edi-
tado como livro com ligeiras modificações.

A recepção das idéias de Baden-Powell 
foi tanta que, em poucas semanas, centenas de 
Patrulhas Escoteiras estavam formadas, prati-
cando Escotismo. Rapidamente o movimento 
se espalhou por vários países do mundo, che-
gando à América do Sul em 1908, ao Chile.

Em 1909, mais de 10.000 jovens realiza-
ram uma exibição de suas perícias escoteiras 
no famoso Palácio de Cristal, em Londres. Nem 
mesmo a chuva e o frio, naquela manhã do dia 
4 de setembro, puderam arrefecer o entusias-
mo deles. Nesta reunião histórica, os rapazes 
formavam a maioria.

Temendo a degeneração das suas idéias, 
e verificando a necessidade de integrar todos 
dentro de um movimento que crescia rapida-
mente, Baden-Powell passou a dedicar-se à 
organização do Movimento Escoteiro, que não 
era sua proposta original. Desliga-se do Exér-
cito, em 1910, e ingressa no que chamou de 
sua “segunda vida”, dedicada ao crescimento 
e fortalecimento do Escotismo.

Ainda em 1910, é criado o Escotismo do 
Mar, bem como surgem dentro do Movimento 
as “Girls Guides”, ou seja, as Guias Escotei-
ras. A partir de 1912, Baden-Powell passa a 
viajar pelo mundo divulgando e unindo o Es-
cotismo, que se desenvolve agora como uma 
“Fraternidade Mundial”. Também em 1912, foi 
publicado o primeiro Manual das Guias, “Como 
as Moças podem ajudar o Império…” escrito 
por Agnes Baden-Powell.

Foi em 1916 que, a pedido das crianças 
menores que queriam fazer parte do Movimen-
to Escoteiro, Baden-Powell criou o Ramo Lobi-
nho, baseado no Livro do Jângal, de Rudyard 
Kipling, com auxílio de sua irmã, Agnes.
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Em 1917, é constituído informalmente o 
primeiro Conselho Internacional da Associação 
de Guias da Inglaterra, e, no ano seguinte, é 
publicado o texto base do Guidismo, escrito por 
Baden-Powell, especialmente para as guias.

O Escotismo recebe de William F. de Bois 
Mclaren uma área de terra, na floresta de Ep-
ping, arredores de Londres, onde se instala 
Gilweel Parko centro de formação de chefes 
escoteiros (o curso passa a ser chamado de 
curso para Insígnia da Madeira. Os que com-
pletam o curso recebem um colar de contas e 
um lenço com um pedaço de tecido atrás com 
a trama característica do clã dos McLaren). Em 
1930, Lady Olave Baden-Powell é aclamada 
Chefe Guia Mundial, função que exerceu até 
1976, quando veio a falecer.

A última presença pública de Baden-Po-
well para os escoteiros foi em 1937, no Quinto 
Jamboree Mundial em Vogelezang, Holanda, 
depois do que viajou para o Quênia, onde fixou 
residência a partir de 1938 juntamente com 
Lady Olave. Morre nesse local.

A Seção é a unidade do Movimento Es-
coteiro, que congrega membros do mesmo 
Ramo. 

Ramo Lobinho: para meninos e meninas 
de sete a dez anos. Seção: Alcatéia de lobi-
nhos, Alcatéia de lobinhas, ou Alcatéia mis-
ta. São chamados de Lobinhos, divididos em 
Matilhas (grupos de quatro a seis Lobinhos). 
Trabalha-se a fantasia, utilizando como fundo 
de cena a História do Livro do Jângal (Mogli, 
o menino lobo). 

Ramo Escoteiro: para rapazes e moças 
de 11 a 14 anos. Seção: Tropa de escoteiros, 
Tropa de escoteiras ou Tropa escoteira mis-
ta. São os Escoteiros, divididos em Patrulhas 
(grupos de seis a oito Escoteiros). Trabalha-se 
a aventura, através da vida ao ar livre.

Ramo Sênior: para rapazes e moças de 
15 a 17 anos. Seção: Tropa de seniores, Tropa 
de guias ou Tropa sênior mista. São os Senio-
res e Guias Escoteiras, divididos em Patrulhas 
(grupos de quatro a seis Seniores e Guias). 
Trabalha-se com o desafio aos limites, tanto 
físico, quanto intelectual, social e espiritual. 

Ramo Pioneiro: para rapazes e moças 
de 18 a 21 anos. Seção: Clã Pioneiro. São os 
Pioneiros, que se organizam em Equipes de 
Interesse, com quantidade variável de jovens. 
Tem como objetivo trabalhar o serviço ao pró-

ximo, como forma de melhorar a sociedade 
em que vivemos. 

Os adultos participam de diversas formas. 
Podem ser Escotistas, que coordenam as ativi-
dades com os jovens; Dirigentes Institucionais, 
que dirigem os Grupos Escoteiros e Regiões 
Escoteiras (estaduais); ou ainda Dirigentes 
de Formação, que se ocupam da orientação 
e formação de outros adultos.

As modalidades do escotismo, no Brasil, 
são constituídas de três formas existentes que 
são a básica, a Modalidade do Mar, a Moda-
lidade do Ar e uma quarta, que caiu em de-
suso a Modalidade Ferroviária. São adotadas 
pelos grupos escoteiros de forma a guiar as 
atividades dos grupos e formação dos seus 
membros, entretanto o grupo quando assume 
uma modalidade não fica restrita a essa e nem 
é impedida de realizar as atividades típicas das 
demais modalidades.

Apesar do número de Escoteiros parecer 
elevado em números absolutos, é pouco rele-
vante se analisado demograficamente.

Considerando os benefícios do Escotis-
mo o número de atendidos poderia ser muito 
maior, quem lê os documentos escritos por 
Baden-Powell compreende que ele foi um ho-
mem de vanguarda na educação, há um sé-
culo atrás ele já defendia muito do que hoje 
é considerado como novidade na educação: 
vida e trabalho em pequenos grupos, liderança 
e o uso da ludo educação (jogos), definição 
de objetivos, importância do exemplo como 
principal educador são apenas uma amostra 
dentre sua obra.

O escotismo brasileiro é formado por 
duas instituições: a União dos Escoteiros do 
Brasil (UEB), dividida em escritórios regionais 
distribuídos por diversos estados da federação, 
com alguns poucos profissionais remunerados 
para administrar 45 mil voluntários distribuídos 
por unidades locais de atuação: os Grupos 
Escoteiros e as Seções Autônomas. Nestas 
Unidades Locais, através dos voluntários, é 
que se colocam em prática os programas edu-
cacionais para jovens.

Em 2007, foi fundada a Associação Esco-
teira Baden-Powell (AEBP), filiada à WFIS-SA, 
para oferecer uma alternativa aos escoteiros 
brasileiros. A Associação Escoteira Baden-
Powell tem como fundamentos uma organi-
zação horizontal, política de não intervenção 
nas Unidades Locais, eleições diretas em to-
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dos os níveis com voto secreto e majoritário, 
entre outros.

Em Portugal, o Corpo Nacional de Es-
cutas e a Associação dos Escoteiros de Por-
tugal agrupam-se na Federação Escutista de 
Portugal, que é a associação reconhecida pela 
Organização Mundial do Movimento Escotei-
ro. Apesar da enorme diferença de tamanho 
(o Corpo Nacional de Escutas, com 75 mil 
jovens, é 37 vezes maior que a Associação 
dos Escoteiros) e de implantação (a Associa-
ção dos Escoteiros concentra-se na zona da 
capital Lisboa) o relacionamento é próximo e 
muito cordial.

Ambas as associações estão divididas 
em regiões, parecidas mas não coincidentes, 
uma vez que as regiões do Corpo Nacional 
se baseiam nas dioceses católicas e a Asso-
ciação dos Escoteiros nos distritos civis. No 
Corpo Nacional, as regiões maiores (Braga, 
Porto, Coimbra, Lisboa) estão divididas em 
Núcleos.

Todos os adultos que trabalham com 
jovens são voluntários. Em Portugal, a freqü-
ência de cursos é obrigatória antes do adulto 
ser dirigente. Muito mais do que apenas for-
necer atividades, o objetivo dos dirigentes é 
acompanhar os jovens no seu crescimento, 
permitindo a estes realizarem as atividades de 
que gostam, e aprendendo e desenvolvendo-
se no processo.”

Por fim, Sr. Presidente, no momento em que sau-
damos o movimento escoteiro, reafirmamos a crença no 
projeto inicial do fundador Baden-Powell, de contribuir 
na construção de um mundo melhor e que continua o 
mesmo. A Lei e a Promessa Escoteiras continuam cada 
vez maiores, pois este é um compromisso que fazem 
com o coração. Neste momento, em muitos lugares do 
mundo, 28 milhões de irmãos escoteiros renovam sua 
promessa e festejam com alegria o surgimento de um 
novo centenário para o escotismo.

Muito obrigado.
O SR. NATAN DONADON (Bloco/PMDB – RO. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje estou novamente nesta tribuna 
da Câmara dos Deputados para registrar uma impor-
tante data do calendário nacional. Trata-se do Dia dos 
Pais, comemorado no domingo, 12 de agosto. 

Ao que tudo indica, o Dia dos Pais tem origem 
bem semelhante à do Dia das Mães, e em ambas as 
datas a idéia inicial foi praticamente a mesma: criar 
datas para fortalecer os laços familiares e o respeito 
por aqueles que nos deram a vida. 

Conta a história que em 1909, em Washington, 
Estados Unidos, Sonora Louise Smart Dodd, filha do 
veterano da guerra civil John Bruce Dodd, ao ouvir um 
sermão dedicado às mães, teve a idéia de celebrar o 
Dia dos Pais. Ela queria homenagear o próprio pai, 
que viu sua esposa falecer em 1898 ao dar a luz ao 
sexto filho, e que teve de criar o recém-nascido e seus 
outros 5 filhos sozinho. 

Em 1966, o Presidente Lyndon Johnson assinou 
uma proclamação presidencial declarando o terceiro 
domingo de junho como o Dia dos Pais (alguns dizem 
que a data foi oficializada pelo Presidente Richard Ni-
xon, em 1972).

No Brasil, a idéia de comemorar essa data par-
tiu do publicitário Sylvio Bhering e foi festejada pela 
primeira vez no dia 14 de Agosto de 1953, Dia de São 
Joaquim, patriarca da família. Essa data foi alterada 
para o 2º domingo de agosto por motivos comerciais, 
ficando diferente da americana e da européia. 

Independentemente do seu lado comercial, é uma 
data para ser muito comemorada, nem que seja para 
dizer um simples “obrigado Papai” ! 

Sr. Presidente, da tribuna desta Casa Legislati-
va, quero parabenizar todos os pais do Brasil e, em 
especial, todos os pais de Rondônia, o meu Estado 
de origem. Deixo aqui meus parabéns especiais a to-
dos eles!

Muito obrigado.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, ocu-
po a tribuna para prestar homenagem póstuma a um 
dos maiores líderes que a política brasileira já teve. 
Na data de ontem fez 2 anos que morreu o grande Dr. 
Miguel Arraes, aos 88 anos.

Sr. Presidente, nascido em 15 de dezembro de 
1916 em Araripe, no Ceará, Dr. Arraes teve forte atua-
ção na política regional pernambucana. Foi para o Rio 
de Janeiro estudar direito em 1932. Iniciou sua vida 
pública em 1947, indicado para a chefia da Secretaria 
da Fazenda pernambucana pelo ex-Presidente do IAA 
(Instituto do Açúcar e do Álcool).

Apesar de ser cearense, Sr. Presidente, Arraes 
construiu sua carreira política em Pernambuco, onde 
elegeu-se para cargos no Legislativo e Executivo. Foi 
Deputado Estadual e Governador do Estado por 3 
vezes.

Em seu primeiro mandato como Governador, foi 
deposto pela ditadura militar. Exilou-se na Argélia, em 
1965, e só retornou ao Brasil 14 anos depois, bene-
ficiado pela Lei da Anistia. Miguel Arraes foi eleito 3 
vezes Deputado Federal.
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Sras. e Srs. Deputados, Miguel Arraes era o úni-
co homem entre os 7 filhos de José Almino Alencar e 
Maria Benigna Arraes. Casou em 1945 com Célia de 
Souza Leão, que faleceu após 16 anos, deixando 8 
filhos pequenos. O Deputado se casou pela segunda 
vez no ano seguinte, com Magdalena Fiúza, com quem 
teve mais 2 filhos.

O político cearense, caros colegas Deputadas 
e Deputados, é pai do economista José Almino e do 
diretor e produtor da TV Globo Guel Arraes Filho. Tam-
bém é avô do ex-Ministro da Ciência e Tecnologia, ex-
Deputado Federal e atual Governador de Pernambuco, 
Eduardo Campos.

Sr. Presidente, o legado deixado pelo Dr. Arraes é 
grande. A figura de Miguel Arraes era, com freqüência, 
associada nos meios de comunicação ao que se con-
vencionou chamar de “político de esquerda”, “homem 
identificado com as lutas populares”, porém, nenhuma 
delas foi capaz de definir a personalidade, a obra e o 
pensamento do homem público que Miguel Arraes foi.

Sr. Presidente, Miguel Arraes foi muito mais... 
Quero desta tribuna destacar os grandes feitos desse 
homem que sempre orgulhou os socialistas brasilei-
ros. De Miguel Arraes podemos lembrar a liderança 
fortemente carismática que tanto conduzia equipes 
como multidões. Dele o firme sentido de missão, a 
franqueza e a força de sua natural simplicidade, que 
despertavam nas massas fervor quase religioso e de-
voção filial, tanto que a expressão “Pai Arraia” registra 
para sempre o seu carinho para com todos os que a 
ele se achegavam.

Sras. e Srs. Parlamentares, nunca será demais 
repetir que em Arraes a visão do homem foi voltada 
às questões humanistas. Era um homem programado 
para transcender, ir além, e viver socialmente na pers-
pectiva do bem comum. Essa era sua luta, sua maior 
motivação política e pessoal.

Sr. Presidente, por fim, quero destacar, desta tribu-
na, que o exílio a que Miguel Arraes fora submetido foi 
certamente de muita importância para que este grande 
homem observasse e refletisse as grandes questões 
do mundo e do Brasil.

Miguel Arraes, senhoras e senhores, era um ser 
pensante e lúcido. Seus escritos estão todos registrados 
e podem ser achados com facilidade na Fundação João 
Mangabeira, do nosso Partido Socialista Brasileiro.

Quero deixar meu abraço fraterno, Sr. Presidente, 
a todos os familiares do Dr. Arraes e a todos os com-
panheiros socialistas que nele tiveram uma fonte ins-
piradora para continuar firme no propósito de lutar por 
um Brasil mais justo, fraterno e igualitário.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.

O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero neste momento prestar uma homenagem 
e reverenciar o espírito empreendedor brasileiro. Muito 
me orgulha participar de empreendimentos que que-
bram paradigmas, cruzam fronteiras e mostram ao 
mundo que somos capazes de administrar grandes 
empresas com competência. Estou me referindo a um 
empreendimento que começou em Anápolis, Goiás, 
se desenvolveu e hoje é referência mundial, levando 
a nossa bandeira aos 5 continentes. Estou falando do 
Friboi, marca bastante conhecida aqui no Brasil e que, 
após a aquisição da gigante norte-americana Swift, 
em julho passado, se tornou o maior grupo brasileiro 
na área alimentícia.

De uma casa de carnes em 1953, o Friboi se 
transformou, 54 anos depois, na maior empresa fri-
gorífica do mundo, com capacidade de abate de 47,1 
mil bovinos por dia nas 40 unidades de produção es-
palhadas pelo mundo, é líder no mercado nacional, o 
maior exportador brasileiro de carne bovina e possui 
o maior frigorífico da América Latina. Seus produtos 
estão presentes em mais de 100 países, gerando mais 
de 40 mil empregos.

Vejam bem, com a abertura de mercado no final 
dos anos 80, as empresas nacionais tiveram que se 
adaptar à nova realidade, reinventaram-se e em pouco 
tempo mostraram capacidade de competir com igualda-
de em todos os mercados. Não é difícil encontrarmos 
produtos brasileiros em países europeus, asiáticos 
e árabes. Grandes empresas nacionais como a Vale 
do Rio Doce, PETROBRAS e Gerdau tem importante 
participação e influi no mercado internacional. O que 
quero dizer, porém, é que empresas familiares, que 
nasceram a partir do empreendedorismo de certa lo-
calidade, também podem alcançar mercados além-mar. 
A história da Friboi começou com o patriarca José Ba-
tista Sobrinho, conhecido como Zé Mineiro, vendendo 
carnes em Anápolis e Brasília. Com determinação e 
profissionalismo a empresa cresceu e influenciou no 
desenvolvimento econômico dos municípios onde pos-
sui unidades de produção. Com a mesma determinação 
de Zé Mineiro, seus filhos José Batista Júnior, Wesley 
e Joesley, deram dinamismo à empresa como poucas 
empresas familiares conseguiram. Posso falar por co-
nhecer bem o amigo José Batista Júnior. Conhecido 
carinhosamente como Júnior do Friboi, esse jovem deu 
um impulso nesse grupo empresarial, expandindo-o em 
vários segmentos, sempre criando marcas de grande 
expressão nacional, porém, tendo sempre o frigorífico 
como atividade principal. 

Na rota do crescimento, em 2007 abriram o ca-
pital na Bolsa de Valores de São Paulo e, a partir daí, 
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assumiram a liderança mundial do setor. Por atuar em 
diversos mercados, passou a chamar-se JBS-Friboi. 
Friboi, porém, continua sendo nome dos produtos do 
segmento carnes do grupo.

Diante do entusiasmo das empresas brasileiras 
em poder participar cada vez mais de mercados inter-
nacionais, quero ressaltar o empenho com que o Gover-
no Lula tem promovido a abertura de novas fronteiras 
comerciais. O Brasil tem-se destacado a cada ano no 
volume de exportações. Nossa economia está consoli-
dada, o que colabora para que nossos empreendedores 
possam se firmar no exterior ou mesmo receber aporte 
de capital estrangeiro para suas empresas.

O exemplo que a JBS-Friboi oferece a todos nós, 
brasileiros, é a real possibilidade de atender mercados 
cada vez mais exigentes, difundir nossas tecnologias e 
oferecer produtos com alto padrão de qualidade. O grupo 
tem como missão ser o melhor em tudo o que se propõe 
a fazer. É o primeiro frigorífico brasileiro a implementar 
uma ferramenta de gestão de qualidade nas fazendas 
fornecedoras de animais, baseado nas boas práticas 
agrícolas. Diante disso, o produto brasileiro torna-se 
mais competitivo no mercado internacional. 

Apesar da grandiosidade do empreendimento, 
os proprietários têm plena consciência das suas raí-
zes, prova disso são os inúmeros projetos sociais que 
o grupo desenvolve, possibilitando a inserção cidadã 
dos indivíduos nas comunidades onde o grupo está 
presente. Além disso, a JBS-Friboi estará difundindo a 
cultura brasileira nos países onde atuará por meio do 
modelo de gestão nacional. Hoje, o grupo tem unida-
des no Brasil, Argentina, Estados Unidos e Austrália, 
além de escritórios no Egito e na Inglaterra. Recen-
temente, foi firmada parceria na Austrália, importante 
mercado produtor e consumidor. Com isso, o Grupo 
detém expressiva participação nos principais merca-
dos produtores de carne bovina.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a JBS-
Friboi terá uma receita líquida anual de 11,5 bilhões 
de dólares. Isso é motivo de orgulho para todos nós, 
brasileiros, é uma conquista nossa, é o nosso jeito de 
administrar empresas, é a nossa língua que estará 
comandando negociações que trarão frutos cada vez 
mais ao povo brasileiro, é a nossa cultura que está 
sendo difundida, são investimentos estrangeiros que 
estarão aportando por aqui. Sabemos que o povo bra-
sileiro é empreendedor por natureza. É nosso dever 
apoiar e incentivar a criatividade e o empreendedo-
rismo. É dando oportunidade ao capital humano e às 
inovações que mostraremos ao mundo que o Brasil não 
é rico apenas em recursos naturais, mas, sobretudo, 
em empreendedorismo.

Parabenizo os diretores da JBS-Friboi pela deter-
minação, competência e ousadia. Goiás se engrandece 
com os filhos que cruzam fronteiras. Com toda a certe-
za, o grupo é estímulo aos milhares de brasileiros que 
acreditam no trabalho e lutam diariamente pelo desen-
volvimento do nosso País. Que Deus abençoe sempre 
a todos, para que possam crescer cada vez mais.

Muito obrigado.
O SR. ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, começa hoje a primeira fase da 3ª Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, uma 
promoção da Sociedade Brasileira de Matemática, em 
parceria com o MCT/CNPq. Trata-se de importante e 
já tradicional evento para estimular jovens estudantes 
de escolas públicas a desenvolver e aprimorar sua ca-
pacidade de raciocínio e resolução de questões que 
exijam conhecimento e concentração.

Nessa etapa, 17 milhões e 300 mil alunos parti-
ciparão da olimpíada em 38.453 escolas públicas de 
todo o País. Os estudantes que conseguirem melhor 
classificação passarão para a próxima etapa, em 20 
de outubro corrente. A prova será aplicada nas escolas 
pelos professores em todos os turnos de ensino.

Este ano, Srs. Deputados, 95% dos municípios 
brasileiros estarão na disputa, uma grande abrangên-
cia, sem dúvida!

Concordo com a Diretora de Políticas Públicas do 
Ensino Médio do Ministério da Educação, Professora 
Lúcia Lodi, quando diz que a olimpíada melhora o ensi-
no de matemática nas escolas. Tenho certeza disso!

Objetivando melhor aprendizado de matemática 
nas escolas públicas, quero propor, como membro da 
Comissão de Educação desta Casa, que a disputa seja 
estendida às escolas particulares, a partir do próximo 
ano. Considero benéfico e estimulante que os alunos 
da rede de ensino privado participem da competição. 
Dessa forma, o MEC estará contribuindo para a me-
lhoria da qualidade na educação como um todo.

No futuro teremos outras olimpíadas do gênero, 
de forma sistêmica, nas áreas de português, ciências, 
geografia, história e outras. 

Parabéns à Sociedade Brasileira de Matemática 
pela iniciativa, em parceria com o Ministério da Ciência 
e Tecnologia/CNPq.

Muito obrigado. 
O SR. JAIME MARTINS – Sr. Presidente, peço 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. JAIME MARTINS (PR – MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação an-
terior, votei de acordo com a orientação do partido.
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A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO (Bloco/PMDB 
– MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, na votação anterior, votei com meu partido.

O   SR. CRISTIANO MATHEUS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CRISTIANO MATHEUS (Bloco/PMDB – AL 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. CARLOS MELLES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. CARLOS MELLES (DEM-MG Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação an-
terior, votei de acordo com a orientação do partido.

O Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Luciano Castro PR 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP 

Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 12

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas: 5

RONDONIA

Eduardo Valverde PT 
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rondonia: 3

ACRE

Henrique Afonso PT 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Nice Lobão DEM 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Arnon Bezerra PTB 
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
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José Pimentel PT 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 8

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ciro Nogueira PP 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

Luiz Couto PT 
Rômulo Gouveia PSDB 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Mendonça Bezerra DEM 
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PT 
Pedro Eugênio PT 
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Pernambuco: 17

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc

Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
José Carlos Machado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Edigar Mão Branca PV 
Fábio Souto DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 22

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Antônio Roberto PV 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
Jaime Martins PR 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Juvenil Alves S.Part. 
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Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Miguel Corrêa Jr. PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Reginaldo Lopes PT 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 27

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Ayrton Xerez DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC PmdbPscPtc
Dr. Adilson Soares PR 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Neilton Mulim PR 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Sandro Matos PR 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Solange Amaral DEM 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 27

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 

Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Clodovil Hernandes PTC PmdbPscPtc
Dr. Pinotti DEM 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Frank Aguiar PTB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Paulo Cunha PT 
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
Lobbe Neto PSDB 
Marcelo Ortiz PV 
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Ricardo Izar PTB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Vanderlei Macris PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 38

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
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Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Assis do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP 
Takayama PSC PmdbPscPtc
Total de Paraná: 18

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Décio Lima PT 
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
João Matos PMDB PmdbPscPtc
João Pizzolatti PP 
José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Claudio Diaz PSDB 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
Luciana Genro PSOL 

Luis Carlos Heinze PP 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Matteo Chiarelli DEM 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Paulo Roberto PTB 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Total de Rio Grande do Sul: 15

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 281 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. JOSÉ OTÁVIO GERMANO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ OTÁVIO GERMANO (PP – RS Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., 
nos termos do art. 83, parágrafo único, inci-
so II, alínea “d”, combinado com o art. 160, 
ambos do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, que o PLP nº 35, de 2007, seja 
apreciado como item 1 da pauta da presente 
sessão, renumerando-se os demais.

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 
2007. – Luciano Castro, Líder do PR; Benedi-
to de Lira, Vice-Líder do PP; Arnaldo Faria de 
Sá, Vice-Líder do PTB; Sérgio Petecão,Bloco/
PMN; Luiz Sérgio, Líder do PT; Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco Parlamentar 
PMDB/PSC/PTC; Jovair Arantes, Líder do 
PTB; e Marcelo Ortiz, Líder do PV”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Sr. Deputado José 
Carlos Aleluia, que falará contra a matéria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, passamos uma temporada desta Legis-
latura trabalhando para fazer uma reforma política. 
Um dos itens que sempre foi defendido por todos é a 
chamada fidelidade partidária. A que ficamos reduzi-
dos? O projeto do Deputado Luciano Castro não é o 
que se pretende. Ele é um projeto de legalização da 
infidelidade. Não podemos reduzir a reforma política 
à legalização da infidelidade. Não podemos reduzir a 
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reforma política à anistia dos infiéis. Os democratas 
querem uma reforma política com a valorização dos 
partidos, com a valorização da representação popular, 
e não um projeto como este, que, com todo o respeito 
que tenho ao Líder Luciano Castro, tem o único obje-
tivo de anistiar os que deixaram o seu partido, os que 
traíram o partido pelo qual foram eleitos.

Quero registrar que a decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral é clara. Respondendo a consulta dos demo-
cratas, o TSE decidiu, por apenas um voto contra, que 
o mandato eleitoral dos Deputados Federais, Verea-
dores e Deputados Estaduais pertence ao partido. Os 
partidos, inclusive o Democratas, foram ao Supremo 
Tribunal Federal pedir que se dê posse – V.Exa. não 
pode fazê-lo porque entendeu que não era razoável 
tomar essa decisão como Presidente da Casa – aos 
Deputados eleitos e que aqueles que traíram a con-
fiança do eleitor tenham que concorrer de novo na 
eleição de 2010.

Sr. Presidente, não podemos votar o projeto do 
Deputado Luciano Castro. Não vamos aprovar a infi-
delidade. Nós gostaríamos de votar a fidelidade, não a 
infidelidade, não a inversão de pauta. Nós votaremos, 
sim, um projeto de reforma política que valorize o par-
tido e não a infidelidade. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Luciano Castro, que falará a favor da matéria.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
começo minhas palavras exatamente por onde o Depu-
tado Aleluia terminou as dele. Começo dizendo que há 
8 anos, quando o então PFL quis trazer para o partido 
uma leva grande de Parlamentares, em nenhum mo-
mento tentou criar a fidelidade partidária. Isso porque 
não interessava ao partido da base governista, naquele 
instante, tratar da questão fidelidade quando já havia 
atraído para suas fileiras mais de 20 Parlamentares. 
Agora a retórica é diferente – eu até compreendo –, a 
retórica da Minoria, a retórica da Oposição. 

O que estamos vivenciando hoje não é apenas 
uma questão do partido ou da República. É uma questão 
que atinge a todos nós, inclusive os democratas, que 
estão buscando a filiação de Vereadores e Prefeitos 
em outros Estados de forma legítima. É uma questão 
de interesse dos Democratas. Essa é a regra do jogo 
hoje. A regra do jogo e que sempre perpetuou nesta 
Casa – já estou aqui há 16 anos – sempre foi a opção 
livre pela filiação partidária.

Sr. Presidente, o momento que estamos vivendo é 
angustiante para todos os que militam na política, para 
Prefeitos, para Vereadores. Estamos na iminência de 
realizar as eleições de 2008 e precisamos definir regras 

claras. Na realidade, o que fez o TSE até agora? Fez 
apenas a interpretação de consultas. Não há nenhum 
caso julgado a respeito de fidelidade partidária. 

Até hoje esta Casa nunca quis estabelecer em lei 
regras claras para a fidelidade partidária, o que esta-
mos fazendo agora, não só com a inelegibilidade, que 
prevê a penalidade, mas também com a ampliação 
do texto que V.Exas. vão ter oportunidade de ver no 
substitutivo do Relator, o eminente Deputado Mendes 
Ribeiro Filho.

Na realidade, caros Deputados, vamos propiciar 
a legalização de uma situação que se está tornando 
incontrolável em todo o País, gerando intranqüilidade 
para todos. 

Por essa razão, julgo que o único tema que nos 
une neste momento para uma discussão, para uma 
votação, é a fidelidade partidária. Por isso peço a cada 
um dos membros desta Casa apoio ao requerimento 
de inversão de pauta para que possamos apreciar 
esta matéria.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 

a palavra para orientar a bancada os Srs. Líderes, por 
até 1 minuto, caso queiram.

Como vota o PCdoB? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, temos 
a obrigação de dizer que esta modificação é preocu-
pante.

Vivemos um impasse na reforma política. A emen-
da aglutinativa que tínhamos que observar, com todas 
as suas imperfeições, trata melhor da questão. Que-
rer priorizar essa fidelidade que libera para os infiéis 
até janeiro do ano que vem e depois é draconiana, 
não admitindo sequer críticas às direções que traem 
o programa partidário. É uma proposta torta, verda-
deiramente ruim.

É muito ruim querer votar só isso para mostrar 
a uma suposta opinião pública que estamos votando 
alguma coisa da reforma e com isso piorar as condi-
ções da vida político-eleitoral no Brasil. 

Tenho a impressão de que está no subtexto: 
“votemos a fidelidade e tchau e bênção”, como se diz 
no interior. Não se vota mais nada nunca nem se dis-
cute nada.

Portanto, Sr. Presidente, somos contra a inversão 
de pauta, bem como contra a proposta de fidelidade 
que premia os infiéis até uma certa data: hoje vale tudo; 
depois não vale nada. Essa não é boa legislação.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PPS? (Pausa.)
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Como vota o PV, Deputado Roberto Santiago?
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
apóia a inversão de pauta porque entende que o Tribu-
nal Superior Eleitoral não pode mais ficar controlando 
o que esta Casa deve votar. Há certo entendimento 
para que se vote a fidelidade partidária. 

Portanto, somos favoráveis à inversão.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, 
na maior boa-fé – e V.Exa. foi quem comandou tudo 
isso –, tentamos fazer uma reforma política. Já ficou 
claro que essa reforma não saiu e que não vai sair. 
Agora, nos estertores da reforma política que iríamos 
fazer, queremos votar um único projeto, o chamado 
projeto da fidelidade partidária, que, na verdade, não 
é um projeto de fidelidade, é uma tentativa de forma-
tar uma lei que tem o objetivo de fazer com que o Su-
premo Tribunal Federal não diga que o mandato é dos 
partidos. Parece-nos muito mais uma lei de anistia do 
que uma reforma política.

Por isso insistimos que se queremos fazer reforma 
política para valer, temos de talvez começar de novo, 
de pensar em reformar a Constituição, em trabalhar 
questões centrais, como o financiamento, a proibição 
de coligações e outras, até um plebiscito para que a 
sociedade discuta isso. Mas não inverter a pauta da 
Ordem do Dia para votar projeto que, sabemos bem, 
depois dele é mais nada.

Por isso somos contra a inversão.
O PPS encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PTB?
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB quer 
votar esta matéria e quer a inversão de pauta porque 
a grande preocupação que há hoje no Brasil, por parte 
de todos os Deputados que aqui estão, de Prefeitos, 
Vereadores e principalmente de agentes políticos, é 
saber como ficará a situação se mudarem de partido.

Estamos num momento de acomodação parti-
dária no Brasil inteiro no que diz respeito às eleições 
do ano que vem. O prazo se encerrará em 2 de outu-
bro. Então, há uma margem de tempo muito pequena 
e uma preocupação muito grande com relação à mu-
dança de partido.

No meu entendimento, do ponto de vista políti-
co, esta é a matéria mais importante que a Casa tem 
de votar neste momento. E a inversão de pauta levará 
exatamente na direção da votação dessa matéria que 
julgamos absolutamente importante.

Por isso solicito aos Deputados do PTB que ve-
nham a plenário votar “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PR?

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, assim 
como eu, há muitos homens de comunicação nesta 
Casa. Em todos os programas de televisão de que 
participo e de que também sou âncora, não ouço o cla-
mor popular pelo financiamento público de campanha 
ou de lista fechada. Pelo contrário, ouvimos o clamor 
popular contra esse tipo de posicionamento.

Em momento algum o Partido da República se 
posicionou contra a reforma política, mas sim contra 
a maneira como os textos, as emendas aglutinativas 
e a emenda aglutinativa global foram feitos, como 
a coisa foi realizada, com acordos cumpridos e não 
cumpridos.

O Partido da República sempre se mostrou fiel ao 
que o eleitorado tem pedido. Eu fui votado em mais de 
600 municípios de Minas Gerais e o que ouço é exa-
tamente um clamor popular pela fidelidade partidária. 
Do que os eleitores mais reclamam é da fidelidade 
partidária. Há um clamor, sim, do eleitorado brasileiro 
para que se resolva esse problema.

Por essa razão, o Partido da República continua 
votando a reforma política, votando agora pela inver-
são de pauta, pela fidelidade partidária. Vamos conti-
nuar votando aqui. Não estamos discutindo o mérito 
de outras questões, mas querendo a inversão de pauta 
e pedindo aos membros do Partido da República que 
conscientemente votem “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PP?

O SR. GERSON PERES (PP – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Progressista apóia a inversão de pauta por julgar que 
esta matéria, de todos os males, é o menor.

Sabemos que enfrentaremos, posteriormente a 
sua aprovação, alguma discussão nos tribunais. Mas o 
Congresso tem poderes para definir situações e posi-
ções, e o faremos em respeito à sociedade, que quer 
uma satisfação. O fato relevante: o povo reclama que 
o Deputado não deve trocar de partido.

Obteve-se esta redação. Nosso partido tem um 
compromisso com os demais companheiros nesta jor-
nada. Portanto, recomenda aos seus Deputados que 
votem pela inversão da pauta.

Votamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PSDB?
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 

– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
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sidente, sobre esta proposta de reforma política, ou 
melhor, esta reforma da legislação eleitoral, a cada 
dia que passa parece que fica mais difícil se chegar a 
um consenso, até por que as emendas apresentadas 
e alteradas a cada sessão complicam mais o texto.

Nossa grande preocupação é com a constitu-
cionalidade da lei que eventualmente iremos aprovar. 
Acho que estamos aqui percorrendo o caminho da 
absoluta insegurança.

Assim sendo, o PSDB encaminha o voto “não” 
ao requerimento de inversão de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Democratas?

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero chamar a atenção da Casa 
para este projeto de reforma política cuja preferência 
estamos tentando votar.

Do que ele trata? Ele não trata de fidelidade ne-
nhuma, ele trata de inelegibilidade. O que está escrito 
aqui? Está escrito que aquele que trocar de partido 
mantém o seu mandato. Não está escrito aqui que 
ele vai perder o seu mandato. Ele mantém o manda-
to, repito, e fica inelegível para o futuro. Não é isso o 
que a sociedade brasileira espera, não é isso o que 
está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal e 
não é isso o que querem os milhares de Vereadores 
do Brasil, preocupados com a eleição do ano que 
vem. Isso vai significar para os Vereadores qualquer 
tipo de anistia. 

O que está dito neste texto e o que deve vir numa 
emenda aglutinativa não resolve o que está sendo jul-
gado no Supremo Tribunal Federal. 

Os democratas têm uma posição muito clara: o 
mandato é do partido. Foi nossa a consulta ao Tribu-
nal Superior Eleitoral, e nós temos, hoje, a sinalização 
clara de que o Supremo Tribunal Federal mudou a sua 
orientação. 

Quero prestar uma homenagem a Paulo Bros-
sard de Souza Pinto. Há décadas, quando Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, era voto vencido. Por mais 
de 10 anos Paulo Brossard disse que o mandato é do 
partido, e era sempre voto vencido. E hoje, Sr. Pre-
sidente, 4 Ministros do Supremo Tribunal Federal já 
votaram no Superior Tribunal Eleitoral e reconhecem 
que o voto popular, que passa pela filiação partidária, 
estabelece o quociente eleitoral. Esse voto e essa ca-
deira são do partido. 

Portanto, nada do que está sendo proposto aqui 
altera o que está sendo julgado lá. Por isso, de maneira 
serena, firme e coerente, os democratas reafirmam a 
sua crença de que a fidelidade partidária é indispen-
sável ao Brasil e entram em obstrução, para impedir 

que se crie a ilusão de que se está resolvendo a fideli-
dade partidária, quando, na verdade, não se está nem 
tocando no tema em julgamento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/
PRB.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco dis-
cutiu amplamente este assunto. Depois que o TRE to-
mou a decisão, que é exatamente contrária à tomada 
anteriormente, criou-se uma confusão entre os partidos 
políticos e os políticos. É obrigação desta Casa tomar 
uma atitude em relação a isso. 

Por isso, e como a democracia é feita pelo voto, 
o Bloco é favorável à inversão de pauta, para que se 
vote esse projeto de lei.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PT?
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, é preciso deixar 
as coisas bem claras. Havia uma interpretação da 
norma vigente segundo a qual Deputados Federais, 
Deputados Estaduais e Vereadores que trocassem de 
partido não perderiam o mandato. Essa sempre foi a 
interpretação de praticamente todos os partidos. Houve 
Parlamentares que deixaram o partido ou ingressaram 
em partidos.

O que se busca hoje é criar uma regra que esta-
beleça que dentro de determinados prazos, se o Par-
lamentar mudar de partido, irá tornar-se inelegível e 
perderá o mandato. Ou seja, se levarmos em conside-
ração que antes só tínhamos uma interpretação e que 
agora teremos nova regra, estamos avançando. 

Por isso o Partido dos Trabalhadores vota favo-
ravelmente à inversão de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC?

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco PMDB/PSC/PTC, tendo em vista a importância 
da matéria, da necessidade da sua regulamentação e 
do aparente consenso do Plenário, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota a Liderança da Minoria?

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Li-
derança da Minoria deseja registrar uma posição muito 
clara: não há ainda consenso e o equilíbrio necessários 
e suficientes para que os 20 mil Vereadores que a esta 
altura estão nos assistindo, preocupados com o seu 
destino político, possam se sentir seguros da decisão 
que tomaram no passado de boa-fé.
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Por essa razão, em face da necessidade de cons-
truirmos uma solução que seja efetivamente clara, com-
preendida por todos e que nos permita ter segurança 
jurídica necessária para que no futuro não haja nos 
tribunais do País uma decisão que modifique aquilo 
que foi decidido no plenário desta Casa, a Liderança 
da Minoria orienta a todos que obstruam a votação. 
Vinte mil Vereadores estão em situação indefinida. 
Precisamos zelar por eles. Temos de cuidar deles, do 
futuro político deles. Eles, tanto quanto nós, são repre-
sentantes do povo. 

Por essa razão ainda é cedo para tomarmos uma 
decisão. Precisamos de chegar a um texto perfeito. Por 
isso obstruiremos a votação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota a Liderança do Governo?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pre-
cisamos definir um critério de fidelidade no País, pre-
cisamos de segurança jurídica e de estabelecer um 
critério no qual o Parlamento faça as leis e os tribu-
nais julguem as questões com base nas leis votadas 
no Parlamento.

Por isso o Governo entende que devemos fazer 
a inversão de pauta e passar imediatamente à votação 
do critério de fidelidade partidária.

O Governo recomenda o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS) – Sr. 

Presidente, peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-

ficação concedida.
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS está em obstrução.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas está em obstrução.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PSDB entra em obstrução.

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB-RJ) 
– Sr. Presidente, solicito verificação conjunta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
encaminha mais uma vez o voto “sim” e convida seus 
membros a comparecerem ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 
momento, por favor.

Peço modificação do painel: Democratas em obs-
trução, PSDB em obstrução. Pareceu-me que o PPS 
também está em obstrução. É isso? (Pausa.)

PPS em obstrução.
O SR. RENATO MOLLING – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RENATO MOLLING (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na sessão 
anterior, votei conforme o partido.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do partido na vota-
ção anterior.

O SR. CARLOS SOUZA (PP – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com o meu partido.

O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito 
à bancada do PTB que venha ao plenário e vote “sim”, 
pela inversão de pauta, para que possamos definitiva-
mente dar um alento e mostrar aos políticos, aos Ve-
readores, aos Prefeitos e à sociedade brasileira que 
esta Casa decide e não precisa deixar que o Tribunal 
Superior Eleitoral decida por nós.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido Progressista convida os Deputados de sua ban-
cada a comparecerem ao plenário para votar “sim” à 
inversão de pauta, conforme orientação do nosso Líder 
Gerson Peres.
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O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, solicito aos 
Deputados do Bloco que compareçam ao plenário e vo-
tem “sim”, para que possamos exercer o nosso direito de 
votar e escolher o que é melhor para o nosso País.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
transita do “não” para a obstrução, porque não quer essa 
inversão de pauta e entende que o caminho possível, 
nessa correlação de forças, é a obstrução. Quer dizer, 
os que querem a inversão que garantam a maioria.

Por favor, Sr. Presidente, altere a orientação do 
PSOL de “não” para obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PSOL muda seu voto de “não” para obstrução. 

O  SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB 
– RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, estamos convidando os Deputados do PTB 
para que venham ao plenário votar e recomendamos 
o voto “sim”.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, gostaria de convidar os Deputados do Bloco de 
verdade a comparecerem ao plenário para votar.

O SR. BENEDITO DE LIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convi-
damos os Deputados do PP a comparecerem ao ple-
nário, a fim de que possam exercer o direito de votar 
pela preferência.

O PP vota “sim” a esta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Esta-

mos próximos de atingir o quorum. As bancadas que 
estão em obstrução não têm necessidade de votar. 
Pergunto: aqueles que estão em plenário já votaram? 
(Pausa.)

Vou encerrar a votação.
O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como o 
fluxo da votação ainda está intenso, peço a V.Exa. que 
dê mais uns 5 minutos. Acho que é importante.

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

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda 
há alguns membros do Partido da República que estão 
trabalhando em cima dessa matéria. Eles ainda não 
saíram de seus gabinetes para virem ao plenário. 

Pedimos, portanto, aos membros do Partido da 
República que venham a plenário para concluirmos 
essa votação. Venham ao plenário para votarmos “sim” 
à inversão de pauta.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, va-
mos encerrar. É maioria simples o resultado. Os outros 
estão em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
sei.

Alguém no plenário ainda não votou? (Pausa.) 
Então, por favor, votem porque o tempo é curto.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Vamos en-
cerrar. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
encerrada a votação. (Pausa.)

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
quem está em votação não quer votar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
encerrada a votação.

A Presidência vai proclamar o resultado: 

VOTARAM:

Sim:     271 
Não:     11 
Abstenções:    2 
Total:     284 

APROVADO O REQUERIMENTO DE INVERSÃO 
DE PAUTA PARA QUE O ITEM 2 (PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 35, DE 2007), SEJA APRECIA-
DO EM 1º LUGAR.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PL Nº 1210/2007 – REQUERIMENTO 
DE PREFERÊNCIA PARA O 
PLP Nº 35/2007 – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 14/08/2007 19:57
Encerramento da votação: 14/08/2007 20:09
Presidiram a Votação: Arlindo Chinaglia 
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O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei a favor.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 2.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 35, DE 2007 

(Do Sr. Luciano Castro)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei Complementar nº 35, de 2007, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990. Pendente de parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
Tendo apensado o PLP nº 70/07.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, a 
retirada da pauta do PLP nº 35/07, constante 
do item 2 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2007. 
– Onyx Lorenzoni, Líder do DEM”.

O SR. MIGUEL CORRÊA JR. – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIGUEL CORRÊA JR. (PT – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o Partido dos Trabalhadores, na última votação.

O SR. LEONARDO QUINTÃO (Bloco/PMDB – 
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, nas votações anteriores, votei com o PMDB, 
meu partido. 

A SRA. MARIA HELENA (Bloco/PSB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vo-
tei com o partido. 

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
, votei com o partido.

O SR. WELLINGTON ROBERTO (PR – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido. 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
falar contra, concedo a palavra ao Deputado Arnaldo 
Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, já aprovamos uma preferência. O Plenário 
já demonstrou sua vontade. O que decidiu o Plenário? 
Quer votar a matéria. O resultado foi sobejamente ma-
joritário: 271 Parlamentares votaram pela preferência. 
Portanto, querem deferir de vez essa questão. 

Não posso concordar com requerimento de retira-
da de pauta desta matéria. Claro, o requerimento visa 
retirar, impedir a votação que vai definir a questão de 
vários Parlamentares que mudaram de partido, fizeram 
sua opção partidária e se encontram acomodados na 
nova legenda. Não me refiro apenas aos Parlamentares 
que aqui se encontram. Vários Vereadores, Deputados 
Estaduais e Prefeitos mudaram de partido e já se aco-
modaram em sua nova legenda partidária. 

Estamos a pouco mais de 1 mês da definição do 
chamado anuênio, que impedirá qualquer mudança 
partidária. Portanto, estamos quase no final. A decisão 
tomada tem de ser respeitada, até porque quem mudou 
de partido já se acomodou – vai tomar uma decisão 
durante o pleito eleitoral que se avizinha, o período de 
1 ano antes do qual tem de tomar qualquer decisão. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, todos 
sabemos o que queremos. Esta matéria não faz parte 
do chamado projeto de reforma política. Trata-se de 
matéria à parte, de matéria da lei complementar, que 
precisa de maioria absoluta para ser aprovada. A partir 
daí, será definida a questão dos que fizeram nova op-
ção partidária. Não se trata daquela questão anterior 
de lista fechada, de financiamento público, amplamente 
discutida e rejeitada por esta Casa. Pela primeira vez, 
a matéria será colocada em votação. 

Vários Parlamentares estão preocupados, aguar-
dam a decisão deste Plenário para dar uma resposta 
ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal 
Federal, que oportunamente poderão se manifestar. 

O TSE e o STF, aliás, só se têm manifestado por 
omissão desta Casa. 

Esta Casa tem agora o direito de decidir. Pode até 
não concordar com o projeto, mas deve votá-lo, para 
que a Casa tome uma decisão. A nossa não-decisão 
ensejará mais uma intromissão do TSE na Câmara 
dos Deputados. 

Lembremos o que o TSE fez, há 3 anos, à épo-
ca das eleições municipais: pouco antes das eleições, 
baixou uma resolução, mudou o número de Vereado-
res de várias cidades, que até hoje aguardam decisão 

desta Casa, que não foi tomada até agora, e isso terá 
de ser feito o mais rapidamente possível.

Por essa razão, somos contra essa proposta.
O SR. EDUARDO CUNHA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. LEONARDO PICCIANI (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB.

O SR. CIRO PEDROSA (PV – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
muitos falando ao mesmo tempo. 

Vamos seguir a Ordem do Dia, porque não po-
demos sofrer 2 vezes: esperar o pessoal chegar ao 
plenário e, uma vez no plenário, atrapalhar a Ordem 
do Dia, para poder se justificar.

Vou dar a palavra ao Líder Onyx Lorenzoni para 
falar a favor. Depois, no interregno, por favor, quem 
precisar que faça a justificativa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
falar a favor da matéria, concedo a palavra ao Depu-
tado Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Sras. Deputadas, 
quero falar para todos os Vereadores e Deputados Es-
taduais que assistem a esta sessão. 

A tese é de que o Projeto de Lei nº 35, de 2007, 
do Deputado Luciano Castro, irá resolver a vida da-
queles que trocaram de partido.

Nada mais falso, porque este projeto não toca em 
nenhum dos pressupostos que estão sendo julgados 
e analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo 
Supremo Tribunal Federal.

Segundo: o texto do projeto não fala de fidelidade 
nem de infidelidade; mas de inelegibilidade. E vejam 
como é grave. Queremos retirar esse projeto de pauta 
não porque não se deva discutir fidelidade partidária. 
Deve-se discuti-la, mas tem de ser um projeto que pos-
sa minimamente atender a um processo de fidelidade 
partidária que combata essa excrescência de quase 
650 trocas partidárias ao longo dos últimos 9 anos. 
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Portanto, lembro, mais uma vez, que esse projeto 
diz que quem trocar de partido mantém o mandato – não 
é isso o que está dizendo o Superior Tribunal Eleitoral 
–, mas fica inelegível pelos próximos 4 anos. 

Vejam, o que diz a decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral: diz que, se alguém trocar de partido, perde 
o mandato, mas mantém a possibilidade de disputar 
a próxima eleição pelo partido, que quiser.

Então, para quem trocou de mandato, essa de-
cisão do Tribunal Superior Eleitoral é melhor do que o 
que está no projeto, é evidente, porque este mantém o 
mandato, mas torna inelegível por 4 anos. E inelegível 
por 4 anos significa não disputar 2 eleições seguidas. 
Não são 4, são 8 ou, no mínimo, 6. Vou fazer o cálcu-
lo: alguém que eventualmente trocou de partido agora, 
perderia 2 anos e meio, 3 anos de mandato, mas não 
perderia 6 anos de inelegibilidade. Com todo o respei-
to, a construção é ruim. 

Vamos na linha de quem deseja a infidelidade 
partidária – não é o que desejamos, queremos que o 
mandato seja do partido: é muito melhor como está, 
sem esse projeto existir. O projeto retira a capacidade 
eleitoral por 6 anos. Isso não está na lei. 

Sr. Presidente, vou aproveitar para orientar; as-
sim, tranqüilizo-me em relação ao tempo. 

Quero chamar a atenção para isto: o projeto que 
está aqui, para quem trocar de partido, uma vez apro-
vado, vai significar 6 anos sem poder disputar uma 
eleição. Se ficar como está, ele troca de partido, perde 
o mandato, mas, daqui a 3 anos, tem eleição. Então, 
vejam como é ruim! É triste! É frágil. É inconsistente. 

Por esta razão, os democratas estão contra este 
projeto e a favor da sua retirada de pauta, para que 
volte na semana que vem um projeto no mínimo me-
lhor. Este aqui é ruim para quem trocou e é ruim para 
quem vai... 

O SR. SARAIVA FELIPE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SARAIVA FELIPE (Bloco/PMDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido, na votação anterior. 

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido, na votação anterior. 

O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB, na última votação.

O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PMDB – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PMDB.

O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o PV.

O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Marcelo Ortiz, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PV.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, causa-me muita estranheza que o Líder 
do Democratas venha a esta tribuna dizer que prefere 
uma decisão do Tribunal a uma votação nossa de uma 
lei. Hoje eu disse que, se nós não votássemos, ama-
nhã, nós seríamos pautados pelo Tribunal. E aqui, a 
todo o momento, se diz que, em matéria política, esta 
Casa deve legislar.

A Casa não legisla, o Tribunal é que decide, le-
gislando em nosso lugar. E as oposições afirmam que 
não poderia o Tribunal ter legislado. Entretanto, afirmei 
hoje na reunião de Líderes que, se não votássemos 
hoje e o Tribunal viesse a legislar, eu seria o primeiro 
a elogiá-lo e incriminaria a nossa desídia. 

Não posso admitir que o DEM não queira – como 
não está querendo – sanção para quem macula o pró-
prio mandato. Mas ele defendeu tanto essa posição! Se 
ao partido pertence o mandato, se não tivermos sanção, 
o resultado será negativo. Estranhei plenamente esse 
posicionamento. O DEM quer ou não quer fidelidade 
partidária? Acho que não quer. Por esse motivo, pede 
o adiamento – e estranho outra vez –, descumprindo 
o acordo que fizemos hoje: que viríamos a plenário 
para votar. E o pedido de retirada de pauta descum-
pre o acordo. 

Não podemos admitir posicionamento dessa or-
dem, Sr. Presidente. Nesta Casa, acordo é para ser 
cumprido. Viemos disputar, neste momento, os fatos 
presentes nesta Casa. Mas não é isso que está ocor-
rendo. Se houver retirada de pauta, o acordo será 
descumprido, porque não votamos a matéria. Há  ne-
cessidade absoluta de votação dessa matéria, e o digo 
com toda propriedade, porque o meu parido, o Parti-
do Verde, não tem nenhum problema da ordem: saiu, 
quer voltar, não quer voltar, vai receber sanção, pode 
se penalizado pelo Tribunal. Não temos esse problema. 
Mas entendemos que, se o mandato é do parido e é 
descumprido esse mandato, e se o Parlamentar deixa 
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o partido, ele não pode ficar sem punição, haja vista 
que estamos votando lei complementar; haja vista que 
eu levantei várias vezes a impossibilidade de votarmos 
anteriormente, porque feria o art. 17, § 1º da Consti-
tuição, porque o partido é autônomo para sua decisão 
e a sanção deve existir, e essa sanção tem que estar 
na lei, e ela está aqui presente.

Portanto, somos contrários à retirada de pauta.
O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação an-
terior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. JOÃO DADO (Bloco/PDT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei de acordo com a orientação do 
partido.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sr. 
Líderes, orientem suas bancadas. Aqueles que forem 
favoráveis ao presente requerimento que propõe reti-
rada de pauta do item 2, manifestem-se.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vol-
to a insistir em que o único projeto da reforma política 
que se quer aprovar aqui é uma pseudolei que trata 
da fidelidade partidária. Não se quer construir aqui a 
fidelidade, tanto é que se abre janelas para mudança 
de partido, facilitando-se essa mudança. A uma ques-
tão que está sendo discutida no Tribunal, sobre se a 
pessoa poderia ou não mudar, o Congresso está que-
rendo dar uma conotação diferente: a de que ele pode 
mudar em determinando instante.

Na verdade, o projeto tem como única finalidade 
contemplar os que mudaram de partido. Entendo que 
quem mudou de partido mudou apoiado numa atitu-
de costumeira no Brasil, onde sempre foi permitida a 
mudança de partido. E se o Supremo Tribunal tomar 
qualquer decisão, ex nunc, desde agora, não pode al-
cançar aquilo que já aconteceu. 

Não deveríamos votar esse projeto, senão, iríamos 
fazer de conta que estamos votando uma reforma polí-
tica, quando estamos apenas votando um falso projeto 
de fidelidade que trata de inelegibilidade. 

Por isso, encaminhamos “sim”, pela retirada do 
projeto para que a Casa reflita melhor e não aprove 
projeto dessa ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PTB?

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
entende que fidelidade partidária vai muito além dessa 
proposta ultraliberal para 2007 e absolutamente draco-
niana, a se considerar o Projeto de Lei Complementar 
nº 35. Já ouvi falar, porque não participei de qualquer 
acordo ou negociação, que há um substitutivo que é 
um pouco mais amplo no interesse público, do ponto 
de vista político-eleitoral. Tal como está, o projeto é 
insuficiente, limitado, equivocado, com esse escopo 
mesmo de salvar mandatos contemporâneos, hodier-
nos, atuais. Isso não é fidelidade. De fato, ele trata de 
inelegibilidade e não de fidelidade partidária.

Em nome de uma discussão melhor, mais demo-
crática, o PSOL vota pelo adiamento. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PT?

O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “não”.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido da República vota “não”.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já está 
lá, “sim”. Este projeto é muito ruim. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, continuamos com tremenda dificuldade para 
tentar ajustar a redação e a forma como foi feito este 
projeto de lei. Entendemos que tem inúmeras falhas. 
Assim sendo, seria interessante sua retirada de pau-
ta para que pudéssemos sentar, os Líderes, em torno 
desse projeto e tentar chegar a uma redação comum, 
porque até agora não houve essa redação comum.

Assim, apoiamos o requerimento de retirada de 
pauta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/
PRB? (Pausa.)

Como vota o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/
PTC?
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O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
rápido e rasteiro, “não”.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para reiterar o que foi dito pelos Líderes Pannun-
zio, Coruja e Onyx, a Liderança da Minoria orienta o 
voto “sim”. 

É cedo para discutir esta matéria. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota a Liderança do Governo?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Liderança do Governo vota “não”.

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, no painel, o PT 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADO. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

prejudicado o requerimento do Deputado Fernando 
Coruja, Líder do PPS, de mesmo teor:

“Exmº Sr. Presidente da Câmara dos 
Deputados, requeiro, nos termos regimentais, 
art. 83, parágrafo único, alínea “c”, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, a 
retirada de pauta do PLP nº 35/07, constante 
da Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2007. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS.”

O SR. URZENI ROCHA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. URZENI ROCHA (PSDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei de acordo com a orientação do 
meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
ao Sr. Deputado Mendes Ribeiro Filho.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, evidentemente, 
não estamos aqui a analisar um projeto de reforma 

política, porque, é claro, cada um de nós tem uma pro-
posta de reforma. 

Existem situações, entretanto, que, de fora para 
dentro, nos motivam a agir. Por mais que tenhamos 
sentimentos contrários, dispersos, entendemos, sim, 
que, no momento crucial que vive o Congresso Nacio-
nal, precisamos nos ater à fidelidade partidária como 
princípio, não como um fim. Agora , essa fidelidade 
partidária não exclui a compreensão dos motivos da-
quele que muda de partido, porque, muitas vezes, este 
tem muito mais razão do que aquele que permanece 
no partido.

Então, é preciso que cada um comece a analisar 
o projeto sob a ótica da sociedade, que, às vezes, até 
bate palmas para quem muda de partido. O que ela 
não admite é o desregramento em relação à matéria, 
como tampouco compreende o silêncio, a ausência do 
Parlamento no que respeita ao assunto.

A matéria veio a mim para parecer. Vi as emen-
das brotarem, e todas elas com a mesma preocupação: 
não dispor sobre fidelidade partidária, mas deixar claro 
quando o Parlamentar pode mudar de partido. 

E quando ele pode mudar de partido? Respon-
damos isto por nós: quando é justo que o Deputado 
mude de partido? Ora, é justo que mude quando o 
estatuto ou o programa do partido a que pertence é 
desrespeitado. Ou quando – e este exemplo é para mim 
ainda mais importante – ele é um cidadão comum. É 
justo que eu, na condição de Deputado, possa menos 
do que um cidadão?

Como alguém pode se candidatar a algum cargo? 
Filia-se a um partido político e por ele concorre.

Agora, porque sou Deputado não posso, antes do 
próximo pleito, um ano antes, como manda a lei, pro-
curar um outro partido para concorrer a um novo man-
dato? Posso, sim. E, vejam, aí está o acerto do projeto. 
A proposta não diz, de forma prepotente e impositiva, 
que não se pode quebrar a fidelidade partidária, que 
não se pode mudar de partido. Não. Com muita sabe-
doria, diz: pode haver mudança de partido, sim, desde 
que exista coerência, respeitabilidade e condições de 
manter o seu discurso e sua linha de conduta.

Assim sendo, o parecer é pela aprovação do proje-
to, sobre o qual esta Casa precisa pensar melhor. Como 
toda proposta, não é perfeita, mas não tem o defeito 
de ser contrária à voz das ruas. Não é um projeto de 
lei que surge de cima para baixo, mas uma proposição 
costurada por Lideranças. Talvez não agrade a todos, 
mas faz os disciplinamentos necessários. 

Há pouco, fui indagado sobre a decisão do TSE. 
Antes, era fácil prever as decisões do STF. Só o ex-



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 40047 

Governador Brizola pediu a expulsão de vários e vá-
rios quadros de seu partido, e o Supremo negou. De-
pois da decisão do TSE à consulta feita, mais do que 
nunca, esta Casa é chamada a se manifestar. E se 
manifesta de forma – repito – coerente, brilhante, e 
com diálogo. 

Sr. Presidente, o parecer é pela constitucionali-
dade, juridicidade e perfeita técnica legislativa. E, no 
mérito, opino pela aprovação do projeto. 

O SR. B. SÁ – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. B. SÁ (Bloco/PSB – PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei consoante a orientação do meu partido.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
o PMDB na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos regimentais, o adiamento da discussão, 
por 2 sessões, do PLP nº 35/07, constante do 
item 2 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 
2007. – Onyx Lorenzoni, Líder do DEM”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – An-
tes, porém, há sobre a mesa requerimento no seguin-
te teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos do art. 185, § 4º, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, que seja concedi-
da a verificação de votação do requerimento 
que solicita o adiamento da discussão, por 2 
sessões, do PLP nº 35/07.

Sala das Sessões, em de de 2007. – 
Onyx Lorenzoni, Líder do DEM”. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Onyx 
Lorenzoni. (Pausa.)

Para falar contra, concedo a palavra ao Deputado 
Maurício Rands.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores 
é contra o adiamento da discussão. Já temos amadu-
recimento quanto à matéria e estamos em condições 
de votá-la. Esse é o apelo que fazemos à Casa. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Indio da Costa, que falará 
a favor da matéria. 

O SR. INDIO DA COSTA (DEM – RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, nós, os democratas, 
somos favoráveis ao adiamento da discussão por uma 
razão muito simples: a intenção do Relator certamente 
não está reproduzida nesse texto, que é confuso, difí-
cil de ser entendido. Nele está dito, por exemplo, que 
são inelegíveis os membros do Congresso Nacional, 
entre outros vários ocupantes de cargos eletivos, “que 
tenham alterado a sua filiação partidária fora do perí-
odo de 30 dias imediatamente anteriores ao término 
do prazo de filiação que possibilite a candidatura, para 
os 4 anos subseqüentes ao término de seus respec-
tivos mandatos”. 

Quer dizer, trata-se do futuro ou do passado? 
Inicia-se o mandato num partido e, depois, para nova 
candidatura, muda-se de partido. É válido ou não? Com 
isso, perde-se o mandato ou não?

A visão do Tribunal Superior Eleitoral a respeito 
será julgada agora pelo Supremo Tribunal Federal. Vo-
tar o projeto de afogadilho, entre a decisão do TSE e o 
julgamento do STF, pode gerar problema ainda maior 
do que se imagina.

Na hora em que um texto confuso como este é 
votado na Câmara, há o perigo de nós todos, Depu-
tados, aprovarmos algo que piora a situação em vez de 
melhorá-la. Não é o que a sociedade quer, não é o que 
o eleitor quer; ele quer clareza, quer saber quem está 
ao lado de quem, quem foi eleito por que partido.

É assim que temos de votar: a favor do eleitor e 
da fidelidade partidária efetiva, evitando que alguém 
se eleja por um partido e vá cumprir o mandato em 
outro. Afinal de contas, somos o seu representante, e 
quando o eleitor cobra dos Parlamentares só há um 
caminho: votar de acordo com a sua vontade.

Por isso, nós, do Democratas, somos favoráveis 
ao adiamento da discussão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ONYX LORENZONI – Peço a palavra para 

orientar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a ban-
cada do Democratas deseja aprovar o adiamento. Por 
essa razão, a Liderança conclama os seus Parlamen-
tares a aprovarem o requerimento que visa enfrentar 
essa discussão de maneira racional, equilibrada.
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Na reunião de Líderes, defendemos a tese – e 
V.Exa. é testemunha – de que deveríamos dar uma 
semana para que as conversas entre as diversas ban-
cadas acontecessem e pudéssemos votar de maneira 
concertada tanto a reforma política, contida no Projeto 
de Lei nº 1.210, quanto as questões referentes à ver-
dadeira fidelidade partidária, não à infidelidade.

Por essa razão, o Democratas se declara em 
obstrução nessa votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse 
processo está muito confuso, muito nebuloso. Na ver-
dade, um único ponto poderia se inscrever, e, ainda 
assim, meio erroneamente, na chamada reforma po-
lítica, embora muitos defensores do Projeto de Lei 
Complementar nº 35 digam com franqueza que não é 
reforma coisa nenhuma. Não percebi na fala do Relator, 
o Deputado Mendes Ribeiro Filho, se S.Exa. vai pro-
duzir um parecer que chegará às nossas mãos com o 
substitutivo. S.Exa. citou casos legítimos de mudança 
partidária, quando a direção do partido, por exemplo, 
desrespeita o seu estatuto e o programa. Eu, aliás, 
lamentavelmente, vivi essa situação.

Disse o Relator que “o projeto em tela não con-
templa casos” – e ninguém falou ainda em substitutivo. 
Vale tudo até janeiro do ano que vem. Depois, não vale 
mais nada. E, na política, tem-se de ser firme na estra-
tégia e flexível na tática. Tem-se de saber que, dentro 
de um corpo irrenunciável de princípios, há situações 
dinâmicas e dialéticas que o projeto não contempla.

Portanto, pedir que este Plenário se manifeste 
por mais um tempo de discussão é fundamental, é da 
boa prática parlamentar.

Somos por mais discussão, mais debate, pelo 
adiamento da votação, porque o processo está muito 
confuso.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cla-
ramente não queremos votar este projeto que dispõe 
sobre inelegibilidade e trata da fidelidade partidária de 
forma disfarçada. 

Defendemos o princípio de que o mandato é do 
partido. Queremos maior fidelidade do que a estabele-
cida na proposta. Aqui, há uma fidelidade transversa, 
que utiliza a Lei de Inelegibilidade e cria uma janela 
para que o Parlamentar possa ser infiel. Portanto, há 

uma fidelidade parcial que permite a mudança em de-
terminado momento. 

No entanto, o projeto não trata, por exemplo, 
do que vai acontecer com os que mudarem de parti-
do. O Parlamentar muda de partido, adere à base do 
Governo e fica inelegível, mas continua a exercer o 
mandato. Vai, então, ocorrer o que está acontecen-
do hoje: muitos mudam para os partidos da base do 
Governo a fim de receber benesses, cargos, apoio. 
Aliás, essa prática ocorre não apenas neste, mas em 
qualquer Governo.

O povo quer acabar com o adesismo ao Gover-
no, mas, com esse projeto, isso não vai acabar, pois 
a pessoa fica inelegível, mas cumpre o mandato até 
o fim. Portanto, Sr. Presidente, estamos tratando do 
assunto de maneira equivocada. Não vamos atender 
à reivindicação popular, ao contrário.

Por isso, votamos a favor do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 

Srs. Deputados que forem favoráveis ao requerimento 
de quebra de interstício permaneçam como se acham. 
(Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 

a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos regimentais, o adiamento da discussão, 
por 2 sessões, do PLP nº 35/07, constante do 
Item 2 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em de de 2007. – 
Deputado Onyx Lorenzoni, Líder do PFL”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
algum inscrito para falar contra? (Pausa.)

O SR. NELSON BORNIER – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, nas votações anteriores, acompanhei a orientação 
do partido.

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, segui a orientação do PMDB.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB – AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, acompanhei o partido.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Conce-
do a palavra ao Deputado Onyx Lorenzoni, que falará 
a favor do requerimento.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, senhoras e senhores que nos assistem, tenho 
grande respeito pelo Deputado Mendes Ribeiro Filho, 
cuja amizade desfruto há mais de 30 anos. Escreve 
o Deputado Mendes Ribeiro Filho a biografia de um 
homem partidário.

Tive a honra de disputar com S.Exa. uma elei-
ção para a Prefeitura de Porto Alegre. E o Deputado 
Mendes Ribeiro, lembro-me bem, em 2004, defendia 
o PMDB. Pode haver peemedebista igualmente leal e 
fiel ao seu partido como o Deputado Mendes Ribeiro, 
mais que ele nunca vi.

Tenho, portanto, todas as razões para dizer que 
o S.Exa. está diante de missão quase impossível em 
razão da sua coerência, da sua biografia e da história 
que construiu no PMDB gaúcho – e faço esta refe-
rência numa homenagem a esse que sempre foi um 
guerreiro pelo seu partido, o PMDB do Rio Grande 
do Sul –, porque terá de encontrar uma maneira de 
transformar o projeto da infidelidade partidária em algo 
minimamente razoável.

Dizia eu antes – e aqui não vai nada de desele-
gante, nem de juízo pejorativo – que o Projeto de Lei 
Complementar nº 35 é complicado, para não dizer ruim 
mesmo, porque propõe que aquele que troque de par-
tido mantenha o seu mandato, mas impõe gravíssima 
punição, misturando fidelidade com inelegibilidade.

Para que todos possam entender o que aconte-
cerá se esse projeto for aprovado, cito um exemplo: 
o Vereador que trocar de partido agora só vai poder 
disputar nova eleição em 2012. Se o Projeto de Lei 
Complementar nº 35 for aprovado, os Deputados Es-
taduais e Federais que trocarem de partido só poderão 
disputar nova eleição em 2014. 

Repito para que aqueles que estão acompanhan-
do os nossos trabalhos possam entender: se aprovar-
mos o “projeto da infidelidade” como está proposto pelo 
Deputado Luciano de Castro – e, por isso, o Deputado 
Mendes Ribeiro Filho vai ter de fazer mágica –, o Ve-
reador que mudar de partido só poderá disputar nova 
eleição em 2012, e o Deputado Estadual ou o Depu-
tado Federal que tiver feito o mesmo só disputará nova 
eleição em 2014. Vejam a gravidade do que está sendo 
proposto aqui.

Estou curioso para conhecer o substitutivo que 
virá, porque o Projeto de Lei Complementar nº 35 não 

resolve os problemas do presente, não resolve os pro-
blemas do passado e muito menos os do futuro. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
votam os Srs. Líderes?

O SR. INDIO DA COSTA (DEM – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democra-
tas orienta no sentido do adiamento desta votação. A 
discussão não pode ser feita dessa forma. O projeto 
não está de acordo com a vontade da população, que 
é de efetiva fidelidade partidária, e não se sabe se ele 
joga para frente ou para trás. 

Esse texto é mal escrito, é um texto torto e não 
está de acordo com aquilo que a população deseja. 

Por isso, o Democratas orienta no sentido do 
adiamento dessa discussão.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tentamos 
chegar a entendimentos para votar a reforma política 
e não foi possível. Na verdade, não foi feito acordo no 
Congresso Nacional. Houve um acordo entre o Governo 
e setores da base governista para apoiar a CPMF – é 
o que corre por aí – para aprovar esta proposta de lei 
complementar, que ataca a questão de inelegibilidade, 
e deixar seguro quem mudou de partido. 

A proposta apresentada não trata da questão de 
fundo, ou seja, a fidelidade partidária. Se aprovada, vai 
ser possível continuar mudando de partido e continuar 
com o mandato, cooptado por este ou por qualquer Go-
verno. Apenas será afetada a perspectiva de eleição. 
É o equívoco de toda reforma política.

A reforma política é feita para a sociedade, uma 
vez que ela é que escolhe as pessoas que vão ad-
ministrar o País e o Congresso Nacional. Entretanto, 
pensamos numa reforma para pessoas: “você fica ine-
legível”. Não se trata disso, não se trata de dizer se a 
pessoa vai poder concorrer ou não. 

O cidadão não quer essa mudança. Esse adesis-
mo a governos, essa troca de favores, a desvirtuação 
do posicionamento político do partido, isto é o que 
precisamos mudar. 

Não vamos tratar da fidelidade aqui, apenas da ine-
legibilidade. Por isso, votamos a favor do adiamento. 

Votamos “sim”, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Onyx Lorenzoni, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo DEM.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados e todos que nos acompanham na 
noite de hoje, o Democratas luta agora, como tem feito 
ao longo dos últimos meses, para que o Brasil possa 
ter uma reforma político-eleitoral que melhore e torne 
clara a relação entre o eleitor e o eleito. Lamentavel-
mente, o atual sistema brasileiro produziu inaceitável 
distorção.

Estamos discutindo fidelidade partidária. Em 8 
anos, 420 Deputados trocaram de partido, alguns 2, 
3, 4 e até 5 vezes na mesma Legislatura. O total de 
trocas nesse período chega à incrível soma de 620. 
Trata-se de algo que desgasta os políticos, e o eleitor 
se sente traído.

Quando o eleitor escolhe um Parlamentar, ele 
vota não apenas na pessoa, mas num conjunto de 
idéias, num conjunto de compromissos. Além disso, 
sonha ver seu escolhido honrar o voto que recebeu 
com galhardia, com bravura e com dignidade. Não im-
porta ao eleitor do Vereador, do Deputado Estadual, 
do Deputado Federal e do Senador se o seu candida-
to está no Governo ou na Oposição. O que o eleitor 
quer, o que a sociedade deseja é que haja coerência, 
clareza, transparência e, acima de tudo, compromisso 
– e eta palavrinha cujo significado é complicado de ser 
vivenciado em toda sua grandeza num cenário difícil 
como é o político-eleitoral brasileiro.

Por essa razão, inúmeros Parlamentares, duran-
te 4 anos e meio, debruçaram-se sobre essa questão. 
Viraram dias e noites, ouviram idéias de todos os par-
tidos políticos para apresentarem uma alternativa de 
mudança para o Brasil. Com muita sabedoria, os Par-
lamentares encontraram um caminho para superar a 
questão. Está lá, no Projeto de Lei nº 1.210, o conjunto 
de medidas proposto pelo Deputado Ronaldo Caiado 
que poderia e ainda pode transformar o Brasil, do ponto 
de vista da relação político-eleitoral.

Nesta noite, contudo, não estamos fazendo essa 
discussão. Estamos abordando um dos aspectos da 
hoje estremecida, desgastada relação entre a socie-
dade e os Parlamentares: a fidelidade partidária. 

Em qualquer canto do Brasil, seja em São Gabriel 
da Cachoeira, no Amazonas, seja no Chuí, no extre-
mo sul do País, as pessoas cobram do Parlamentar, 
onde quer que ele esteja – no cinema, no supermer-
cado, na loja, no posto de gasolina –, a tal da fideli-
dade partidária.

Portanto, Sr. Presidente, não me parece ade-
quado que o Parlamento trabalhe com conceitos tão 
distantes como o proposto nesse projeto do Deputado 
Luciano Castro – e reconheço que S.Exa. até teve 
boa intenção. A regra do jogo permitia mudar, e vários 
Parlamentares mudaram. Mas como organizar isso? 
Como proteger os que mudaram e criar uma regra dali 
para a frente? 

Mesmo tendo boa intenção, lá estava, no seu 
inconsciente e no de quem o ajudou a formular a pro-
posta, a necessidade de haver a fidelidade partidária. 
E, aí, aparentemente, protege quem mudou de partido, 
mas impõe uma punição muito mais draconiana do que 
a hoje existente. Ou seja, demonstra a importância do 
instituto da fidelidade partidária. Mesmo quem fez para 
proteger o infiel imaginou uma punição que ninguém 
que hoje questiona a fidelidade pensou que pudesse 
ser tão dura. Quem trocar de partido, na concepção 
apresentada no Projeto de Lei Complementar nº 35, 
mantém o mandato, mas, em contrapartida, fica ine-
legível por anos e anos.

Portanto, voltando à abertura desta manifesta-
ção, os democratas reafirmam a sua determinação, 
obstinação e vigor de lutar para que a relação polí-
tico-eleitoral no Brasil mude. Para tanto, queremos 
votar o financiamento público para as campanhas 
majoritárias e as federações partidárias e enfrentar a 
fidelidade partidária com seriedade, responsabilidade 
e equilíbrio. Lamentavelmente, porém, isso não nos foi 
oferecido nesta noite.

O SR. DR. TALMIR – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações an-
teriores, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Coruja, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, clama-se no Brasil por uma refor-
ma política, e essa reivindicação está embasada no 
fato de que as instituições não têm credibilidade. O 
Congresso Nacional, por exemplo, tem 1% de credi-
bilidade – ressalto: apenas 1% da população acredita 
no Congresso Nacional. 

Imagina o povo poder mudar os políticos ou, 
talvez, a forma de se fazer política. Mas uma das mu-
danças de que se fala está relacionada à maneira de 
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escolher os que irão representar o povo no Parlamen-
to, em âmbitos federal, estadual e municipal. Então, 
falamos de reforma política. Não conseguimos, tergi-
versamos. Não mudamos o que devia ser mudado. E, 
agora, queremos aprovar uma mudança que não vai 
ao encontro daquilo que a população deseja. 

O povo, de maneira geral, é a favor da fidelida-
de partidária, porque imagina que os políticos devem 
ser fiéis às suas idéias. Quando elege alguém para 
ser de oposição, o povo quer que ele faça oposição 
e, quando elege alguém para representar o Governo, 
quer que essa pessoa represente o Governo. O que 
vemos no Brasil, porém, é a prática da cooptação. 
Prefeitos, Governadores e Presidente cooptam Parla-
mentares para a sua base por várias razões. Noventa 
e cinco por cento das mudanças são da Oposição para 
a base do Governo. 

Agora, queremos atacar a Lei de Inelegibilidade, 
impedir alguém de ser candidato por ter mudado de 
partido. Mas não discutimos se o mandato é do partido, 
se quem mudar terá punição no exercício do próprio 
mandato ou se continuará a exercê-lo da mesma forma. 
Isto é, continuamos permitindo que se mude de parti-
do, que se passe da Oposição para o Governo. Não é 
preciso nem mudar de partido: já vai para o Governo 
de pronto e fica no partido em que estava. Depois, no 
final, nos 30 dias, faz a mudança. Não é preciso nem 
mudar de partido, basta aderir ao Governo e ficar ali.

A aprovação dessa proposta provocará confusão 
no futuro, quando os partidos expulsarem membros por 
infidelidade. E o que vai acontecer com os que forem 
expulsos? Vão cair nessa Lei de Inelegibilidade? A 
questão vai para o Supremo Tribunal Federal.

Já dissemos aqui que hoje o Supremo legisla, mas 
isso ocorre apenas porque fazemos leis cuja interpre-
tação é dúbia. E essa vai ser mais uma que vai parar 
naquela Corte e no Tribunal Superior Eleitoral.

Por isso, companheiros, queremos adiar esta 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Zenaldo Coutinho, 
para uma Comunicação de Liderança, pela Minoria.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na mesma linha, enfatizamos a ne-
cessidade do adiamento desta votação.

É absolutamente inconcebível a parte do texto 
da proposta do Deputado Luciano Castro que deixa 
um prazo ainda aberto para mudança de partido. Até 
entendemos a necessidade de uma medida legisla-
tiva para solucionar casos pretéritos de Deputados 

que mudaram de partido sem esperar que houvesse 
uma decisão judicial que contrariasse prática de tan-
tos anos. 

Contudo, permitir-se, ainda agora, antes da pro-
mulgação da lei, que haja mudanças partidárias é sim-
plesmente querer fazê-las em atendimento à Maioria, 
ao Governo. É claro que a Oposição não pode con-
cordar com isso. 

Já conversei com o Líder Luciano Castro e com 
o Líder do Governo, e esperamos que haja sensibili-
dade para que possamos votar a fidelidade partidária, 
mas atendendo aos interesses nacionais, não aos 
interesses do Governo, da Maioria sedutora que pre-
tende levar para os seus quadros Parlamentares da 
Oposição – e não apenas no âmbito de Brasília, mas 
de todo o Brasil. 

Portanto, é prudente e de bom senso que se adie 
essa votação, a fim de amadurecermos um texto que 
atenda ao interesse consensual da Casa. Não podemos 
concordar com o balcão que se estabeleceu, de mu-
danças de partido. E a proposta do Deputado Luciano 
Castro estimula esse tipo de prática abusiva, que se 
transforma em estelionato político-eleitoral. 

Queremos transparência, e até garantia àqueles 
que mudaram de partido. Porém, não suportamos a 
possibilidade de extensão de prazo de forma a permi-
tir um festival de mudanças às vésperas do processo 
eleitoral municipal.

Por essas razões, conclamamos a Liderança do 
Governo e o Líder Luciano Castro para adiarmos esta 
votação e chegarmos a uma redação consensual, que 
atenda aos interesses de todo o Congresso.

Aproveito ainda a oportunidade, Sr. Presidente, 
para informar que, amanhã, darei entrada a reque-
rimento perante a Presidência da Casa, solicitando 
informações técnicas da Aeronáutica a respeito das 
medidas de segurança adotadas para o transporte de 
autoridades.

Informou o Ministro da Aeronáutica, por exemplo, 
que o Airbus 319 da Presidência da República jamais 
voaria sem o reverso. E, em conversa com autorida-
des da Força, fui informado de que, se estiver levando 
o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado ou 
uma comissão de Deputados, um Learjet não pode 
pousar no Aeroporto Santos Dumont, por medida de 
segurança. Na aviação civil, contudo, Learjets pousam 
em Santos Dumont. Ora, de que tipo de garantia precisa 
a autoridade que o cidadão comum não precise? 

Por essas razões, apresento requerimento em 
que solicito a seguinte informação da área de segu-
rança: que medidas técnicas são adotadas para o 
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transporte de autoridades? É claro que, por causa do 
cargo, o Presidente da República desfruta de alguns 
requisitos de segurança obviamente desnecessários 
para qualquer cidadão, como, por exemplo, o bloqueio 
do espaço aéreo quando a aeronave da Presidência 
nele estiver trafegando. Essas medidas são excessi-
vas, mas, obviamente, necessárias para a Presidên-
cia da República. Porém, há outras, como a questão 
do reverso e de determinados equipamentos que não 
podem ser utilizados em determinadas pistas. As me-
didas adotadas para as autoridades devem, sim, ser 
extensivas a todos os usuários do transporte aéreo em 
nosso País, até porque têm o mesmo direito à vida que 
um Deputado ou um Senador da República. 

O requerimento já está pronto e, amanhã, na 
sessão posterior à Comissão Geral, será apresentado 
à Presidência da Casa.

Finalizo, Sr. Presidente, enfatizando a necessida-
de do adiamento desta votação referente à fidelidade 
partidária, para que se busque verdadeiramente esta-
belecer a fidelidade e não a anistia para os que muda-
ram de partido e a possibilidade de outras mudanças, 
ainda agora, antes da promulgação da lei.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – So-

bre a mesa requerimento de discussão por partes no 
seguinte teor: 

“Requeiro, nos termos do art. 114, § 6º, 
combinado com o art. 165, § 2º, do Regimen-
to Interno, que a discussão se dê por partes 
ou grupos de artigos do PLP nº 35, de 2007, 
constante da Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2007. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Flávio 
Dino, que falará contra a matéria.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, sou contra o re-
querimento, porque o projeto é muito simples, de fácil 
compreensão. Logo, não há necessidade de votação 
por partes ou grupos de artigos.

O requerimento deve ser rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Fernando 
Coruja, que falará a favor da matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o projeto original 
tem um artigo só – evidentemente, é um projeto sim-
ples. Entretanto, todos sabem que o Deputado Mendes 
Ribeiro Filho vai apresentar um substitutivo em que 

trata da cassação do diploma eleitoral, o que acaba, 
por conseqüência, cassando o mandato – inclusive, 
sua constitucionalidade é duvidosa, quando se cassa 
o diploma já depois de 2, 3 anos em que se está exer-
cendo o mandato.

O Deputado Mendes Ribeiro Filho, no art. 6º, trata 
do art. 23 da Lei nº 4.737, de 1965, uma lei ordinária. 
Não é de boa prática legislativa tratar em conjunto lei 
complementar e lei ordinária. Seria conveniente sepa-
rarmos o dispositivo que trata da lei ordinária.

Há também a questão do art. 5º, que trata daque-
les casos anteriores de mudança de mandato – pre-
cisaria ser votado separadamente –, e do art. 3º, que 
cria várias exceções para a Lei de Inelegibilidade.

Era um artigo só, mas o Deputado Mendes Ribei-
ro Filho transformou-o em vários. Há, inclusive, 10, 11 
ou 12 emendas. É melhor, para a compreensão desta 
Casa, que se vote artigo por artigo.

Encaminhamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação.
O SR. MATTEO CHIARELLI – Sr. Presidente, 

peço a palavra para orientar a bancada.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 

não.
O SR. MATTEO CHIARELLI (DEM – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas orienta no sentido de que a bancada deva 
levar em conta que esta matéria exige tratamento sis-
têmico. Não se pode discutir o tema eleitoral, sob pena 
de se entregar essa discussão para o Judiciário, uma 
vez que a Casa não parece convencida do sentido do 
que se está votando. O fundamental é que se vote o 
projeto de forma sistêmica, que os artigos sejam dis-
cutidos em grupo, articuladamente.

Da maneira como está sendo proposto – tópi-
ca, pontual –, vamos de novo fatiar a matéria, retirar 
o império da decisão desta Casa e transferi-la para o 
Poder Judiciário.

Por essa razão, o Democratas orienta a bancada 
no sentido de que obstrua o processo de votação. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o requerimento 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS) – Sr. 

Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-

ficação concedida.
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O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE) – Sr. Pre-
sidente, peço verificação conjunta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-
ficação conjunta concedida.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS está em obstrução.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a ban-
cada do Democratas está em obstrução.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
vota “sim”.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT convoca 
os seus Deputados para comparecerem ao plenário 
e votarem “não”.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS está em obstrução.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
encaminha o voto “não”.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde encaminha o voto “não”.

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB enca-
minha o voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
melhor e mais adequada discussão da fidelidade par-
tidária programática, que não está ocorrendo aqui, 
nem esse projeto o permite, o PSOL quer a discussão 

parte a parte, quer um melhor debate. Portanto, usa-
rá o recurso da obstrução para desobstruir a reforma 
política verdadeira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
vota “não” e convida os Srs. Deputados do partido a 
votarem “não“ ao requerimento.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
encaminha o voto “não” e pede à bancada que com-
pareça ao plenário.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a emenda 
substitutiva do Deputado Mendes Ribeiro Filho é clara 
e sintética e representa longo amadurecimento. Por-
tanto, quem realmente quer fidelidade partidária vota 
“não” ao requerimento. 

O PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PTB?
O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PTB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/
PRB?

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSDB? (Pausa.)

Como vota a Liderança da Minoria? 
O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Obstrução, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota a Liderança do Governo? (Pausa.)

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoco os 
Deputados da bancada do PTB para virem ao plenário 
votar “não”. Informo a S.Exas. que ainda haverá várias 
votações nesta noite.

O Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PSDB?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PSDB vota “não”.
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O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o voto 
do PSDB é “não”, mas no placar está “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Mesa já está corrigindo.

Democratas em obstrução.
O SR. DR. UBIALI – Sr. Presidente, peço a pa-

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

V.Exa. a palavra.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoco to-
dos os Deputados do nosso Bloco Parlamentar para 
virem ao plenário votar “não”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A Pre-
sidência convoca todos os Parlamentares que estão 
em seus gabinetes para virem ao plenário.

Estamos em processo de votação nominal.
Qual é a orientação da Liderança do Governo?
O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Liderança 
do Governo não vai fazer a orientação, porque é uma 
questão dos partidos.

O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

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

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, há 110 anos o Brasil viu surgir uma 
casa para abrigar um bem que está diretamente ligado 
ao conceito de nação, um instrumento capaz de dar 
unidade à população, por maior e mais estratificada 
ou culturalmente diversificada que seja. Tal bem é a 
nossa língua, e a casa a que me refiro é a Academia 
Brasileira de Letras.

A iniciativa de fundar a Academia partiu dos jovens 
Lúcio de Mendonça, Afonso Celso Júnior e Medeiros 
e Albuquerque, no fim do século XIX. Eles se inspira-
ram na Academia Francesa, criada pelo Cardeal de 
Richelieu, em 1635. Foi do modelo francês que vieram 
as regras para escolha dos acadêmicos, o número de 
40 cadeiras e a designação “imortal” para qualificar 
aqueles que são eleitos para integrar o grupo de inte-
lectuais e grandes escritores.

Escolhido para ser o primeiro presidente da ABL, 
Machado de Assis emprestou à instituição o seu pres-
tígio, o que foi fator decisivo para que a Academia 
obtivesse o reconhecimento da sociedade da época. 

Para muitos, o autor de Memórias Póstumas de Brás 
Cubas e Dom Casmurro é considerado o maior escri-
tor da literatura brasileira. Sua reputação como autor 
realista é admirada pelos maiores estudiosos e litera-
tos do mundo. Não é à toa que a Academia Brasileira 
de Letras é também conhecida como a Casa de Ma-
chado de Assis.

Com a missão de cultivar a língua e a literatura 
nacional, a ABL exerce papel fundamental na elabo-
ração dos acordos firmados entre os países de língua 
portuguesa que estabelecem as normas ortográficas 
e gramaticais cultas e oficiais.

O último acordo ortográfico foi assinado em 
1990, em Lisboa. Trata-se do resultado de um tra-
balho desenvolvido pela Academia de Ciências de 
Lisboa e pela Academia Brasileira de Letras, iniciado 
em 1980. A idéia é criar um padrão ortográfico único 
para a língua portuguesa, a ser adotado por Brasil, 
Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Timor Leste e São Tomé e Príncipe. Para que 
entre em vigor, o tratado internacional ainda precisa 
ser ratificado pela maioria desses países. Por enquan-
to, apenas Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe 
já o fizeram.

Merece aplausos a ABL pelos esforços realizados 
no sentido de elaborar o documento e fazer gestões 
para que a nossa língua se fortaleça no cenário inter-
nacional. A unificação ortográfica proporcionará imen-
sos benefícios para a cooperação educacional entre 
os membros da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, a CPLP. Não haverá mais a necessidade 
de livros serem editados em 2 versões: uma adapta-
da ao Brasil e outra para as demais nações lusófonas. 
Permitirá, também, acertos para a emissão comum dos 
títulos de proficiência em língua portuguesa, além de 
significativa expansão de programas de educação a 
distância.

Salientar, ainda, senhoras e senhores, a singu-
laridade que tem a Academia ao assumir a função de 
homenagear em vida figuras ilustres da intelectualida-
de brasileira. Ali faz-se justiça a personalidades que 
prestam relevantes serviços para a nossa formação 
educacional, cultural e política. O título de “imortal” é, 
certamente, uma reverência que a população brasileira 
não se negaria a oferecer aos que lá estiveram e aos 
36 homens e 4 mulheres que atualmente compõem 
a instituição.

Para os pernambucanos é motivo de regozijo 
ver a ABL chegar aos 110 anos sob a presidência de 
um conterrâneo de João Cabral de Melo Neto, Ma-
nuel Bandeira e tantos outros que por lá já passaram 
e elevaram a cultura, as tradições, os costumes e a 
realidade de Pernambuco. 
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Saúdo o acadêmico Marcos Vilaça pela forma 
como vem conduzindo a Academia, com o esforço 
empenhado em fazer andar o acordo ortográfico, com 
a disposição em notabilizar autores de talento, com-
prometido em aumentar o interesse dos brasileiros 
pela leitura e atento à importância de manter a ABL 
aberta para os visitantes, contribuindo para a criação 
de uma consciência sobre o poder da língua para 
uma nação.

Por fim, parabenizo todos os acadêmicos e aca-
dêmicas que se imortalizaram na magnânima tarefa de 
cultuar a língua portuguesa e fazem da Casa de Ma-
chado de Assis um grande orgulho para todos nós.

Muito obrigado.
O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei de acordo com a orientação do 
meu partido.

O SR. BENEDITO DE LIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
convida os seus Deputados a comparecerem ao ple-
nário, a fim de exercitarem o direito de voto, pois nós 
precisamos encerrar esta votação. 

O PP vota “não”.
O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 

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

V.Exa. a palavra.
O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoco todos 
os Deputados a participarem ativamente da Comissão 
Geral sobre Agências Reguladores, amanhã às 10h.

Sou coordenador da Frente Parlamentar das 
Agências Reguladoras. Há 4 anos o tema está em 
debate na Casa, e sobre ele muito discutimos com o 
Deputado Henrique Fontana, que foi Presidente da 
Comissão Especial, com o Deputado Walter Pinheiro 
e com o Deputado Leonardo Picciani, Relator.

Trata-se de assunto relevante para os investimen-
tos de que o Brasil precisa em infra-estrutura, mesmo 
aqueles previstos no PAC, que poderão ser feitos com 
recursos de terceiros.

As agências reguladoras têm a obrigação de 
representar o Estado brasileiro, de ser o ponto de 
equilíbrio entre o consumidor, a concessionária e o 

Governo. Enquanto ao Governo cabe definir políticas, 
às agências cabe implementar essas políticas. Nesse 
sentido, sua independência é fundamental, porque o 
investidor que vem ao Brasil construir uma rodovia, 
por exemplo, pode levar 30 anos para ver retornar 
o capital que investiu. Faz-se necessária, portanto, 
a estabilidade das regras contratuais. São as agên-
cias que vão representar o Estado brasileiro por todo 
esse período, ao longo do qual vários Governos se 
sucederão.

Por isso, convoco todos a participarem ativamente 
da Comissão Geral sobre agências reguladoras.

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

Comissão Geral será instalada amanhã, às 10h, pelo 
Presidente Arlindo Chinaglia.

O Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
encerrada a votação.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, votei com meu partido na votação an-
terior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
anunciar o resultado da votação: 

VOTARAM:

Sim:     6 
Não:     309 
Abstenções:    2
Total:     317

REJEITADO O REQUERIMENTO PARA QUE 
A DISCUSSÃO SE DÊ POR PARTES OU GRUPOS 
DE ARTIGOS. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP Nº 35/2007 – REQUERIMENTO 
PARA DISCUSSÃO POR PARTES – Nominal Eletrô-
nica 
Início da votação: 14/08/2007 21:14
Encerramento da votação: 14/08/2007 21:24

Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia 
Narcio Rodrigues 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fica, 

portanto, prejudicado o requerimento do Deputado Onyx 

Lorenzoni, Líder do DEM, de mesmo teor:

“Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 165, § 2º, do Regimento Inter-

no, que a discussão do PLP 35/07, seja feita 

por grupo de artigos.

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 
2007. – Onyx Lorenzoni, Líder do DEM.” 

O SR. DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, acompanhei meu partido.
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O SR. LEONARDO QUINTÃO (Bloco/PMDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB. 

O SR. MARCELO MELO (Bloco/PMDB-GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB – MG. Pela 
ordem Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PMDB. 

O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB. 

O SR. ODÍLIO BALBINOTTI (Bloco/PMDB – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB. 

O SR. INDIO DA COSTA (DEM – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com o Democratas.

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei “não”.

O SR. GERALDO THADEU (PPS – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-
samos à discussão.

Para falar contra, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Flávio Dino.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o projeto de lei complementar em exame pre-
tende regular o alcance e o conteúdo da decisão do 
Tribunal Superior Eleitoral. E é importante compreender 
em que marco se dá esse debate. 

O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, em consul-
ta, que, caso haja a troca de partido, a conseqüência 
será a perda do mandato. E é por isso que o projeto 
do Deputado Luciano Castro, embora correto, é insufi-
ciente. É preciso agregar um elemento e este elemen-
to exatamente é o que consta da decisão do TSE. Ou 
seja, precisamos do exercício legítimo da função legis-
lativa: regular o alcance, o conteúdo e o procedimento 
segundo o qual se dará a perda do mandato em razão 
da troca imotivada de partido político. E é exatamente 
isso o que fizemos por emenda de plenário acolhida 
pelo eminente Relator que já proferiu parecer aqui. 

Passo rapidamente a elencar as principais ca-
racterísticas dessa emenda. 

Em primeiro lugar, ela diz qual será o rito; ou seja, 
o partido político irá requerer à Justiça Eleitoral. Por 
que a Justiça Eleitoral? Porque esse é o único modo de 

tratar da matéria por lei. O art. 55 da Constituição, inci-
so V, diz que uma das hipóteses de perda do mandato 
é quando a Justiça Eleitoral decreta. E é exatamente 
esta a hipótese: o Tribunal Superior Eleitoral entendeu 
que se há troca sem motivo de partido político a con-
seqüência é a perda do mandato.

Logo, o projeto de lei se constitucionaliza plena-
mente à luz do art. 55, inciso V da Carta da República, 
e à luz do art. 121, que diz expressamente que pode-
mos tratar de competência da Justiça Eleitoral por lei 
complementar. 

Em segundo lugar, resguardamos e convalidamos 
todas as mudanças feitas até aqui, até o mês de setem-
bro, para que os que já mudaram ou desejam mudar de 
sigla tenham seu direito subjetivo respeitado, que é o 
direito à boa-fé, a regras claras, à segurança jurídica. 
Não podemos mudar as regras no meio do jogo. Por 
isso, resguardamos as situações já constituídas.

Finalmente, tratamos de prevenir a situação fu-
tura, ou seja, dizemos claramente que as consultas 
respondidas pelo Tribunal Superior Eleitoral doravante 
não poderão mais ter efeito retroativo. 

Para concluir, Sr. Presidente, a emenda oferecida 
ao projeto do Deputado Luciano Castro tem a possibi-
lidade única não de fazer a reforma ideal, porque ela 
não existe, mas de dar um passo adiante na direção 
correta, ou seja, dar cumprimento à decisão de TSE, de 
modo constitucional, evitando que o Supremo Tribunal 
Federal legisle no nosso lugar e, portanto, preservando 
o monopólio, a dignidade e a estatura da função legis-
lativa, normatizando as situações passadas e tratando 
do futuro, dando segurança a todo o mundo político e 
instituindo regras claras que irão pôr fim, de modo justo 
e correto, ao troca-troca de partidos sem motivo. 

Prevemos as regras para o passado e para o futu-
ro, bem como as exceções, de modo constitucional. Daí 
por que a emenda substitutiva tem de ser acolhida.

O SR. ARNON BEZERRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNON BEZERRA (PTB – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei conforme orientação do 
meu partido.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, regis-
tro que, na última votação, não pude chegar a tempo. 
Voto com meu partido. Aproveito o ensejo para cum-
primentar V.Exa. pela estréia, pontuando na primeira 
pesquisa para a Prefeitura de São Paulo.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Retri-
buo a gentileza a V.Exa., porque também vi que pon-
tuou muito bem na pesquisa.

O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei com meu partido.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
acompanhando a posição do partido.

O SR. MARCO MAIA (PT – RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei com meu partido.

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de saber se 
V.Exa. e o Deputado Aldo Rebelo estão falando em 
pontuação de 1 ou 2 dígitos. Iluminem minha ignorân-
cia, porque pontuar...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
pende de colocar um zero antes ou não do numeral! 
(Risos.)

O SR. SANDRO MATOS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SANDRO MATOS (PR – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me orientação do PR.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir, concedo a palavra ao Deputado Bruno Araújo, 
que falará a favor da matéria. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Val-
verde. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos 
Hauly. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Neucimar Fra-
ga. (Pausa.)

Concedo a palavra à Deputada Vanessa Gra-
zziotin. (Pausa.)

Para discutir, concedo a palavra ao Deputado 
André Vargas, que falará a favor da matéria.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, este projeto poderia per-
feitamente ter sido votado de forma antecipada em 
relação às questões ligadas ao conjunto da reforma 
política. Aliás, talvez tivesse sido a melhor tática, até 
para avançarmos em outras questões da reforma po-
lítica. Querer tratá-lo como se fosse a reforma política 

é não perceber o contexto ou tentar de alguma forma 
confundir a opinião pública.

Trata-se agora de, primeiro, reafirmar o caráter 
legislativo desta Casa. O TSE vem reinterpretando re-
gras sistematicamente. É preciso dizer para todos que 
esta Casa legisla, e, ao fazê-lo, faz justiça e avança.

O texto aponta para critérios de fidelidade partidá-
ria. Aprofunda, na medida em que interpreta a cultura 
política brasileira, que é sim, infelizmente, de pulveri-
zação em demasia dos partidos.

Temos um desafio. O mandato que obtivemos em 
2006 foi para fazer uma reforma política profunda. Não 
fizemos. Talvez tenhamos falhado. Uma das questões 
era, no nosso entendimento do PT, não pensar numa 
reforma não para a próxima eleição, mas para um País 
novo, uma política nova, talvez pensando numa refor-
ma para 2010, 2012.

Portanto, Sr. Presidente, venho falar favoravel-
mente ao relatório, como ele está equilibrado, fazendo 
justiça e dando perenidade a uma norma já estabeleci-
da. Ele avança, cria critérios para a perda de mandato 
para aqueles que, eventualmente, fora das regras, tro-
carem de partido. É preciso que tenhamos o razoável 
para dar estabilidade e força a esta Casa.

Votamos “sim” ao relatório, Sr. Presidente.
O SR. JAIR BOLSONARO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na sessão anterior.

O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
a votação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir, concedo a palavra ao Deputado Fernando 
Coruja, que falará contra a matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, com relação à 
matéria, aguardaremos a decisão do Supremo Tribu-
nal Federal, que interpretará legislação que já existe. O 
mandato é do partido. Se fizermos a alteração na Lei de 
Inelegibilidade, não iremos atacar os temas principais 
aqui discutidos, mas criaremos apenas uma situação 
para se mudar de partido em determinado instante e 
impediremos que seja disputada uma eleição no futu-
ro. Não atacaremos os principais assuntos: mudança 
de partido para aderir ou ser cooptado por qualquer 
governo, como acontece em todo o Brasil – Estados, 
Municípios e União.
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A maioria dos países não tem lei de fidelidade 
partidária, pois há a compreensão de que se o Parla-
mentar muda de partido para a base do Governo, sua 
carreira, praticamente, está liquidada. Há lista parti-
dária. Os partidos escolhem os candidatos. No Brasil, 
podemos nos filiar a qualquer partido político e, logo a 
seguir, sermos candidatos. Muda hoje, muda amanhã, 
adere ao Governo, e não há nenhum contratempo.

Com este projeto e com o substitutivo apresenta-
do, não iremos atacar a questão principal. Mais grave 
ainda, estaremos dizendo que o Congresso Nacional 
quer anistiar as pessoas que mudaram de partido. 
Mudaram em razão da legislação existente. Inclusive, 
se o Supremo Tribunal Federal decidir este assunto, 
isso será para o futuro. As pessoas que mudaram de 
partido não teriam nenhuma preocupação com a pos-
sibilidade de perderem o mandato.

Sinalizamos para a sociedade algo ruim. Não fa-
zemos a reforma política, não tratamos das questões 
principais. Aprovamos um projeto de lei e o transfor-
mamos em uma lei que vai à sanção presidencial, e 
apenas dá a sensação de querermos anistiar as pes-
soas que mudaram.

Por isso, vamos encaminhar o voto contra este 
projeto.

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

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MANATO (Bloco/PDT – ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, acompanhei o PDT. Eu estava em reunião.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado William 
Woo, que falará a favor da matéria.

O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
estamos discutindo o Projeto de Lei Complementar nº 
35, de 2007, e basicamente os Deputados concordam 
em buscar uma fórmula para a fidelidade partidária. A 
melhor proposta seria não tratá-la por projeto de lei 
complementar, mas sim por proposta de emenda à 
Constituição.

Não há consenso sobre reforma política, mas 
sim sobre fidelidade partidária. Decisões foram ado-
tadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Há expectativa 
da decisão do Tribunal Regional Federal quanto à fi-
delidade partidária.

Precisamos sim dar uma diretriz para todos aque-
les que mudaram de partido baseando-se em regras 
e normas anteriores. Não podemos pensar somente 

em anistia, precisamos deixar as regras claras. Muitos 
mudaram de partido independentemente da clareza 
da legislação. Muitos Vereadores e Deputados estão 
esperando a decisão deste Parlamento. Independen-
te ou não, temos que trazer a matéria à discussão e 
votação.

O Deputado Mendes Ribeiro Filho apresentou 
substitutivo com alguns avanços. Nele, questiona o 
partido que tenha mudado totalmente o seu progra-
ma. Nesse caso, o Parlamentar terá direito à defesa. 
Bem assim quando o Parlamentar sai para a criação 
de um novo partido.

Precisamos avançar na definição de uma forma 
de fidelidade partidária. Não podemos mais adiar esse 
assunto. Devemos votar a melhor forma de fidelidade 
partidária apresentada até o momento, já discutida por 
todas as Lideranças.

Sou totalmente favorável à fidelidade partidária. 
Será muito pior não votarmos nada e deixarmos o Tri-
bunal Superior Eleitoral legislar sobre o assunto.

Temos que votar a fidelidade para fortalecermos 
os partidos. Mas a reforma política tem que ser mais 
profunda. Um ponto fundamental é o voto distrital mis-
to, que, aprovado, fortaleceria a representação política 
nas regiões.

Assim, encaminho o voto favorável ao substitu-
tivo elaborado pelo Deputado Mendes Ribeiro Filho e 
pelo nosso Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
bancada do PDT estava em audiência com o Presi-
dente da República. Estou justificando a ausência da 
bancada, que agora já está em plenário, nas 2 vota-
ções anteriores. Peço a V.Exa. que, com a marcação 
da presença e com a votação seguinte, considere su-
prida a exigência administrativa, sem que haja neces-
sidade de cada um ocupar o microfone, que o próprio 
painel resolva isso.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ha-
vendo votação nominal, nessa circunstância, fica jus-
tificado para o conjunto da bancada. Espero que isso 
fique registrado pela assessoria, para que no momento 
apropriado tenha as conseqüências devidas.

O SR. MIRO TEIXEIRA – E não havendo, por 
favor, que a presença agora no painel possa também 
resolver.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Es-
pero que sim.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Obrigado, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Anto-
nio Carlos Mendes Thame, que falará contra a matéria. 
(Pausa.) S.Exa. está ausente do plenário.

O SR. NEILTON MULIM – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NEILTON MULIM (PR – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, votei com o PR.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Pom-
peo de Mattos, que falará contra a matéria.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT – RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parla-
mentares, a fidelidade partidária está sendo discutida 
e debatida no Congresso Nacional, do qual o povo bra-
sileiro espera uma decisão sábia, madura, inteligente e 
que seja construída com o sentimento da valorização 
e do respeito do mandato popular. 

Tenho acompanhado, visto, lido e discutido essa 
questão e, em sã consciência, alto e bom som e muita 
convicção, confesso que não concordo com essa fide-
lidade partidária, com esse respeito partidário que aí 
está escrito. 

O mandado não pode ter dono. O Vereador e o 
Deputado eleitos não podem ser donos do mandato. 
Não pode também o partido ser o dono do mandato. 
Ele é do povo que o empresta ao partido e ao eleito 
para que os dois desempenhem a função em seu favor. 
Eu diria que, se compararmos a uma chave, seriam 
duas, então: uma entregue ao eleito e outra ao parti-
do. E para abrir o segredo só se os dois trabalharem 
juntos. Porém, como querem aqui, o Deputado terá 
prazo para sair do partido e data marcada para a trai-
ção. É um absurdo! Não estamos marcando fidelidade 
partidária, respeito ao eleitor, ao cidadão e, em minha 
convicção, nem a nós mesmos. 

Apresentei projeto de lei estabelecendo que, uma 
vez eleito Deputado, se S.Exa. sair do partido, leva o 
mandato, mas, como castigo, não poderá concorrer na 
próxima eleição, porque terá que estar filiado ao partido 
onde for concorrer por 4 anos. Com isso, o Deputado 
não vai sair do partido nem o partido vai expulsá-lo, 
porque o partido não é dono do mandato. Ou seja, há 
pesos e contrapesos. 

O Deputado vai respeitar o partido, e o partido vai 
respeitar o Deputado. E os dois, juntos, vão respeitar 
o cidadão que o elegeu. Isso sim é respeito partidário. 
É isso que prego, é isso que desejo, é isso que quero 
nesta Casa! 

Agora, de nada adiantará o Deputado ter a obri-
gação de ficar 3 anos no partido e, no quarto ano, 
ter direito de sair. Vai continuar o mesmo troca-troca 
de hoje: em cada mandato, vamos ver 100, 200, 300 
Deputados trocando de partido como quem troca de 
camisa. 

Fui Vereador, Prefeito, Deputado Estadual por 
dois mandatos e sou Deputado Federal, no terceiro 
mandato – sempre pelo PDT. Não critico quem quei-
ra trocar de partido, mas tem que ter uma regra mais 
segura, mais consistente, que valorize e respeite o 
partido, que valorize o Parlamento, mas que funda-
mentalmente respeite o povo que o elegeu. 

Essa é a minha concepção. Por isso discuti contra. 
Para mim, esse tipo de fidelidade partidária é mudança 
de partido com data marcada! 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

discutir a favor da matéria, concedo a palavra ao Depu-
tado Silvio Torres. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Gervásio Silva. 
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Dr. Ubiali.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
esta Casa precisa exercer seu poder, precisa discu-
tir uma forma de a interpretação não ser duvidosa, 
de ter clareza em seus propósitos. Este substitutivo 
apresentado agora vai permitir que se clareiem dú-
vidas que surgiram após a mudança de posição, que 
foi a da interpretação da Constituição pelo Superior 
Tribunal Eleitoral.

Então, não podemos nos furtar de tomar de-
cisões que esclareçam e permitam de fato que o 
político que se candidata conheça as regras reais 
do jogo e não fique à mercê de interpretações peri-
ódicas, seja do Tribunal Eleitoral, seja de qualquer 
outro órgão.

Por isso, somos favoráveis à aprovação do subs-
titutivo na forma como está, que permita que a rega 
do jogo fique clara e, a partir de agora, seguindo esta 
regra, que se faça o jogo e permita que Deputados, 
Vereadores, Prefeitos, enfim, todos os candidatos 
possam se apresentar ao eleitor e permitir que a de-
mocracia continue no seu trajeto normal, com uma 
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propositura real de como e de que forma têm que ser 
os mandatos.

Sr. Presidente, somos favoráveis à aprovação do 
substitutivo, definindo como serão as votações daqui 
para a frente, para que os Vereadores ou Deputados 
que, porventura, em algum momento tiveram que mudar 
de partido, não se sintam, de alguma forma, ameaça-
dos, uma vez que eles estavam seguindo a regra que 
sempre foi válida e que já tinha sido confirmada pelo 
TRE e até pelo STF em vários pareceres que foram 
dados, diante de muitas discussões.

Então, somos favoráveis à aprovação do substi-
tutivo na forma em que está.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 

a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos do art. 157, § 3º, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, o encerramento da 
discussão e do encaminhamento de votação 
do PLP nº 35/07.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2007. 
– Luciano Castro, Líder do PR; Dr. Ubiali, 
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PDT/
PCdoBPMN/PHS/PRB; Henrique Eduardo 
Alves, Líder do Bloco Parlamentar PMDB/
PSC/PTC; Jovair Arantes, Líder do PTB; Be-
nedito de Lira, Vice-Líder do PP; Décio Lima, 
Vice-Líder do PT”. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
falar contra, tem a palavra o Deputado José Carlos 
Aleluia 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o que está sendo votado é um plano de 
fuga, uma anistia, é uma troca vergonhosa. 

O Governo, em busca da CPMF, já nomeou o 
Presidente de FURNAS para obter o voto favorável do 
Relator. Agora, trouxe sua base, humilhando alguns 
que são contra esse projeto da infidelidade, para ten-
tar aprovar um projeto de anistia dos infiéis. Vamos 
continuar resistindo. Não há como convencer a so-
ciedade de que, para aprovar a continuidade de uma 
contribuição que a sociedade odeia, que é a CPMF, o 
Governo organiza sua base para aprovar um projeto 
que é uma aberração – legaliza a infidelidade, autoriza 
que novos infiéis apareçam. Pior ainda, não só anistia 
os que já foram infiéis como também legaliza a nova 
infidelidade: ao eleitor, porque muda de partido e é 
infiel ao voto, e ao cidadão contribuinte, porque em 

busca de aprovação de projetos desse tipo, em bus-
ca de nomeações, como a do Presidente de Furnas, 
o Governo vai ou pode obter na Câmara maioria para 
aprovar a CPMF.

Será que nós todos temos que confiar no es-
pírito público dos Senadores? Tenho esperança de 
que sim.

O projeto, com fé nos Senadores democratas, com 
fé nos Senadores que fazem oposição a este Governo, 
seguramente não será aprovado a tempo de permitir 
mais uma revoada de infiéis dos partidos que fazem 
oposição ao Governo. 

Nós somos contra o encerramento da discussão, 
porque somos contra a infidelidade. Nós votaremos 
contra o encerramento e, posteriormente, votaremos 
contra a infidelidade. 

Que triste noite, se a Câmara aprovar este pro-
jeto!

Muito obrigado.
O SR. DAMIÃO FELICIANO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. DAMIÃO FELICIANO (Bloco/PDT – PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, o meu voto foi de acordo com o 
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar à favor da matéria, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Luciano Castro.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, apenas para encaminhar 
favoravelmente ao encerramento da discussão. Todos 
aqui já sabem o que vão votar, conhecem, profunda-
mente, o teor da matéria. Não cabe alongar a discus-
são apenas como atitude protelatória.

Por isso, encaminhamos pelo encerramento da 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, somos total-
mente contrários ao encerramento da discussão. Vários 
Deputados estão inscritos. Matéria dessa magnitude 
precisa ser bastante discutida e analisada por toda a 
Casa. A matéria é polêmica e cada vez mais a gente 
percebe que estão dificultando o raciocínio dos Par-
lamentares.

Por isso, o Democratas orienta no sentido de que 
se continue a discussão.
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O SR. GASTÃO VIEIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GASTÃO VIEIRA (Bloco/PMDB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
cabe encerrar a discussão porque esta se encontra 
inteiramente aberta. É preciso discutir algumas consi-
derações do Relator, Deputado Mendes Ribeiro Filho, 
e do Deputado Flávio Dino que, pelo menos, estão 
edulcorando o projeto que está em nossas mãos. 
Não recebi nenhum substitutivo. Ninguém tem co-
nhecimento claro de que emendas foram acolhidas, 
de como se vai magnificar e melhorar um projeto que 
é absolutamente insuficiente, que tem como escopo, 
até o momento, apenas salvar mandatos e resolver 
a vida de 39 Parlamentares que trocaram de partido 
de outubro para cá. 

Temos de pensar grande, pensar no futuro, le-
gislar com um pouquinho mais de perenidade. Este 
projeto de inelegibilidade, quiçá de fidelidade, não 
garante isso. 

Portanto, mais debate, mais discussão. Não ao 
encerramento do uso da tribuna para discorrer sobre o 
tema. Queremos que se discuta mais e que os Líderes 
cheguem a um consenso, para amanhã, quem sabe, 
votarmos a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PPS?

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome do 
Líder Fernando Coruja, encaminhamos contra o encer-
ramento, até porque aqueles que propõem encerrar a 
discussão neste instante precisam ter consciência de 
que a eventual maioria a ser constituída hoje aqui não 
encerrará essa questão. 

A matéria foi articulada sem nenhuma ressonân-
cia com o Senado. Há vulnerabilidade constitucional, 
e não será o afogadilho de apressar essa decisão 
que resolverá o problema. Essa questão encerra-se 
formalmente aqui – talvez seja possível –, mas não 
se resolve o problema.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, queremos ponderar que essa matéria 

já vem sendo discutida desde o final do primeiro 
semestre. 

Ao retomarmos os trabalhos neste segundo se-
mestre, essa matéria foi fruto de diversas discussões 
entre os Líderes dos partidos e os Líderes da base. 
Portanto, todos os Parlamentares que estão neste ple-
nário já têm opinião formada sobre o tema.

Por isso somos favoráveis ao encerramento da 
discussão, para votação imediata.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, continuamos aqui em plenário. Tenho 
em mão um dos substitutivos apresentados. Ainda 
não é a versão final. Embora tenhamos discutido 
com Líderes de vários partidos, ainda estamos no 
ar com relação a essa matéria. Há alguns acordos 
verbais disso e daquilo, mas não se sabe qual é a 
redação final.

O PSDB sempre teve preocupação com a fi-
delidade partidária. Isso faz parte do programa do 
partido. Não estamos aqui inovando nem inventando 
coisa alguma. Porém, tenho de reconhecer uma pre-
ocupação com a estabilidade jurídica daqueles que 
tiveram comportamento em consonância com aqui-
lo que era usos e costumes da política. Temos essa 
preocupação.

Sr. Presidente, diante dessa instabilidade, en-
tendo que se não encerrarmos a discussão, talvez 
seja melhor um tempo para poder construir, se é que 
é possível, porque, em face dessas dificuldades, a 
bancada está bastante preocupada com o resultado 
dessa votação. 

Então, um tempo adicional para discutir seria útil 
a todos nós, particularmente para o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento de encerramento da discus-
são e do encaminhamento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.

ENCERRADA A DISCUSSÃO DA MA-
TÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O pro-
jeto foi emendado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a Mesa as seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer às emendas de 
plenário, pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, ao Sr. Deputado Mendes Ribeiro Filho.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, são 22h. É 
evidente que estamos aqui para decidir matéria extre-
mamente importante. 

Lembro-me das palavras do Deputado Onyx Lo-
renzoni informando a Vereadores um texto de projeto 
que definitivamente não existe. 

Ouvi o Deputado José Carlos Aleluia falar em 
CPMF. 

Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, des-
taquei claramente que a interpretação jurídica é, muitas 
vezes, política. Compreende-se isso. A dúvida quanto 
à constitucionalidade da CPMF, o Supremo retirou-a. 
Hoje, não resta mais dúvida. Ser contra ou a favor da 
CPMF é outra coisa, trata-se de mérito. 

Quando se começa a analisar um projeto sob o 
ponto de vista da fidelidade partidária, claro que aqui 
preciso ter os meus limites. Por que preciso ter os meus 
limites? Porque existe uma Constituição; porque existem 
regras. Meu conceito de fidelidade partidária não é o 
conceito de fidelidade partidária do Deputado Onyx Lo-
renzoni. Quem sabe? Olha que eu acredito que seja. 

Não estou aqui discutindo conceitos. Não estou 
querendo deitar palavras que se estabeleçam como 
jurisprudência. Estou dando minha forma ao maravilho-
so trabalho do Plenário. O trabalho é dos Deputados 
Flávio Dino, Luciano Castro, dos Líderes, de cada um 

dos Parlamentares, daquele que pensa, sim, que tem 
de haver disciplina, mas também daquele que acredita 
que não podemos viver no momento da ditadura. 

Será, Sr. Presidente, que eu posso escrever um 
texto cassando o mandato de quem quer que seja? 
Não, eu não posso, Deputado Onyx Lorenzoni. 

O que eu preciso fazer? Preciso me ater ao alcan-
ce da norma, sob o ponto de vista congressual neste 
instante, e dizer em que condições o partido poderá 
pedir a cassação do Parlamentar. Isso eu posso fazer 
e é o que diz o substitutivo que estou a apresentar, e 
está sendo distribuído a todos.

Se eu digo que o Parlamentar não pode mudar 
de partido, eu posso até pensar: sim, mas, se termina 
o meu mandato e quero concorrer a outro cargo eleti-
vo, por que eu não posso concorrer por outro partido? 
Eu vou exercer o meu mandato pelo partido do qual 
recebi a procuração. Mas o próximo...

Nós estamos disciplinando o que é possível dis-
ciplinar. Não é perfeito. Existem falhas. É enorme a 
insegurança jurídica. 

Sr. Presidente, nós tínhamos feito a reforma po-
lítica nesta Casa com a cláusula de barreira. Outros 
Deputados pensam diferente. Eu respeito. Mas a cláu-
sula de barreira, no meu ponto de vista, era a reforma 
política, era o fortalecimento do partido político. Era a 
fidelidade partidária, visto que o partido era forte.

O Supremo entendeu que não mais existe cláu-
sula de barreira. 

E estamos aqui, mais uma vez, a fazer remendos, 
porém com extrema responsabilidade, sem exceder um 
milímetro daquilo que achamos que podemos avançar. 
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Estou acolhendo a Emenda n° 3, de forma par-
cial; estou acolhendo as Emendas nºs 4, 5, 6, 7, 8 e 
9. Estou rejeitando as Emendas nºs 10, 11 e 12 por 
se tratarem de matéria sobre a qual não me atrevo a 
discutir. Por quê? Porque eu quero construir. 

Se chamarmos qualquer coisa estranha àquilo que 
estamos enfocando, nós não iremos a lugar nenhum. 
Ah, não estamos indo longe o suficiente! Desculpe-me, 
Deputado Onyx, falta-me talento, quem sabe, capaci-
dade, mas não me falta persistência. 

E esse passo – ah! – significa persistência. Esse 
passo significa vontade. Esse passo significa amor à 
democracia, respeito pela verdade do outro, e a cons-
trução permanente de um Brasil melhor. 

É o meu parecer, Sr. Presidente. (Palmas.)

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 35/2007 
(Do Sr. Luciano Castro)

Altera a Lei Complementar n0 64, de 18 
de maio de 1990 e dá ouras providências.

Parecer as Emendas de Plenário em 
substituição à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania

Relator: Deputado Mendes Ribeiro Filho 
– PMDB/RS

Trata-se de oferecer às emendas de Plenário que 
foram apresentadas ao Projeto de Lei Complementar 
nº 35/2007 apresentado pelo Deputado Luciano Castro 
– PR/RR, que objetiva alterar a Lei Complementar nº 

64/1990 – Lei das Inelegibilidades.
O parecer às emendas de Plenário é o seguinte:

EMENDA N0 1 – pela REJEIÇÃO
EMENDA N0 2 – pela REJEIÇÃO
EMENDA N0 3 – pela APROVAÇÃO
EMENDA N0 4 –  pela APROVAÇÃO
EMENDA N0 5 – pela APROVAÇÃO
EMENDA N0 6 – pela APROVAÇÃO
EMENDA N0 7 – pela APROVAÇÃO
EMENDA N0 8 – pela APROVAÇÃO
EMENDA N0 9 – pela APROVAÇÃO
EMENDA N0 10 – pela REJEIÇÃO
EMENDA N0 11 – pela REJEIÇÃO
EMENDA N0 12 – pela REJ7EICÃO
EMENDA N0 13 – Dela APROVAÇÃO
EMENDA N0 14 – pela APROVAÇÃO

Pela aprovação das emendas acima elencadas, 
na forma da Subemenda Substitutiva às Emendas de 
Plenário e ao Texto Original do Projeto, apresentado 
por este Relator, que vem ao encontro dos anseios 

da sociedade, que clama por uma regulamentação da 
chamada “troca de partido”, assim como, cremos, em 
consonância com a consulta feita à Justiça Eleitoral.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2007. – Depu-
tado Mendes Ribeiro Filho PMDB – RS, Relator Pela 
CCJC.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 35, de 2007 

(Do Sr. Luciano de Castro)

Altera a Lei Complementar n0 64, de 18 
de maio de 1990 e dá outras providências.

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA DO RELATOR ÀS 
EMENDAS DE PLENÁRIO E AO TEXTO ORIGINAL 

DO PROJETO

Art. 1º Acrescente-se a alínea “j” no inciso I do 
artigo 1º da Lei Complementar no 64, de 18 de maio 
de 1990:

Art. 1º São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
 ..............................................................
j) os membros da Congresso Nacional, 

das Assembléias Legislativas, da Câmara Le-
gislativa, das Câmaras Municipais, o Presidente 
e o Vice-Presidente da Republica, o Governa-
dor e o Vice-Governador de Estada e do Dis-
trito Federal, o Prefeito e o Vice-Prefeita, que 
tenham alterado a sua filiação partidária fora 
do período de 30 (trinta) dias imediatamente 
anteriores ao término do prazo de filiação oye 
possibilite a candidatura, para os 4 (quatro) 
anos subseqüentes ao término de seus res-
pectivos mandatos.

Art. 2º O ocupante de cargo eletivo que se desli-
gar do partido político pe]o qual se elegeu poderá ter 
cassado o seu diploma e perder o mandato por deci-
são da Justiça Eleitoral, assegurados o contraditório 
e a ampla defesa.

Art. 3º As disposições da presente Lei não se 
aplicam nos seguintes casos:

I – demonstração de descuznprixnento pelo par-
tido do programa ou do estatuto partidários registrados 
na Justiça Eleitoral;

II – prática de atos de perseguição politica no 
âmbito interno do partido em desfavor do ocupante de 
cargo eletivo, objetivamente provados;

III – filiação visando à criação de novo partido 
político;

IV – filiação visando concorrer à eleição na mesma 
circunscrição, exclus]vamente no penado de 30 (trinta) 
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dias imediatamente anterior ao término do prazo de 
filiação que possibilite a candidatura;

V – no caso de renúncia do mandato.
Art. 4º Caberá ao partido político ao qual perten-

cia o ocupante de cargo eletivo requerer a cassação 
do seu diploma ao órgão da Justiça Eleitoral compe-
tente para expedi-lo.

§ 1º A ação deverá ser proposta no prazo de até 
quinze dias após a cessação da filiação partidária.

§ 2º o ocupante de cargo eletivo será citado para 
oferecer resposta em quinze dias, assegurada a pro-
dução de provas.

§ 3º Cassado o diploma por sentença transitada 
em julgado, o sucessor legal comparecerá perante o 
órgâo competente para dar-te posse.

Art. 5º Ficam resguardadas e convalidadas todas 
as mudanças de filiação partidária constituidas até a 
data de publicacão desta Lei não incidindo nenhuma 
restrição de direito ou sanção.

Art. 6º artigo 23 da Lei nº 4.737, de 15 de julho 
de 1965 (Código Eleitoral), passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 23. ................. .......................... ......
XII – responder, sobre matéria eleitoral, às 

consultas que lhe forem feitas em tese por órgão 
nacional de partido político, vedada a aplicação 
retroativa da nova interpretação daí derivada;

............... ............................................ ...

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Deputado Mendes Ribeiro Filho, PMDB/RS, 
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
sobre a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUES

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO  
Do Partido da República – PR

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 161, inciso II c/c seu § 2º, do RICD, destaque para 
votação em separado da Emenda nº 13, de autoria de 
autoria do deputado Luciano Castro, apresentada ao 
PLP nº 35/07.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2007. – Lu-
ciano Castro, Líder do PR.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, art. 161, II, 

do RICD, destaque para a emenda de plenário nº 9, 
apresentada ao PLP nº 35, de 2007.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2007. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

161, II do Regimento Interno, destaque para a emenda de 
plenário nº 10, apresentada ao PLP nº 35, de 2007.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2007. – Fer-
nando Coruja, Líder do PPS.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

161, II do Regimento Interno, destaque para a emen-
da de plenário nº 11, apresentada ao PLP nº 35, de 
2007.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2007. – Fer-
nando Coruja, Líder do PPS.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, art. 161, do 

RICD, destaque para o art. 1º do PLP nº 35, de 2007.
Sala das Sessões, 14 de agosto de 2007. – Fer-

nando Coruja, Líder do PPS.

DESTAQUE DE BANCADA 
DEM

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 161, e § 2º, do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado do art. 5º do Substitutivo do Re-
lator ao PLP nº 35/07.

Sala das Sessões,  de de 2007. – Onyx Loren-
zoni, Líder do Democratas.

DESTAQUE DE BANCADA 
DEM

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 161, e § 2º, do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado do art. 23, inciso XII da 
Lei nº 4.737/65, alterado pelo art. 6º do Substitutivo 
do Relator.

Sala das Sessões,  de de 2007. – Onyx Loren-
zoni, Líder do Democratas.

DESTAQUE DE BANCADA 
(PPS)

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

161, § 2º, do Regimento Interno, destaque para vota-
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ção em separado da emenda nº 12, apresentada ao 
PLP nº 35/2007.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2007. – Fer-
nando Coruja, Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos regimentais, o adiamento da votação, 
por 2 sessões, do PLP nº 35/07, constante do 
item 2 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2007. 
– Deputado Onyx Lorenzoni, Líder do De-
mocratas”. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
falar contra, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Flávio Dino.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, não há sentido. 
A matéria está discutida, claríssima, amadurecida no 
Plenário, e encaminho pela rejeição.

A SRA. SUELY – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. SUELY (PR – RJ. Pela ordem. Sem revi-
são da oradora.) – Sr. Presidente, na votação anterior, 
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
falar a favor, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, aqueles que nos assistem, tomei contato com 
o material produzido pelo Deputado Mendes Ribeiro 
Filho neste momento, e já começa a ter no art. 2º uma 
proposição absolutamente constitucional, porque o que 
está tratado no art. 2º é matéria constitucional, e nós 
não estamos com uma PEC, mas com um projeto de 
lei complementar. Nesse artigo fala-se que “o ocupante 
de cargo eletivo que se desligar do partido político pelo 
qual se elegeu poderá ter cassado o seu diploma..” 
Isso não é matéria para lei complementar; isso aqui é 
matéria para emenda à Constituição.

E o projeto caracteriza, ainda, de maneira mais 
evidente, a infidelidade partidária, porque diz o art. 3º, 
inciso IV, que não perde o mandato o Parlamentar que 
vise a “concorrer à eleição na mesma circunscrição, 
exclusivamente no período de 30 dias imediatamente 
anterior ao término do prazo de filiação que possibilite 
a candidatura”. Ou seja, quem quiser concorrer a Pre-

feito ou a Vereador por outro partido, pode sair do seu 
partido, se isso for aprovado entre os dias 1º e 30 de 
setembro. Desde quando isso é projeto de fidelidade 
partidária? Isso é um estímulo à traição. Isso é um es-
tímulo à infidelidade. Como se pode falar em fidelidade 
com um texto desse tipo? 

O mais grave está no art. 5º, que diz que “ficam 
resguardadas e convalidadas todas as mudanças de 
filiação partidária constituídas até a data da publicação 
da lei, não incidindo nenhuma restrição de direito ou 
sanção”. Se isso não for estímulo à infidelidade parti-
dária, tenho certeza de que outra coisa não é, porque 
de fidelidade partidária é que não se trata.

Portanto, em que pesem o esforço e a boa von-
tade do Deputado Mendes Ribeiro Filho, ele nos lega 
um texto inconstitucional no art. 2º; no art. 3º, um estí-
mulo à infidelidade partidária e, no art. 5º, propõe uma 
alforria que não é tratada nos processos que estão 
no Supremo Tribunal Federal, porque lá se trata de 
matéria constitucional, filiação partidária e quociente 
eleitoral. 

Por essa razão, Sr. Presidente, mais uma vez, 
o Democratas vem, com determinação, serenidade e 
firmeza, apelar para que este projeto seja posterga-
do porque o que a Câmara vai fazer não resolverá a 
questão. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento de adiamento da votação por 
2 sessões. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 

a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 189, § 4º, do Regimento Interno, que a vo-
tação se dê por partes ou grupo de artigos do 
PLP nº 35/07 constante da Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2007. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS”. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com a 
palavra o Deputado Fernando Coruja, para falar contra 
a matéria. (Pausa.)

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
art. 181 do Regimento Interno estabelece que só se 
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interromperá a votação de uma proposição por falta 
de quorum. 

Eu faço a leitura de que, uma vez debatido o 
encerramento da discussão – e ela foi encerrada, por 
decisão do Plenário –, nós já estamos em processo de 
votação. Portanto, não caberiam novos requerimentos 
tanto de adiamento por 1 ou 2 sessões, ou de votação 
por partes.

Leio também o art. 193: 

“O adiamento da votação de qualquer 
proposição só pode ser solicitado antes de seu 
início, mediante requerimento assinado por Lí-
der, pelo Autor ou Relator da matéria.

§ 1º O adiamento da votação só poderá 
ser concedido uma vez e por prazo previamente 
fixado, não superior a cinco sessões”. 

Nesse ponto, eu reforço meu argumento de que, 
superada a fase de discussão da matéria, com o encer-
ramento da discussão, nós estamos em um processo de 
votação, portanto, a partir deste momento, não caberia 
mais nenhum tipo de adiamento nesse sentido.

Nessa direção que eu faço esta questão de or-
dem a V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Líder 
Fontana, o requerimento em tela diz respeito à votação 
por partes. Portanto, no que respeita ao processamento 
da votação, este requerimento não trata do adiamento 
do processamento da votação. 

O § 4º do art. 189 do Regimento Interno esta-
belece: 

“Também poderá ser deferido pelo Ple-
nário dividir-se a votação da proposição por 
título, capítulo, seção, artigo ou grupo de arti-
gos ou de palavras”. 

Assim, a questão de ordem de V.Exa., no que diz 
respeito a este requerimento, é matéria vencida. 

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
certamente vou acolher a decisão de V.Exa., mas vou 
também recorrer à Comissão de Constituição e Justi-
ça, uma vez que esse tema volta e meia é motivo de 
discussão neste plenário.

Minha leitura continua sendo a de que esse tipo 
de requerimento só poderia ser apresentado antes de 
iniciado o processo de votação. Uma vez encerrada a 
discussão da matéria, desse momento em diante es-
tamos em processo de votação, e o artigo que diz que 
só pode ser suspensa a votação por falta de quorum 
é o que deveria orientar nossos trabalhos.

Em resumo, Sr. Presidente, acolho a decisão de 
V.Exa., mas recorro à CCJ, até para que possamos 

dirimir essa dúvida, o que poderá facilitar nossos tra-
balhos no futuro.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-

tado Henrique Fontana, gostaria de deixar claro que 
o requerimento foi tempestivo. Ele chegou à Mesa no 
momento em que precisava ter chegado.

Com referência ao momento da votação, só se 
poderia votar o requerimento depois de encerrada a 
discussão.

Repito que o requerimento diz respeito à votação 
por partes, não a adiamento de votação.

De todo modo, é regimental que V.Exa. recorra 
à CCJ.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
de fazer uma proposta. Já avançamos muito na noite 
de hoje e também nos debates. Olhando com bastan-
te atenção, percebe-se que há aspectos da proposta 
que precisariam ser vistos de maneira mais acurada, 
talvez merecendo alguns ajustes, para que não produ-
zamos aqui algo que mais tarde, no Senado Federal, 
vá causar problemas e, em vez de resolver, venha a 
agravar a situação.

Como temos sessão extraordinária amanhã, às 
19h, e continuo acreditando ser possível salvar parte 
do Projeto de Lei nº 1.210, proponho que, amanhã, 
retomemos os trabalhos de onde paramos hoje. Assim 
refletiremos melhor, com mais calma, sobre o material 
que só agora nos chegou às mãos. E o Projeto de Lei 
nº 1.210 seria votado na próxima semana.

Sr. Presidente, assumo o compromisso de não 
brigar para votarmos o Projeto de Lei nº 1.210 amanhã. 
Faríamos acordo para que o projeto da reforma política 
ficasse para a próxima semana e, amanhã, concluirí-
amos esta discussão talvez em uma hora ou hora e 
pouco, porque, a continuar como está, poderemos levar 
ainda mais tempo do que já gastamos. Assim, haverá 
o período de algumas horas apenas para o aperfeiço-
amento que penso pode ser feito no texto. 

Essa é uma contribuição. Afirmo, claramente, 
que não pretendemos criar embaraços amanhã no 
que tange à votação do Projeto de Lei nº 1.210. Acei-
tamos a proposta de V.Exa. de votarmos o Projeto de 
Lei nº 1.210 na semana que vem e teremos toda a 
sessão extraordinária de amanhã para concluir a dis-
cussão e a votação do projeto – que, espero, seja de 
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fidelidade, porque por enquanto ainda é de infidelida-
de partidária. 

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda 
não recebi o substitutivo. O Líder Onyx Lorenzoni já o 
tem, mas eu não tenho nada em mãos. Estou analisan-
do a proposta só com o que ouvi do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exa. 
vai receber, Deputado. A Mesa não protegeu o Líder 
Onyx Lorenzoni.

A Mesa esclarece que, ou vai ser distribuído ou 
já está sendo distribuído. (Pausa.)

Estão sendo tiradas cópias do substitutivo, que 
serão distribuídas. 

O  SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Srs. 
Deputados, estamos discutindo agora e prestes a votar 
um requerimento que propõe a votação por partes.

Indago dos demais Líderes quanto à proposta 
formulado pelo Líder Onyx Lorenzoni. Esclareço ao 
Plenário que estamos agora na iminência de votar o 
requerimento de votação por partes. Depois, teríamos 
uma votação de destaque de preferência para uma dada 
emenda. Dependendo do resultado dessa votação da 
preferência, vamos para o substitutivo do Relator, e, 
posteriormente, para os destaques. 

Tanto para hoje, quanto para amanhã, ainda te-
mos uma jornada longa. Sei que tem disputa política 
aqui, mas pergunto aos demais Líderes se concordam 
ou não com essa proposta do Líder Onyx Lorenzoni. 
O que teria de diferente?

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem, para complementar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
preocupação do Líder Luciano Castro é que, se esta 
matéria for votada amanhã, ainda teremos a possibili-
dade de entrar com requerimento de retirada de pau-
ta. Nós podemos assumir o compromisso de que não 
faremos isso. Seguiremos de onde paramos hoje, com 
o debate político e de mérito que tem de ser feito. Isso 
daria tranqüilidade. 

Existem destaques muito importantes para ser 
votados; serão todos nominais. Esses destaques me-
recem estudo e discussão aprofundados. Se interrom-
permos agora e começarmos amanhã, às 19h, a esta 

hora já teremos votado tudo, com tranqüilidade e cla-
reza. Assim, veremos o que pode ser melhorado, sem 
abrir mão das posições de mérito de cada um. É uma 
posição clara. E dá tempo de analisar tanto a proposta 
que recebemos como os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Va-
mos fazer uma sondagem inicial, inclusive do autor 
do projeto.

O SR. LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, respeitamos a 
boa intenção do Deputado Onyx Lorenzoni, mas V.Exa. 
lembra bem que, na reunião de Líderes, combinamos 
que votaríamos o projeto de lei complementar e depois 
o restante do Projeto nº 1.210, e não haveria obstrução, 
não usaríamos desse artifício. Aqueles que votassem 
a favor ou contra votariam dentro da consciência par-
tidária. Não foi isso que observamos aqui.

Sr. Presidente, foi feita uma votação logo no início, 
cujo resultado foi de 271 votos. Temos a convicção de 
que podemos caminhar.

Agradecemos, portanto, a simpática oferta do 
Líder do Democratas, mas gostaríamos de continuar 
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tendo 
em vista que isso foi exaustivamente discutido e houve 
disputa até o momento, se não há concordância – e 
vejo vários Líderes se manifestando –, portanto, não 
há acordo. Eu vou seguir com a sessão. O Plenário é 
soberano.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o Líder Onyx Lorenzoni fez uma proposta bas-
tante razoável para se tentar construir um consenso. 

Em todas as votações aqui – postergação de 
votação e tudo o mais – o PSDB votou pedindo adia-
mento, por conta da dificuldade de interpretar adequa-
damente o texto que tínhamos em mão, e agora até 
mesmo para eventual saneamento da última emenda 
aglutinativa apresentada.

Assim sendo, quero deixar claro – sem que isso 
constitua ameaça, pois é regimental – que até o momen-
to em que eu estive na sala de V.Exa. nós não fizemos 
nenhum compromisso de que votaríamos sem usar 



40090 Quarta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2007

todos os recursos regimentais perfeitamente válidos. 
Portanto, nós queremos ter mais tranqüilidade para se-
guirmos nessa votação. Se houver insistência em seguir 
votando, o PSDB vai-se colocar em obstrução.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas contribuir na tentativa do entendimento. 

Veja, Sr. Presidente, são 22h25min. Esse re-
querimento pode ser verificado. A sessão vai até as 
22h47min, prorrogável por mais 1 hora. Todas  as vo-
tações a partir de agora serão nominais, individualiza-
das, inclusive os destaques. 

Por isso, eu acredito que o Líder Antonio Carlos 
Pannunzio reconheceu que era uma proposta boa, dá-
nos um tempo e condição de amanhã, descansados 
e, acima de tudo, conversados, podermos fazer uma 
votação muito mais tranqüila do que manter a guerra 
que nós podemos manter agora. Isso é no sentido de 
contribuir, Sr. Presidente.

E quero deixar claro que não fizemos nenhum 
acordo de não usar os instrumentos regimentais.

O SR. FLÁVIO DINO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro lembrar que há um Regimento Interno, e não há 
previsão, eles já usaram todos os requerimentos. Se 
fosse para fazer esse entendimento, isso teria sido às 
16h, e nós estamos às 22h. O Líder Onyx Lorenzoni, 
legitimamente, já usou todos os requerimentos. Nós 
estamos há 3 meses para construir um texto. Não há 
imprudência, pelo contrário, há urgência. Parlamen-
tar é parlar, falar, mas também é votar. Nós estamos 
há 3 meses parlando sobre fidelidade, sobre reforma 
política. Nós temos maturidade clara nesta Casa para 
votar. (Palmas.)

Então, Sr. Presidente, respeitosamente, não há 
possibilidade de entendimento. Que se cumpra o Re-
gimento. Legitimamente, que se vá à obstrução e que 
se vá a voto. E nós, com a nossa maioria, vamos 
exercê-la.

O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou fazer 
uma solicitação a V.Exa. Todos os recursos regimen-
tais são válidos, mas esse recurso de oferecer uma 
proposta neste momento é para ganhar tempo. Essa 
proposta não podemos aceitar como uma escusa e um 
posicionamento de quem quer jogar para meia-noite 
para terminar a sessão.

Por esse motivo, vou pedir a V.Exa. que toda 
e qualquer manifestação seja feita de acordo com o 
Regimento.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 

seguir com a sessão.
O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para cola-
borar. Nós conversamos com o Líder Onyx Lorenzoni 
e ele pediu um tempo para fazer uma reflexão com os 
companheiros. Estamos tentando fazer um entendimen-
to. Se V.Exa. puder esperar um pouco, para tentarmos 
fazer um acordo. Pode ser bom para a Casa, na medida 
em que tenhamos a afirmativa dos Deputados Onyx 
Lorenzoni e Fernando Coruja.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sus-
pendo a sessão por 5 minutos.

(A sessão é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

reaberta a sessão.
Não há acordo.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 

sobre a mesa requerimento com referência à votação 
por partes.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Gerson Peres, que falará contra a matéria.

O SR. GERSON PERES (PP – PA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
pedi a palavra para falar sobre esta matéria porque 
há muito tempo tenho escrito nos jornais e dito nas 
Comissões em que eu trabalho que eu tenho dúvi-
da muito grande sobre esta Casa violar o art. 17 da 
Constituição Federal, que assegura, na organização 
dos partidos, as coligações eleitorais, a disciplina e a 
fidelidade partidárias. A fidelidade é assegurada nos 
seus estatutos.
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Sr. Presidente, aprendi com o velho Prof. Afonso 
Arinos de Mello Franco que tanto os atos normativos 
quanto os estatutos têm status de legais quando são 
constitucionalizados. A Constituição Federal nomeou 
os atos normativos para determinadas referências na 
Administração Pública, e os estatutos para as ativida-
des partidárias. Desde que não exorbitem, eles pas-
sam a ter acolhida nos Tribunais para decisões sobre 
o fundamento em que foram redigidos.

Não vou atrapalhar o esforço brilhante do Depu-
tado Mendes Ribeiro Filho, do Deputado Flávio Dino, 
brilhante jurista, do Deputado Luciano Castro.

Eu encaminho pelo meu partido, Sr. Presidente, 
mas tenho medo de ficar contrário à minha própria 
consciência e ser incoerente: escrever uma coisa e 
fazer outra na hora de votar. Por isso, pedi autorização 
ao Líder do meu partido, o caro e querido colega Be-
nedito de Lira, para me abster nessa matéria, porque 
tenho grande dúvida em que ela possa ser convalidada 
pelo Supremo Tribunal Federal. Pode até ser que seja. 
Por quê? Porque são 13 meses de diferença em que 
eu posso sair de um partido.

Eu pergunto: nesses 13 meses, ante a tese da 
Justiça Eleitoral, quem é o dono do mandato? Respon-
dam, se é possível. (O microfone é desligado.)

Agora, neste encaminhamento, uma vez que fui 
escolhido pelo meu partido para coordenar esse tra-
balho na reforma constitucional e na reforma eleitoral, 
então, diria que essa é uma emenda sobre inelegibili-
dade, mas não é uma lei de fidelidade partidária.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Fernando Coruja, que falará a favor da matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, o Deputado Mendes Ribeiro é, sem dúvi-
da alguma, um dos melhores Parlamentares que este 
Congresso Nacional tem. A tarefa de S.Exa. é difícil, 
porque, em projeto de lei complementar, querer tratar 
dos problemas que temos referentes à fidelidade é 
quase impossível, tendo em vista que a nossa Cons-
tituição é que trata da fidelidade.

Então, o problema é atacado de forma transver-
sa. Por que estamos pedindo para votar essa matéria 
na forma de artigos? Porque há aqui assuntos com-
plexos.

O primeiro é o que trata da janela de infidelida-
de, como disse o Deputado Onyx Lorenzoni. Cria-se 
um momento para a pessoa ser infiel. Isso precisa ser 
avaliado. É esse o projeto que queremos votar?

Depois, diz-se em 2 artigos que o diploma pode 
ser cassado por decisão da Justiça Eleitoral. Hoje há 
prazo prescricional para cassar o diploma. Com isso 
aqui, se o sujeito mudar de partido 3 anos depois, 2 
anos e meio depois, ele tem o diploma cassado. E 
com isso cassa-se, de repente, o Prefeito de uma ci-
dade que votou em determinada pessoa, porque ele 
mudou de partido.

O povo de São Paulo, por exemplo, perderá o 
seu Prefeito, e a cidade será entregue ao outro, que 
ficou em segundo lugar, porque ele decidiu, naquele 
instante, mudar de partido, sendo um mandatário. É 
como se o Presidente Lula, de repente, mudasse hoje 
de partido. Ele perderia o mandato, e o candidato que 
ficou em segundo lugar assumiria. Então, abrimos 
essa janela.

Depois, temos várias exceções no art. 3º. E no 
art. 6º o Deputado Mendes Ribeiro trata de uma lei 
ordinária que diz respeito às consultas que são feitas 
ao TSE. Ora, o TSE pode responder consultas, que 
são interpretações legais. Quem interpreta a Consti-
tuição é o TSE.

Diz o texto que a partir da aprovação disso, o TSE 
vai responder consulta, mas vai ser vedada aplicação 
retroativa da nova interpretação daí derivada.

Ora, quando ele faz uma interpretação, é uma 
interpretação nova. Não quer dizer que haja neces-
sariamente uma interpretação velha. Então, tenho um 
problema qualquer, faço uma consulta, o TSE res-
ponde, e só vale dali para a frente. Então, quando eu 
cometer um delito qualquer, vou fazer uma consulta 
para o TSE porque aí estou excetuado, porque aque-
la consulta vai valer dali para a frente. Eu posso criar 
situações dessa ordem.

Portanto, a ponderação do Deputado Onyx Lo-
renzoni é razoável. Estamos nos comprometendo, no 
dia de amanhã, a não apresentar requerimentos, nem 
obstruir. Vamos votar o texto, as emendas, nós já sa-
bemos como perder.

Todo mundo aqui sabe que vamos ser massa-
crados pela votação. Alguns Parlamentares já estão 
dizendo: “Nós temos maioria, temos maioria, vamos 
votar”. Nós já sabemos que vamos perder. Queremos 
contribuir para não fazer mais uma coisa que vá para 
o Supremo Tribunal Federal amanhã. Vamos, de re-
pente, criar uma nova situação jurídica que vai ser 
contestada.

Por isso, é de bom alvitre que possamos adiar 
para amanhã. Há o nosso compromisso de não obs-
truir e não apresentar requerimento. Não tem nada 
mais razoável do que isso.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

votam os Srs. Líderes?
O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas continua lutando para que a racionalidade 
vença. Teremos oportunidade, amanhã, de dar conti-
nuidade a esta votação.

O Líder Fernando Coruja, numa síntese equili-
brada, com extremo bom senso, como é característico 
das manifestações do Deputado, chamou a atenção 
para o fato de que, se entendermos de fazer a vota-
ção amanhã, sem obstrução e sem os requerimentos, 
avançaremos na qualidade do texto, analisaremos os 
destaques com muito mais serenidade e equilíbrio 
e, independente do mérito A ou B, poderemos obter 
um resultado melhor para a Câmara e principalmente 
para o País.

Assim sendo, vamos continuar em obstrução. 
Mantemos de pé a nossa proposta de, amanhã, às 19h, 
após a Comissão Geral, iniciarmos a votação a partir 
do ponto em que estamos. V.Exa., Sr. Presidente Arlin-
do Chinaglia, adequadamente convocou a discussão 
sobre as agências reguladoras. Logo depois, às 19h, 
sem requerimento e sem obstrução, conforme acordo 
envolvendo nossos partidos, passaríamos à análise 
do mérito e dos destaques, seguramente, com muito 
mais qualidade do que poderíamos obter a partir da 
meia-noite ou 1h da manhã.

Sr. Presidente, o Democratas mantém-se em 
obstrução.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS está em obstrução.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o PSDB mantém a posição que anunciei há 
poucos instantes. Entendemos que não é possível vo-
tar matéria dessa importância premidos pelo cansaço 
e pelo avançado da hora. 

A prudência mandaria que adiássemos a votação 
para amanhã. Não sendo possível, o PSDB, conforme 
já falei, coloca-se em obstrução. Não votaremos nada 
na noite de hoje.

O SR. LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. poderia 
abrir o painel para registro da orientação das bancadas 

e já com a declarações dos votos dos partidos? Senão, 
quando o fizer, vai começar tudo de novo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
votam os demais Líderes?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Relator 
produziu uma subemenda substitutiva na qual acolhe 
diversas emendas. Reconheço que avançamos em re-
lação ao que discutíamos 2 ou 3 horas passadas. 

Em nome da boa prática legislativa e tendo em 
vista a manifesta declaração de que não haverá qual-
quer obstrução – o que é muito mais sensato e nos per-
mitirá produzir uma peça consistente, porque há itens 
que são polêmicos e que serão objeto de destaque –, 
deixemos para concluir esse processo, já irrevogável, 
amanhã. A fidelidade ou a inelegibilidade justa, quan-
do for o caso, não perderão com isso. Ao contrário, só 
ganharão. Votar agora, de afogadilho, no acelerado da 
discussão, é correr algum risco, inclusive o de prejudi-
car o bom debate, que é próprio do Parlamento. 

O Deputado Flávio Dino diz que os Legisladores 
devem legislar. Sim, mas parlar às vezes é necessá-
rio. E , quem sabe, amanhã, dia 15 de agosto, mesmo 
passando a anistia para os casos atuais, esse item da 
fidelidade partidária passe a vigorar com mais consis-
tência e haja um possível acordo ou, pelo menos, um 
encontro maior das diferentes visões.

Em nome do bom debate e desse encontro, pelo 
adiamento para amanhã.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “não”. Entende que está presente quase a tota-
lidade desta Casa – tínhamos um quorum de 447 
Deputados. Portanto, os Deputados querem votar. Se 
todos ficaram até agora é porque têm interesse na 
matéria e querem votá-la. 

O PTB vota “não”.
O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
vota “não”.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
dos Trabalhadores entende que é hora de votar. As 
posições são muito claras. Qualquer método ou pro-
cedimento regimental visando postergar a votação é 
um equívoco. 

O PT, assim como o PTB, o PR e outros parti-
dos, vota “não”.

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
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te, vamos votar “não”. Estamos aqui há muito tempo 
e queremos votar.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota 
“não”.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco Parla-
mentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB vota “não”.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta-
mos aqui desde as 16h para votar esta matéria. Não 
é possível que a essa hora invente-se esse tipo de 
procrastinação. 

Por conta disso, o PP mantém a posição. Quer 
votar a matéria. 

O PP vota “não”.
O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Minoria entende que o adiantado da hora, também a 
dificuldade de entendimento entre as bancadas, a difi-
culdade de interpretação do próprio texto e os conflitos 
nele existentes exigem que não votemos a matéria, 
interessante para o País – fidelidade partidária é um 
clamor social –, na madrugada.

Seria interessante não votarmos essa matéria na 
madrugada. Fica parecendo coisa escondida. É funda-
mental que tenhamos mais prazo, ainda que o curto 
prazo de 1 dia apenas, para amadurecermos o texto, 
eliminarmos os conflitos, enfim, buscarmos um texto 
consensual. Por isso, a obstrução é necessária. 

Esperamos que haja maturidade por parte da 
base do Governo, no sentido de compreender que não 
basta simplesmente votar, passar o rolo compressor. 
É importante que tenhamos inteligência, maturidade 
e prudência para produzir um texto que valha para 
todo o País. 

Por isso, estamos em obstrução. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pror-

rogo a presente sessão por 1 hora.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 

Srs. Deputados que forem favoráveis ao requerimento 
de votação por partes permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM – SP) – Sr. 

Presidente, peço verificação.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ) – Sr. Presidente, 

peço verificação conjunta.

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ) 
– Sr. Presidente, peço verificação conjunta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-
ficação conjunta concedida.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. BERNARDO ARISTON – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a Liderança do PMDB solicita às Sras. Deputadas e 
aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário e 
votem “não”.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas está em obstrução.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero deixar claro que acolhi a Emenda nº 14, 
que acrescenta a expressão “de 2007” ao art. 5º.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O art. 
5º diz o seguinte:

“Art. 5º Ficam resguardadas e convalidadas 
todas as mudanças de filiação partidária consti-
tuídas até a data de 30 de setembro (...)”

O “30 de setembro” está manuscrito e 
rubricado por V.Exa., e agora V.Exa. acres-
centa “de 2007”.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Isso.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 

acrescentar, então: “de 2007”.
Está claro para todos?
O SR. ONYX LORENZONI (DEM –RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Isso é infidelidade fu-
tura, convite à traição.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
manter o debate político.

Continuo:
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“Art. 5º (...) constituídas até a data de 30 
de setembro de 2007, não incidindo nenhuma 
restrição de direito ou sanção.”

O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito 
aos Deputados do PTB que venham ao plenário para 
votar “não” nesta matéria. Ainda haverá mais votações 
nominais esta noite. A noite é uma criança.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Solicito 
a todos os presentes à Casa que fiquem em plenário 
porque, assim que for atingido o quorum, dado que há 
obstrução, vamos encerrar a votação.

E é preciso tomar cuidado porque ela sempre 
pode ser a última da noite. E todos sabem que quem 
não vota sofre efeitos administrativos.

O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no dia 
em que V.Exa. permite que a sessão passe das 19h 
quer fazer economia de outro jeito.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É isso. 
E sempre tenho o apoio do Líder Jovair Arantes.

O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Reclama-
ção. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acabei 
de ouvir o Líder Onyx Lorenzoni referir-se à emenda 
apresentada ao art. 5º. S.Exa. não pode dirigir-se dessa 
forma a quem apresentou a emenda. Aliás, a emenda 
foi apresentada pelo PSDB.

Não podemos ficar numa posição dessa nature-
za. Acho que estamos sendo ofendidos. Eu me sinto 
ofendido. Não sou autor da emenda, mas a assinei. E 
S.Exa. não pode se referir aos Deputados dessa forma. 
Acho que o citado Parlamentar nos deve o respeito que 
temos por S.Exa. (Palmas.) 

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 

dizer ao Deputado Marcelo Ortiz que o respeito é na 
mesma simetria. Se colocou o chapéu, o problema não 
é meu, é de S.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Líder 
Marcelo Ortiz, o Líder Onyx Lorenzoni ria quando dis-
se que aquilo era incitamento à traição. Eu percebi. 
Depois entendi como um complemento que tinha um 
tom de brincadeira. Tanto é que comentei o seguinte: 
“Vamos voltar para o debate político”.

Entendi, então, que foi uma brincadeira sem a 
intenção de ofensa a quem quer que seja.

De qualquer maneira, o registro de V.Exa. é útil, 
até porque me obriga, na qualidade de Presidente da 
Casa, a fazer esta observação, a lembrar isso.

Repito: S.Exa. fez uma brincadeira que até esca-
pa da esfera política.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, lamento.

O Deputado Onyx Lorenzoni até poderia fazer uma 
brincadeira comigo, porque tenho por S.Exa. amizade 
suficiente para isso. Mas, depois da minha observa-
ção, S.Exa. virou-se para mim e disse: “Se V.Exa. pôs 
o chapéu, não tenho culpa”.

Não fica bem. Pode brincar comigo, mas não 
nessa posição nem dessa forma.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
fazer da seguinte maneira: nenhum de nós aqui tem 
autoridade para, de forma tão dura, julgar posições 
políticas. Sob esse aspecto, peço que seja retirado do 
registro das notas taquigráficas aquilo que, amanhã, 
pode ser interpretado como ofensa. Peço que se reti-
re das notas taquigráficas aquilo que dificilmente será 
interpretado amanhã como brincadeira, principalmente 
depois da reclamação.

Com isso, encerramos a questão.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 

encerrar a votação.
Alguém neste plenário ainda não votou?
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, várias pessoas que estão no plenário ainda não 
votaram. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quem 
estiver no plenário vai votar.

O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 
pedimos a V.Exa. que aguarde um pouco a chegada 
dos Deputados que estão vindo de seus gabinetes 
neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
obstrução. É bom ficarmos no plenário. Vamos dar 
agilidade aos trabalhos.
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Quem não está presente não vai votar.
O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. REGIS DE OLIVEIRA (Bloco/PSC – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a subemenda distribuída pretende dar nova redação 
à letra “j” ao inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 
64. O Relator esclarece que acolheu a Emenda Subs-
titutiva nº 4, que dá nova redação à letra “j”. 

Queria saber o que prevalece. Se S.Exa. está 
apoiando a Emenda nº 4, fatalmente terá de substituir 
a letra “j” da subemenda. Peço esse esclarecimento 
ao Relator para saber o que vamos votar; se é um 
texto ou outro.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem a 
palavra o Deputado Mendes Ribeiro Filho.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já es-
tou providenciando.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não. S.Exa., o Deputado Regis de Oliveira, pediu uma 
explicação.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Vou até o Relator 
obter a explicação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Faça 
essa gentileza, por favor. (Pausa.)

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Dr. 
Regis de Oliveira sempre me dá aula. Muito obrigado, 
Excelência.

Procede a dúvida. O Deputado Regis de Olivei-
ra é um exemplo para todos. Tenho aulas permanen-
temente com S.Exa. na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

O relatório aprova parcialmente a emenda. Faltou 
a datilografia da palavra “parcial”. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
que página está, para procedermos à correção?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – É a Emen-
da nº 4, Sr. Presidente. Está na primeira página e diz: 
“pela aprovação”. Mas o certo é “pela aprovação par-
cial”, assim como a Emenda nº 3.

O SR. EMANUEL FERNANDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
será que não vão aparecer outras?

O SR. COLBERT MARTINS – Se aparecerem, 
servirão para os aperfeiçoamentos, Deputado. Não há 
nenhum problema.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado Regis de Oliveira, acrescentando-se a palavra 
“parcial”, a questão fica resolvida para V.Exa.?

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (Bloco/PSC-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sim, Sr. Presidente. 
Resolve o problema.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Então, 
não há alteração do substitutivo quanto ao parecer às 
emendas. É isso?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Sem revisão do orador.) – Exatamente. Não 
muda em nada o substitutivo. Apenas faltou a palavra 
“parcial”, que constou da Emenda nº 3, mas que da 
Emenda nº 4 deixou de constar. Constou só a expres-
são “pela aprovação”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
claro.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Mas é pos-
sível compreender mesmo assim como está. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado Regis de Oliveira, está resolvida a questão?

O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Está resolvida a 
questão, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
encerrada a votação.

Vou proclamar o resultado:

VOTARAM:

Sim:     5
Não:     293
Abstenções:    4
Total:     302

REJEITADO O REQUERIMENTO QUE SOLICITA 
QUE A VOTAÇÃO SEJA FEITA POR PARTES OU GRU-
POS DE ARTIGOS. CONSEQÜENTEMENTE, FICA 
PREJUDICADO O REQUERIMENTO DO DEPUTADO 
ONYX LORENZONI, QUE SOLICITA QUE A VOTAÇÃO 
SEJA FEITA ARTIGO POR ARTIGO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP Nº 35/2007 – REQUERIMENTO DE 
VOTAÇÃO POR PARTES OU GRUPOS DE ARTIGOS 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 14-8-2007 22:47
Encerramento da votação: 14-8-2007 22:56
Presidiram a Votação:

Arlindo Chinaglia 
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O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acom-
panhei a orientação do partido na votação anterior.

O SR. JOSÉ MENTOR (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei a 
orientação do partido na votação anterior.

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
a orientação do PT nesta votação. 

O SR. FELIPE MAIA (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com a orientação do Democratas.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria 
30 segundos da sua atenção. 

Diante do rumo que esse processo está toman-
do – e agora entraremos na fase da votação de cada 
ponto –, quero alertar todos para o fato de que esta 
votação não terminará hoje. Volto a sugerir, já vencido 
o último requerimento, que reflitamos sobre a possi-
bilidade de encerrar a sessão agora, para retomar a 
votação amanhã.

Repito: não vai terminar hoje esta votação. Isso 
eu posso assegurar deste microfone, com toda a res-
ponsabilidade.

O SR. ULDURICO PINTO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ULDURICO PINTO (Bloco/PMN – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria 
justificar meu voto na votação anterior.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei de acordo com a orientação do 
partido.

O SR. LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o próximo 
item da pauta é requerimento de preferência assinado 
por mim. Em seguida, após superado, já votaríamos o 
substitutivo do Relator. 

Peço a V.Exa. que retire esse requerimento. Vo-
taríamos já o substitutivo do Relator e deixaríamos o 
resto da matéria para votar amanhã.

O.k., Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Que-

ro cumprimentar o Plenário, porque, depois de longa 
jornada, ainda está bastante vivo aqui, tomando de-
cisões. 

De qualquer maneira, estou tentando ver se com-
bino a proposta feita anteriormente pelo Líder Onyx 
Lorenzoni com a proposta feita pelo Líder Luciano 
Castro. Nesta sessão, S.Exas. manifestaram o tempo 
todo posições distintas. 

Por que chamo a atenção do Plenário? Primeiro 
porque não se trata de disposição ou não para votar, 
mas de garantir a aprovação do parecer do Relator. 
E, com isso, ganha-se tempo. Isso foi chamado à 
atenção, entre outros, pelo Líder Antonio Carlos Pan-
nunzio; e falei com o Líder Henrique Eduardo Alves e 
outros Líderes.

Há uma preocupação, rigorosamente legítima, 
de se produzir o melhor. Parece-me que até agora se 
protagonizou uma polarização. Se os 2 lados concorda-
rem em fazer a votação – e não é por causa do tempo; 
trata-se de agirmos com responsabilidade e amanhã 
termos todo o dia para negociar emendas e destaques, 
bem como para produzir eventuais acordos; é a minha 
opinião –, talvez de fato seja bom.

Consulto o Plenário sobre se é possível produzir 
acordo desta natureza: votando o parecer do Relator 
e remetendo para amanhã, a partir das 19h, as outras 
votações. Faço um apelo para que se produza o melhor 
durante o dia de amanhã.

O SR. LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a sugestão 
de V.Exa. tem a nossa concordância.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PMDB também concorda com a sua 
proposta.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a minha 
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proposta é a de interrompermos agora e de retomar-
mos a votação amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sei 
disso. Estou tentando mediar porque o Líder Luciano 
Castro retirou seu requerimento, cuja apreciação to-
maria tempo.

E depois há também requerimento de preferên-
cia do Democratas.

O SR. ONYX LORENZONI – E não vamos re-
tirá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
claro.

Enquanto isso, imagino que no plenário pode ha-
ver algumas tratativas. É meu dever, então, dar conti-
nuidade aos trabalhos.

Deputado Luciano Castro, o requerimento do PR 
está retirado? (Pausa.)

Então, está retirado este requerimento.
“Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos regimentais, preferência para a Emen-
da Substitutiva Global nº 13, apresentada ao 
PLP nº 35, de 2007.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2007. 
– Luciano Castro, Líder do PR.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre a 
mesa requerimento de preferência no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a Vossa Ex-
celência, na forma do art. 160 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, a prefe-
rência para a votação do PLP nº 35, de 2007, 
sobre o substitutivo do Relator.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 2007. 
– Onyx Lorenzoni, Líder do DEM”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Antes, 
porém, há sobre a mesa requerimento de quebra de 
interstício no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a Vossa Ex-
celência, nos termos do art. 185, §4º, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, 
que seja concedida a verificação de votação 
do requerimento de preferência para a votação 
do PLP nº 35/07.

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 
2007. – Onyx Lorenzoni, Líder do DEM”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Al-
guém quer falar contrariamente à quebra de interstí-
cio? (Pausa.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, votei de acordo com a orientação da bancada 
na votação anterior.

O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei de acordo com a orientação do Bloco Parlamentar 
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB.

O SR. JILMAR TATTO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acordo 
com a orientação da bancada na última votação. 

O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do meu partido na 
votação anterior.

O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, votei de acordo com a orientação da bancada na 
votação anterior. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para falar a favor da quebra de inters-
tício, ao Deputado Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, todos os que nos acompanham, a quebra do 
interstício neste caso é relevante porque talvez permi-
ta que aquilo que pontuou, desta mesma tribuna, há 
poucos minutos, o Líder Fernando Coruja, tenha eco 
para aqueles que tornaram tensos os processos de 
votação ocorridos ao longo do dia de hoje.

Basta a leitura acurada do texto que recebemos 
para verificar a sua inconsistência. Quero mais uma 
vez lembrar isso.

Atenção, Sras. e Srs. Vereadores, Prefeitos, Depu-
tados Estaduais e Deputados Federais: se esta matéria 
for aprovada – e esta regra não existe hoje –, quem 
trocar de partido, segundo aquela proposta sem pudor 
que diz que se pode trocar de partido até o dia 30 de 
setembro, por qualquer razão, vai ficar inelegível não 
pelos próximos 4 anos, mas pelos próximos 7 anos 
– contam-se os 3 anos de efetivo exercício do man-
dato; e a contagem do período de inelegibilidade se 
dá depois do término deste mandato. Então, passa a 
contar 2010, 2011, 2012, 2013. Só poderá concorrer 
nas eleições de 2014. Esta regra inexiste hoje.

Quem trocar de partido ficará submetido, sim, aos 
princípios constitucionais que estão sendo debatidos 
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no Supremo Tribunal Federal, mas não há a punição 
da inelegibilidade. Poderá ou não correr o risco da 
perda do mandato. 

Se o Supremo decidir que vale a partir da promul-
gação da sua decisão? Tudo está resolvido, e não há, 
Sr. Presidente, nenhum risco de inelegibilidade. 

Isso tudo foi criado para tentar anistiar e regu-
larizar a situação de quem trocou de partido. Se fi-
zer, faça direito. Não é possível fazer algo com tantos 
equívocos.

Por essa razão, propusemos retomar esta vo-
tação, sem obstrução, amanhã, porque até lá haverá 
tempo para sairmos desse clima de final de campe-
onato. Parando para pensar, podemos nos dar conta 
de que, tentando arrumar, vamos estragar a vida de 
muita gente.

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

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAGELA (PT – DF. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, justifico a minha 
ausência na votação anterior.

O SR. HUGO LEAL (Bloco/PSC – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do Bloco Parlamentar 
PMDB/PSC/PTC, na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

Para orientar, concedo a palavra ao Deputado 
Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas reafirma ao Presidente a sua determinação 
de manter o equilíbrio, o bom senso, a serenidade. 

Deputado Mendes Ribeiro Filho, V.Exa., que é um 
homem equilibrado, sensato, capaz e competente, fez 
um esforço, mas a matriz era muito complicada. Ainda 
é possível aprimorar mais este texto.

Por isso, vamos continuar, de maneira obstina-
da, no trabalho de obstrução, até que o bom senso 
chegue e tenhamos o tempo indispensável para que 
a Câmara dos Deputados se proteja, possa produzir 
um texto que não seja depois totalmente modificado 
no Senado ou, como já alertei da tribuna, questionado 
pela inconstitucionalidade no Supremo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar a bancada, concedo a palavra ao Deputado 
Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tem 
que se prestar atenção ao que está sendo levantado 

aqui. O que o Deputado Onyx Lorenzoni disse está 
no texto. 

A pessoa se elege Vereador em 2008, troca de 
partido em 2009 e, no final do mandato, que é em 2012, 
começa a inelegibilidade. Aí ele fica 4 anos inelegível. 
Ele só pode ser candidato novamente em 2018. Isso é 
mais do que os que têm o mandato cassado por cor-
rupção, que ficam 8 anos inelegíveis.

Se o Supremo ainda somar isso – disser que o 
mandato é do partido; o TSE interpretou a Constituição, 
está no Supremo –, podemos criar aqui uma grande 
confusão jurídica.

Por isso, é bom refletirmos mais – é o que esta-
mos ponderando – e amanhã votar. Estamos assumin-
do o compromisso de não obstruir e não apresentar 
requerimentos.

Encaminhamos “sim” ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o requerimento de quebra de interstício. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre a 

mesa requerimento de preferência no seguinte teor: 

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., 
na forma do art. 160 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, a preferência para 
votação do PLP nº 35/2007 sobre o substitu-
tivo do Relator

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 
2007. – Onyx Lorenzoni, Líder do DEM”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Onyx Lorenzoni, para 
encaminhar a favor.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, o 
Deputado Matteo Chiarelli encaminhará a favor.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Matteo Chiarelli, para 
encaminhar a favor.

O SR. MATTEO CHIARELLI (DEM – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a razão de nossa manifestação aqui está asso-
ciada à idéia de tentar resgatar a serenidade que deve 
pautar as nossas decisões.

A preocupação do Líder Onyx Lorenzoni diz res-
peito a exercermos nosso papel com absoluta pru-
dência. Da maneira como se está conduzindo essa 
discussão, muitos de nós, acredito, estamos perdidos 
ao longo do caminho. 
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O fundamento básico do pedido de preferência está 
associado justamente ao propósito de retomar a discussão 
originalmente proposta. O sentido da preferência está liga-
do à idéia de que nós possamos, num primeiro momento, 
discutir o texto original para só então encaminharmos o 
substitutivo. Discutir o substitutivo sem que se tenha an-
tes aprofundado a discussão sobre o texto original é uma 
inversão até pouco lógica. Tratar da alteração sem que 
antes se tenha enfrentado propriamente o mérito ofende 
os melhores princípios da boa técnica legislativa.

A idéia nossa – e é assim que nossa bancada vai 
se comportar – é, a esta altura do campeonato, já às 
23h12min, tentar recuperar a calma para recolocar a 
discussão nos trilhos. Se pudermos voltar a analisar o 
projeto original, neste momento é que o Plenário poderá 
formar suas convicções. O risco que corremos aqui – e 
o Deputado Onyx Lorenzoni já chamou a atenção – é 
o de acabar produzindo um texto truncado, confuso, 
inorgânico, sem uma lógica, uma sistemática interna, 
que será provavelmente alterado na Casa revisora e 
muito provavelmente interpretado, com enormes pre-
juízos para o processo político e, em última medida, 
para a própria Casa, que estará produzindo um texto 
sem consistência interna, o que vai acabar redundando 
num prejuízo para a nossa própria imagem no sentido 
de legislar de maneira consciente. 

É esse o encaminhamento da nossa bancada. 
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se-
gundo a Lei de Inelegibilidade, o que acontece quando 
a pessoa abusa do poder econômico? O Governador 
– e vários abusaram – fica inelegível por 3 anos depois 
que termina o mandato. Portanto, por 3 anos ele não 
pode ser candidato. Por esse dispositivo, no caso de 
quem troca de partido são 6 anos depois. 

Estamos criando uma outra coisa em nome da 
fidelidade. Para a pessoa que troca de partido, são 6 
anos. A pena é maior. Em troca de tratar da fidelidade, 
estamos construindo uma certa maluquice. 

Com todo respeito, podemos refletir sobre isso e 
falar sobre o assunto com mais vagar amanhã.

Muito obrigado.
O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra 
O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 

chamar a atenção para o art. 3º, que diz o seguinte: 
“A filiação visando concorrer à eleição na mesma cir-
cunscrição”.

Ou seja, é um estímulo para que nas eleições 
municipais, independente de todo regramento anterior, 
se faça a troca partidária. 

Pensa-se em uma solução que engessa o Par-
lamentar Federal, mas, quando o objetivo é a eleição 
municipal, abre-se a porteira novamente. Conjugar 
isso com o fato de que no art. 5º as trocas partidárias 
estariam resguardadas até o dia 30 de setembro des-
te ano, depois de duas decisões do Superior Tribunal 
Eleitoral, acho que é abusar da sorte.

Isso é um desrespeito ao eleitor, que quer fide-
lidade.

Muito obrigado.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 

– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, compreende-se o esforço. Não dá para misturar 
palavras e tentar tirar o que não está escrito. Não vou 
discutir, mas não é isso que está escrito, nem procede 
para aqueles que estão assistindo à TV Câmara. Temos 
responsabilidade de informar corretamente aquilo que 
está sendo dito aqui.

Encaminhamos contra o requerimento. 
O SR. CEZAR SILVESTRI – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CEZAR SILVESTRI (PPS – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento de preferência proposto pela 
Liderança do Democratas. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o substitutivo oferecido pelo Relator da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, res-
salvados os destaques.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 35, DE 2007 

(Do Sr. Luciano de Castro)

Altera a Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990 e dá outras providências
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SUBEMENDA SUBSTITUTIVA DO RELATOR ÀS 
EMENDAS DE PLENÁRIO E AO TEXTO ORIGINAL 

DO PROJETO

Art. 1º Acrescente-se a alínea j no inciso I do 
artigo 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990:

Art. 1º São inelegíveis:
I – para qual cargo:
. .................................. ...........................
j) os membros do Congresso Nacional 

das Assembléias Legislativas, da Câmara Le-
gislativa, das Câmaras Municipais, o Presidente 
e o Vice-Presidente da República, o Governa-
dor e o Vice-Governador de Estado e do Dis-
trito Federal o Prefeito e o Vice-Prefeito, que 
tenham alterado a sua filiação partidária fora 
do período de 30 (trinta) dias imediatamente 
anteriores ao término do prazo de filiação que 
possibilite a candidatura, para os 4 (quatro) 
anos subseqüentes ao término de seus res-
pectivos mandatos.

Art. 2º O ocupante de cargo eletivo que se desli-
gar do partido político pelo qual se elegeu poderá ter 
cassado o seu diploma e perder o

mandato por decisão da Justiça Eleitoral, asse-
gurados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 3º As disposições da presente Lei não se 
aplicam nos seguintes casos:

I – demonstração de descumprimento pelo parti-
do do programa ou do estatuto partidários registrados 
na Justiça Eleitoral;

II – prática de atos de perseguição política no 
âmbito interno do partido em desfavor do ocupante de 
cargo eletivo, objetivamente provados;

III – filiação visando à criação de novo partido 
político;

IV – filiação visando concorrer à eleição na mesma 
circunscrição, exclusivamente no período de 30 (trinta) 
dias imediatamente anterior ao término do prazo de 
filiação que possibilite a candidatura;

V – no caso de renúncia do mandato.
Art. 4º Caberá ao partido político ao qual perten-

cia o ocupante de cargo eletivo requerer a cassação 
do seu diploma ao Órgão da Justiça Eleitoral compe-
tente para expedi-lo.

§ 1º A ação deverá ser proposta no prazo de até 
quinze dias apos a

cessação da filiação partidária.
§ 2º O ocupante de cargo eletivo será citado para 

oferecer resposta em quinze dias, assegurada a pro-
dução de provas.

§ 3º Cassado o diploma por sentença transitada 
em julgado, o sucessor legal comparecerá perante o 
órgão competente para dar-lhe posse.

Art. 5º Ficam resguardadas e convalidadas to-
das as mudanças de filiação partidária constituídas 
até a data de 30 de setembro de 2007, não incidindo 
nenhuma restrição de direito ou sanção.

Art. 6º O artigo 23 da Lei nº 4.737, de 15 de ju-
lho de 1965 (Código Eleitoral), passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 23.  .................................. ................
XII – responder; sobre matéria eleitoral, 

às consultas que lhe forem feitas em tese por 
órgão nacional de partido político, vedada a 
aplicação retroativa da nova interpretação dai 
derivada;

... ................................... ........................

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Deputado Mendes Ribeiro Filho, PMDB/RS, 
Relator.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, asso-
biar não é regimental no plenário.

O SR. LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o tempo deve 
ser de 1 minuto para cada Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ou é 
problema do equipamento, ou é problema dos funcio-
nários, porque o Dr. Mozart está se esforçando ao má-
ximo para que se registre o tempo. Não é necessário 
que sejamos tão alertados. Na medida em que tenho 
que dar justificativa, também perdemos tempo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
a palavra o Deputado Onyx Lorenzoni por 1 minuto, 
como S.Exa. sabe e todos sabemos.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Mendes 
Ribeiro Filho não vai dizer, porque é muito educado e 
muito meu amigo, que não sei ler. O que está escrito 
no art. 5º é claro: “Estão resguardadas e convalidadas 
todas as mudanças de filiação partidária constituídas 
até o dia 30 de setembro de 2007”.
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O senhor e a senhora que estão em casa imagi-
nem. Pela última pesquisa nacional feita pelo IBOPE, 
mais de 65% das pessoas querem a fidelidade parti-
dária. Atenção quem está em casa assistindo a esta 
sessão! O que a Câmara vai votar é: para quem tro-
car de partido de hoje até 30 de setembro deste ano 
não tem sanção nenhuma; está tudo o.k., convalidado, 
resguardado.

Não é isso que a sociedade quer. Ela quer que 
quem trocou de partido receba algum tipo de respon-
sabilização; ela quer que o mandato fique com aquele 
em quem votou e no partido no qual votou.

Aprendi a ler, e bem. Lá, no Colégio das Dores, 
fui colega de turma do Deputado Mendes Ribeiro Fi-
lho e aprendi a ler tão bem quanto S.Exa. Isto aqui 
está errado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar, concedo a palavra ao Deputado Chico Alen-
car, pelo PSOL.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
vamos votar a favor, embora reconhecendo que o 
substitutivo avança em relação ao projeto original. 
Há incongruências nele e destacamos especialmente 
esta: o projeto para coibir a infidelidade partidária – é 
necessária para o Brasil essa coibição – autoriza de 
hoje até 30 de setembro, por 45 dias, a continuidade 
da infidelidade. Quer dizer, fica aberta a possibilidade 
de fazer aquilo que a lei quer proibir.

É muita incongruência; é muita contradição. Daí 
o nosso “não”.

 O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
mocratas em obstrução.

Pelo Bloco, Deputado Silvio Costa.
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN – PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re-
clamamos tanto aqui que o Poder Judiciário tenta fazer 
nossas vezes, que, sinceramente, estou profundamente 
triste. Mas, antes de me pronunciar, quero antecipar 
que, porque PSB vota a favor, PCdoB vota a favor, 
parte do PDT vota contra, parte do PMN vota contra, 
o bloco vai ser liberado.

Sr. Presidente, é preciso que se explique. Primeiro, 
só temos 6 semanas para que o Senado vote este pro-
jeto; segundo, é importante que todos os companheiros 
desta Casa tenham conhecimento de que este projeto 
não resolve o problema da fidelidade partidária, que 
tem de ser fruto de PEC; terceiro, V.Exa. conduz esta 

Casa com muita competência, mas acho esta votação 
muito ruim para ela.

Daqui a mais uma semana, em todos os jornais, 
nós legisladores do Brasil vamos ser questionados 
pela nossa sabedoria jurídica.

Quem entende um pouco de Direito Constitucio-
nal sabe que este projeto não resolve absolutamen-
te nada. Ainda bem que o Líder do bloco, Deputado 
Paulo Pereira da Silva, teve capacidade para liberá-lo 
nesta votação.

Faço um apelo a todos os companheiros desta 
Casa: não vamos colocar esta Casa lá embaixo. Vamos 
derrotar este projeto, porque nada resolve. (Apupos.)

O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de 
orientar a bancada do Partido Progressista, quero fazer 
um registro a V.Exa. e aos Líderes que estão condu-
zindo esta votação. O texto pode não ser aquele que a 
Câmara gostaria de votar, mas é um avanço e, acima 
de tudo, uma responsabilidade. Pior seria não apreciar 
absolutamente nada e deixar para o Judiciário julgar a 
matéria, por inércia deste Parlamento.

Oriento a bancada a votar “sim” a este avanço 
do Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSDB?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, os debates que têm ocorrido aqui mostram 
o quão acertada estava a posição do PSDB em não 
querer levar adiante – apenas sob pressão de interes-
ses localizados do partido “a” ou “b”, do bloco “a” ou 
“b” – esta votação.

Ouvi muita crítica ao texto final do art. 5º, que diz 
o seguinte: “Ficam resguardadas e convalidadas todas 
as mudanças de filiação partidária constituídas até a 
data de publicação desta lei, não incidindo nenhuma 
restrição de direito ou sanção”.

Poderiam os que criticam, sem conhecer talvez o 
texto anterior, fazer uma análise, porque aqui foi feita 
uma emenda estabelecendo uma data. A data não pode 
ser inventada por qualquer Parlamentar, como emen-
da de plenário. Ela tem uma razão de ser e considera 
2 aspectos: primeiro, existe mandado de segurança 
no Supremo Tribunal Federal que poderá ser julgado 
– certamente o resultado do julgamento será aplicado 
e terá eficácia – ; segundo, 30 de setembro é a data 
para mudança de filiação partidária para aqueles que 
pretendem concorrer à próxima eleição. Portanto, não 
foi algo assim abjeto.

Exatamente por essas considerações, continuo 
dizendo: o PSDB não quer votar dessa forma, não 
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sente confiança neste projeto, portanto continua em 
obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PTB?

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
é favorável ao projeto, vota “sim” e pede a seus Depu-
tados que venham a plenário imediatamente e aos 
colegas da base que estão de acordo conosco que 
simplifiquem o encaminhamento.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota 
“sim”.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, es-
tamos tentando consertar uma questão de maneira 
errada. Por isso o Supremo Tribunal Federal, muitas 
vezes, interpreta leis da forma que não queremos aqui. 
Esta matéria, tipicamente, tinha de ser emenda consti-
tucional. Como não podemos tratar da fidelidade por lei 
complementar, lei ordinária, tratamos da inelegibilidade. 
Aí provocamos absurdos como este ou permitimos a 
pessoa mudar de partido até 30 de setembro.

Criamos uma inelegibilidade para o que troca 
de partido maior do que para o que compra voto, que 
desrespeita a Constituição, que é de 3 anos apenas 
depois do fato. Às vezes, o Governador cassado pode 
ser candidato a Prefeito na próxima eleição. Aqui não, 
são 6 anos depois. Vamos criar um absurdo do ponto de 
vista jurídico. Vamos tratar o caso mais grave, em tese, 
com pena menor e o menos grave com pena maior.

Se queríamos tratar realmente de fidelidade par-
tidária, tínhamos de fazê-lo como o Deputado Flávio 
Dino apresentou: emenda constitucional, que está 
tramitando na Casa. É preciso tratar alguns pontos 
dela. Podemos votá-la por acordo. Mas teria de haver 
uma discussão.

Vamos fazer, mais uma vez, se aprovarmos este 
texto, uma lei que vai ser contestada e muito, e que vai 
parar no Supremo Tribunal Federal, da mesma forma 
que outras.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
encaminha o PR?

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já há 
bastante dias estamos discutindo esta matéria. Aliás, 
na reunião do Colégio de Líderes, fizemos um acordo 
– inclusive V.Exa. testemunhou – para votar essa ma-

téria sem obstrução. Aí, chegamos aqui e assistimos 
à obstrução em cima de obstrução, numa atitude que 
não corresponde ao compromisso com aqueles que 
efetivamente precisam de uma resposta deste Parla-
mento.

Temos que legislar, Sr. Presidente, e para isso te-
mos que votar o substitutivo do Relator, porque atende 
a todas as necessidades dos partidos que compõem 
o Congresso Nacional.

O PR encaminha “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

encaminha o PPS? 
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-
gistre-se no painel. 

O PR vota “sim”.
Como encaminha a Liderança da Minoria?
O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tí-
nhamos certeza de que votaríamos a reforma política. 
Assim passamos meses discutindo e conseguimos 
chegar no dia de hoje, lamentavelmente, votando tão-
somente matéria relativa à fidelidade partidária. Mas o 
que está acontecendo nesta noite, Srs. Parlamentares, 
é que estamos – e isso haverá de ser objeto de críti-
ca no mundo inteiro – regulamentando a infidelidade. 
E o que está acontecendo neste momento – e peço 
aos Srs. Deputados que prestem muita atenção – é o 
ajuste de um procedimento de infidelidade. Estamos 
regulamentando o procedimento infiel. E não é isso 
que a população deseja.

Em suma, isso aqui é um monte de palavras mal 
ordenadas que vão fazer com que esta Casa fique mal 
perante a opinião pública, ainda mais se repreendida 
pelos Tribunais Superiores.

Assim, estamos obstruindo a votação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC?
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/

PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, vota “sim”, e faço um apelo à bancada – tive-
mos 26 ausências inexplicáveis na última votação – para 
que compareça ao plenário. Essa votação é importante. 
Se não é a ideal é a proposta possível que esta Casa 
encontrou. Faço um apelo à bancada do PMDB para 
que compareça. Voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o substitutivo oferecido pelo Relator da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, res-
salvados os destaques.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
transita para a obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PSOL, 
obstrução.

O SR. LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, soli-
citamos aos Deputados do Partido da República que 
venham votar.

O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicitamos 
aos Deputados do PTB, na Casa ou nas imediações, 
que acorram imediatamente ao plenário e votem “sim”, 
pela aprovação do projeto.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco solicita 
que todos os seus Deputados compareçam e votem, 
lembrando que, apesar de liberado, o PSB, o PCdoB 
e parte do PDT votam “sim”.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dei 
meu voto “sim” a essa proposta que não considero ideal. 
Dei meu voto “sim”, porque ela é restritiva em relação à 
situação atual. Vimos aqui o prezado Deputado Silvio, 
que falou pelo Bloco, abrindo a questão exatamente 
por uma razão: esse substitutivo cassa mandatos de 
quem mudar de partido. É uma regra muito mais grave 
do que a atual. Quem se opõe a essa regra dizendo 
que ela vai liberar o troca-troca está se distanciando da 

realidade da lei atual, está prenunciando uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal que não houve. E  se o 
Supremo Tribunal Federal disser que não há restrição 
ou sanção a quem muda de partido? A restrição está 
sendo criada por esta norma. 

Repito: não é a norma ideal. Agora, no cenário 
que passamos a viver, diante das diferentes interpreta-
ções, passou a ser a possível. E é mais rígida do que 
a norma hoje em vigor, segundo a qual pode-se mudar 
de partido a qualquer tempo. Pelo projeto, o prazo é 
até 30 de setembro. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. FLÁVIO DINO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PCdoB, que integra o Bloco, respeita a orientação 
da Liderança de liberar a bancada, mas faz absoluta 
questão de frisar que, coerente com o nosso esforço 
para a realização da reforma política, vota “sim”, para 
que possamos dar esse passo na direção correta, 
instituir a fidelidade partidária, pôr fim ao troca-troca 
indiscriminado de partidos políticos, dispor sobre o 
procedimento pelo qual se dará a perda de mandato 
e, ao mesmo tempo, de modo correto, acertado, regu-
lar não a infidelidade, como está sendo dito aqui, mas 
os direitos daqueles que, legitimamente, segundo as 
regras do jogo anteriores, mudaram de partido e que 
não podem ser punidos de modo retroativo. 

Portanto, o PCdoB vota “sim”, em nome da re-
forma política, da fidelidade partidária, certo de que 
este é apenas um passo, que iremos prosseguir em 
relação a outros temas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
vários Parlamentares querendo saber se vamos con-
vocar sessão extraordinária a seguir. Informo que não 
farei isso. Vamos chamar a sessão extraordinária para 
amanhã, às 19h, após a Comissão Geral.

O SR. ZENALDO COUTINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Mi-
noria enfatiza a necessidade da obstrução para que 
não compactuemos com essa votação, até porque – é 
bom lembrar – o que motiva essa votação apressada 
é exatamente o risco de perda de mandato, o temor 
com a decisão do Supremo Tribunal Federal.
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Então, dizer que se está aqui criando regras 
restritivas não corresponde aos fatos. Verdadeira-
mente, o que se está querendo é a anistia pretéri-
ta e a ainda a abertura de uma janela, ou de uma 
porta para possibilidades futuras de mudanças de 
partido. 

Portanto, a regra não é restritiva, mas, sim, pro-
motora da infidelidade.

O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, quero cumprimentar o Deputado Mendes Ribeiro 
Filho, autor do substitutivo, e o Deputado Flávio Dino 
pela condução desse trabalho e pelas tentativas de 
negociação. Cumprimento também os Líderes Luciano 
Castro, Henrique Eduardo Alves e Miro Teixeira. Houve 
grande iniciativa de todos na tentativa de chegarmos 
ao possível. Espero que possamos aperfeiçoar cada 
vez mais esse instrumento. 

O SR. AFONSO HAMM – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
externar o avanço que significa para nós votar a fide-
lidade partidária.

É importante olharmos a fidelidade partidária sob 
duas óticas. A primeira é a condição que temos hoje 
de o eleitor votar e não ter a segurança de que o can-
didato que elegeu vai permanecer no partido. 

Depois vamos finalizar esse projeto que apro-
vamos, com as emendas. É um avanço significativo, 
porque o eleitor vai ter tranqüilidade, sabendo que, por 
3 anos, o político vai permanecer naquele partido, sob 
pena de perder seu mandato. Sob a ótica da próxima 
eleição, após essa eleição, aí, existem algumas con-
fusões. Mas é importante ter liberdade, é importante 
que também o eleito não fique refém do partido. E aí 
ele faz uma opção a 1 ano e 1 mês. Portanto, isso sig-
nifica, sim, um grande avanço.

O SR. LÉO VIVAS – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LÉO VIVAS (Bloco/PRB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB orienta 
sua bancada a votar sim.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
saúdo nossos companheiros pelo resultado dessa 
luta. Várias sessões foram dedicadas à reforma 
política. 

O Presidente Arlindo Chinaglia liderou com com-
petência esse trabalho de busca de consenso. Enten-
demos as dificuldades existentes para se formar con-
senso sobre a matéria, na medida em que as eleições 
estão muito próximas.

A fidelidade partidária vai ajudar muito, para que o 
nosso meio político possa se organizar de forma mais 
clara e se apresentar de maneira mais transparente 
ao eleitorado.

Devemos trabalhar, sim, numa reforma política 
constitucional, baseada em emenda constitucional, 
que possa aprofundar, de forma mais clara, o relacio-
namento entre os partidos e a sociedade e o exercício 
dos mandatos pelos representantes partidários.

Portanto, estão de parabéns todos os Líderes 
pelo grande esforço e todos os Parlamentares por este 
resultado de votação. 

O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma 
direção do Deputado Ricardo Barros, quero parabeni-
zar a Casa. A Câmara tomou uma atitude. Não pode-
mos ficar sendo tachados, o tempo todo, como fomos 
até hoje, de omissos, de não tomarmos as decisões 
que o País exige. Esta Casa tem de mostrar que está 
aqui para legislar, discutir os projetos, sejam bons, 
sejam ruins. Temos que tomar uma decisão, votar as 
leis que aí estão, para que não sejamos mais guiados 
pelas revistas, jornais, televisão, rádio, Justiça, quem 
quer que seja. 

Esta Casa tem autonomia. Todos os Deputados 
que aqui estão foram eleitos para votar leis de que o 
Brasil precisa, leis boas. Só assim poderemos ter um 
País melhor.

Parabenizo todos os Líderes e a maioria da Casa, 
que, de forma muito brava, votaram. São 326 Depu-
tados que não estão fazendo obstrução. Certo ou erra-
do, eles votaram. É de interesse nacional que sempre 
estejamos mostrando ao Brasil que esta Casa toma 
decisão. (Palmas.)
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O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
hoje nós exercemos aquilo que é o nosso dever e o 
nosso direito, que é votar as questões. Nós temos 
que ser tanto Parlamento, nem tanto “votamento”. 
Ou seja, devemos ser uma Casa em que as propos-
tas são discutidas, e, quando trazidas a plenário, 
devem ser colocadas para votação e deliberação 
da Maioria.

Hoje, concluímos mais uma etapa. Outras virão 
no nosso trabalho legislativo, como, por exemplo, a 
discussão, que hoje se inicia, da questão da CPMF. 
Vamos nos manifestar. Vamos discutir. Vamos aprovar 
ou rejeitar. O importante é o exercício da democracia 
e da representação. 

E aqueles que desejam um país melhor, com 
certeza, trabalharão em prol da redução da carga 
tributária e de decisões que sejam em benefício do 
povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

esta votação é de maioria simples, eu vou dar um tem-
po maior, porque o quorum ainda está baixo.

Convoco todos os presentes na Casa para que 
venham votar.

O SR. LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de 
fazer um registro sobre o esforço de vários companhei-
ros, Líderes partidários, em torno desta proposta. 

Na realidade, Sr. Presidente, com a votação 
desta proposta, estamos resolvendo um impasse 
que é nacional. Não se trata apenas de resolver a 
situação de 40 Deputados Federais, mas também 
de Senadores, Governadores, Prefeitos e Vereado-
res de todo o País. Mais do que isso, Sr. Presidente, 
estamos próximos da eleição municipal. E aí, cer-
tamente, algumas adaptações e ajustes precisam 
ser feitos nos Estados e nos municípios, que estão 
aguardando essa decisão.

Então, elogio todos os Deputados que estiveram 
conosco nesta luta até a esta hora da noite, pela per-
sistência, vontade e determinação de dar tranqüilidade 
a todo o processo político-eleitoral do País. 

Firmo a posição do Legislativo, que assumiu o 
seu papel de legislar, deixando, sem dúvida nenhuma, 
uma posição clara e transparente que balizará uma 
futura decisão do Superior Tribunal Federal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoco to-
dos os progressistas a virem ao plenário, porque pre-
cisamos de 257 votos “sim”. É importante a presença 
de todos aqui. 

O SR. DR. UBIALI – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está na hora 
de encerrar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 1 
Deputado votando, o Deputado Maurício Rands. 

Pergunto se todos os presentes já votaram. 
(Pausa.) 

O Deputado Maurício Rands não está conse-
guindo votar. 

Vou encerrar a votação. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

encerrada a votação.
A Presidência vai informar o resultado: 

VOTARAM:

Sim:     292
Não:     34
Abstenções:    3
Total:     329

APROVADA A SUBEMENDA SUBSTITUTIVA 
OFERECIDA PELO RELATOR DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA, DE-
SIGNADO EM PLENÁRIO, RESSALVADOS OS DES-
TAQUES. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP Nº 35/2007 – SUBEMENDA SUBS-
TITUTIVA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 14-8-2007 23:32
Encerramento da votação: 14-8-2007 23:45
Presidiram a Votação:

Arlindo Chinaglia 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ficam 
prejudicados o Projeto Inicial (Projeto de Lei Comple-
mentar nº 35/07), o Projeto de Lei Complementar nº 
70/07 e as Emendas de Plenário de nºs 01 a 14.

O SR. NELSON MEURER – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON MEURER (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação an-
terior, votei de acordo com a orientação do partido.

VI – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – COM-
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Marcio Junqueira DEM 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Total de Amapá: 3

PARÁ

Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Nilson Pinto PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Total de Amazonas: 2

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT 
Ernandes Amorim PTB 
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondonia: 3

ACRE

Fernando Melo PT 
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Acre: 2

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 10

PIAUÍ

B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Júlio Cesar DEM 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

José Múcio Monteiro PTB 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
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Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Pernambuco: 5

ALAGOAS

Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Jerônimo Reis DEM 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edson Duarte PV 
Félix Mendonça DEM 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jusmari Oliveira PR 
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Walter Pinheiro PT 
Total de Bahia: 13

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aelton Freitas PR 
Aracely de Paula PR 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Rafael Guerra PSDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 22

ESPÍRITO SANTO

Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neucimar Fraga PR 
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB 
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Carlos Santana PT 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Jorge Bittar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Otavio Leite PSDB 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 17

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aline Corrêa PP 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Dr. Talmir PV 
Emanuel Fernandes PSDB 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorginho Maluly DEM 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ricardo Berzoini PT 
Silvinho Peccioli DEM 
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Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Total de São Paulo: 24

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Rodovalho DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

João Campos PSDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Angelo Vanhoni PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 11

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coruja PPS 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc

Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Renato Molling PP 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 14

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 1

AMAZONAS

Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Total de Amazonas: 1

RONDONIA

Lindomar Garçon PV 
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondonia: 2

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Domingos Dutra PT 
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
José Linhares PP 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM 
Total de Piauí: 2
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RIO GRANDE DO NORTE

Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Carlos Wilson PT 
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

João Leão PP 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Magalhães DEM 
Tonha Magalhães PR 
Total de Bahia: 4

MINAS GERAIS

Elismar Prado PT 
Humberto Souto PPS 
João Bittar DEM 
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Minas Gerais: 4

ESPÍRITO SANTO

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Edson Santos PT 
Marina Maggessi PPS 
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Cláudio Magrão PPS 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Luciana Costa PR 
Paulo Renato Souza PSDB 
Renato Amary PSDB 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 8

MATO GROSSO

Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 2

GOIÁS

Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Total de Goiás: 3

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Total de Paraná: 1

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Gervásio Silva DEM 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Sul: 2

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encer-
ro a sessão, antes convocando para amanhã, quarta-
feira, dia 15, às 10h e às 15h, sessões extraordinárias 
que serão transformadas em Comissão Geral com a 
finalidade de debater o tema e os projetos relacio-
nados a agências reguladoras.

Convoco, também, para as 19h, sessão extraor-
dinária com a seguinte

ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Votação 
1

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 35-A, DE 2007 

(Do Sr. Luciano Castro)

Continuação da votação, em turno 
único, do Projeto de Lei Complementar 
nº 35-A, de 2007, que altera a Lei Comple-
mentar nº 64, de 18 de maio de 1990; tendo 
parecer do relator designado em Plenário 
pela Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, proferido em Plenário, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa; e, no mérito, pela aprovação 



40126 Quarta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2007

deste Projeto (Relator: Dep. Mendes Ribei-
ro Filho). EMENDAS DE PLENÁRIO: tendo 
parecer do relatore designado em Plenário 
pela Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, proferido em Plenário, pela 
aprovação parcial das Emendas de Plenário 
de nºs 3 e 4, pela aprovação das Emendas 
de Plenário de nºs 5 a 9, 13 e 14, na forma 
da Subemenda Substitutiva apresentada, e 
rejeição das Emendas de Plenário de nºs 
1, 2, 10, 11 e 12

(Relator: Dep. Mendes Ribeiro Filho).
Tendo apensado o PLP nº 70/07.

2 
PROJETO DE LEI Nº 1.210-C, DE 2007 

(Do Sr. Regis de Oliveira e Outros)

Continuação da votação, em turno úni-
co, do Projeto de Lei nº 1.210-C, de 2007, 
que dispõe sobre as pesquisas eleitorais, 
o voto de legenda em listas partidárias pre-
ordenadas, a instituição de federações par-
tidárias, o funcionamento parlamentar, a 
propaganda eleitoral, o financiamento de 
campanha e as coligações partidárias, al-
terando a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 
1965 (Código Eleitoral), Lei n º 9.096, de 19 
de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Po-
líticos) e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997 (Lei das Eleições); tendo pareceres 
dos relatores designados em Plenário pelas 
Comissões: de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação orçamentária 
ou financeira, com emenda (Relator: Dep. 
Pepe Vargas); e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa e, no mé-
rito, pela aprovação (Relator: Dep. Ronaldo 
Caiado). EMENDAS DE PLENÁRIO: tendo 
pareceres dos relatores designados em 
Plenário pelas Comissões: de Finanças e 
Tributação, pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária das Emendas de Plenário de 
nºs 1 a 9, 11 a 21, 23 a 28, 30, 31, 33 a 38, 40, 
41, 44 a 48, 51, 53, 54, 56 a 66, 71, 73, 74, 76 a 
78, 80 a 82, 86 a 101, 104, 107, 109, 110, 112 
a 114, 116 a 119, 121 a 123, 125 a 131, 133 a 
135, 137 a 154, 156 a 161, 163 a 170, 172 a 
176, 178, 180 a 185, 188, 189, 191 a 195, 197 
a 202, 204 a 209, 211, 212, 214 a 216, 218 a 
226, 228, 229, 231, 233, 236 a 250, 252 a 264, 
266, 267, 269, 291, 292, 294, 295, 299 a 301, 

303, 304, 306, 308 a 315, 317 a 324, 327 a 330, 
335 a 340 e 346; pela adequação financei-
ra e orçamentária das de nºs 10, 22, 32, 42, 
43, 49, 50, 52, 55, 68 a 70, 72, 75, 83, 84, 103, 
105, 106, 108, 111, 120, 124, 155, 162, 171, 
177, 179, 186, 187, 190, 196, 203, 210, 213, 
217, 227, 230, 232, 234, 251, 265, 268, 270 a 
290, 293, 296 a 298, 302, 305, 307, 316, 325, 
326, 331, 333, 334, 341 e 345; e pela incom-
patibilidade financeira e orçamentária das 
Emendas de Plenário de nºs 29, 39, 67, 79, 
85, 102, 115, 132, 136, 332 (Relator: Dep. 
Pepe Vargas); e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa das Emendas 
de Plenário de nºs 1 a 18, 20 a 34, 36 a 131, 
135 a 141, 143 a 147, 149 a 164, 166 a 168, 
170 a 174, 176 a 184, 186 a 197, 200 a 204, 
206, 207, 209 a 239, 241 a 255, 257 a 309 e 
311 a 346; pela inconstitucionalidade das 
de nºs 19, 35, 132 a 134, 142, 148, 165, 169, 
175, 185, 198, 199, 205, 208, 240, 256 e 310; 
e, no mérito pela aprovação das Emendas 
de Plenário de nºs 7, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 
28, 30, 31, 42, 47, 52, 53, 57, 61, 62, 64, 70, 
74, 75, 81, 92, 112 a 114, 122, 128, 129, 154, 
174, 176, 177, 179 a 183, 188, 189, 192, 193, 
203, 220, 233, 241, 248, 250, 252, 254, 255, 
263, 264, 267, 268, 271, 279, 289, 290, 291, 
293, 306, 311, 312, 322 e 333, na forma do 
Substitutivo apresentado; e pela rejeição 
das de nºs 1 a 6, 8 a 10, 13, 15, 17, 20, 22 a 
27, 29, 32 a 34, 36 a 41, 43 a 46, 48 a 51, 54 a 
56, 58 a 60, 63, 65 a 69, 71 a 73, 76 a 80, 82 a 
91, 93 a 111, 115 a 121, 123 a 127, 130, 131, 
135 a 141, 143 a 147, 149 a 153, 155 a 164, 
166 a 168, 170 a 173, 178, 184, 186, 187, 190, 
191, 194 a 197, 200 a 202, 204, 206, 207, 209 
a 219, 221 a 232, 234 a 239, 342 a 247, 249, 
251, 253, 257 a 262, 265, 266, 269, 270, 272 
a 278, 280 a 288, 292, 294 a 305, 307 a 309, 
313 a 321, 323 a 332 e 334 a 346 (Relator: 
Dep. Ronaldo Caiado).

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

LOCAL: Plenário 6 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 
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REQUERIMENTO Nº 109/07 Dos Srs. Marcos Montes 
e Vitor Penido – que “requeremos, nos termos regimen-
tais, realização de audiência pública, nesta Comissão, 
para discutir a ocorrência de fraude econômica por ex-
cesso de absorvção de água em carcaça de aves” 

REQUERIMENTO Nº 113/07 Do Sr. Celso Maldaner 
– que “requeremos nos termos regimentais realização 
de audiência pública, nessa comissão para discutir o 
sistema integrado” 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGÊNCIA ART. 155 RICD 

PROJETO DE LEI Nº 528/07 – do Sr. Humberto Souto 
– que “altera o art. 5º da Lei nº 11.322, de 13 de julho 
de 2006, que “Dispõe sobre a renegociação de dívidas 
oriundas de operações de crédito rural contratadas na 
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste – ADENE e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.154/95 – do Sr. Edinho Araú-
jo – que “dispõe sobre a comprovação do exercício 
de atividade rural pelos trabalhadores que especifica 
para fins de concessão de benefícios previdenciá-
rios”. (Apensados: PL 1148/1999, PL 2938/1997, PL 
3788/2000, PL 3790/1997 (Apensado: PL 829/1999), 
PL 4034/1997 (Apensados: PL 417/1999, PL 921/1999 
e PL 4106/1998), PL 5869/2001, PL 3447/2000, PL 
6548/2002 (Apensados: PL 1424/2003 e PL 1401/2003), 
PL 105/2003 (Apensado: PL 2590/2003), PL 2589/2003, 
PL 6537/2006 e PL 6852/2006) 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela rejeição deste, da Emenda de Ple-
nário 1/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plená-
rio 5/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
6/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
8/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
9/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
10/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
11/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
14/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
15/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
16/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
17/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
18/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
19/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
21/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
22/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
23/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
25/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 

26/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
27/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
28/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
29/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
30/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
31/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
33/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
37/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
38/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
39/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
40/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
41/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
42/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
44/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
46/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
51/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
52/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
53/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
54/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
55/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
56/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
60/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
61/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
62/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
63/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
64/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
65/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
66/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
67/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
68/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
69/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
70/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
71/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
72/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
73/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
74/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
76/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
77/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
78/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
79/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
80/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
81/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
82/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
84/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
85/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
87/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
88/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
91/2006 ao PL 6852/2006, do PL 2938/1997, do PL 
3790/1997, do PL 4034/1997, do PL 1148/1999, do 
PL 3447/2000, do PL 3788/2000, do PL 5869/2001, do 
PL 6548/2002, do PL 105/2003, do PL 2589/2003, do 
PL 6537/2006, do PL 829/1999, do PL 4106/1998, do 
PL 417/1999, do PL 921/1999, do PL 1401/2003, do 
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PL 1424/2003, e do PL 2590/2003, apensados, pela 
aprovação do PL 6852/2006, apensado, e da Emen-
da de Plenário 12/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda 
de Plenário 24/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de 
Plenário 45/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Ple-
nário 49/2006 ao PL 6852/2006, e pela aprovação par-
cial da Emenda de Plenário 2/2006 ao PL 6852/2006, 
da Emenda de Plenário 3/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 4/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 7/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 13/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 20/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 32/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 34/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 35/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 36/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 43/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 47/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 48/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 50/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 57/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 58/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 59/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 75/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 83/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 86/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 89/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 90/2006 ao PL 6852/2006, e da 
Emenda de Plenário 92/2006 ao PL 6852/2006, com 
SUBSTITUTIVO 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 45/07 – do 
Sr. Eduardo Sciarra – que “susta a Instrução Norma-
tiva n° 27, de 28 de novembro de 2005, do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, 
que altera a Instrução Normativa n° 42, de 25 de maio 
de 2000”. 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.164/07 – do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS 152/2006) – que “altera 
o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, para 
incluir, no padrão de identidade e qualidade do alimen-
to, a periodicidade de colheita de amostra, ensaio e 
análise, e, nos requisitos de higiene que integram esse 
padrão, os limites residuais toleráveis de anabolizantes 
e outras substâncias consideradas prejudiciais à saú-

de humana, que possam contaminar o alimento ou se 
originar em qualquer fase de seu processamento”. 
RELATOR: Deputado JOÃO OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 443/07 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “cria o programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF), e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Anselmo de Jesus, em 4-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 568/07 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “reduz a alíquota da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre produtos 
destinados à alimentação humana”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

Vista ao Deputado Assis do Couto, em 4-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 751/03 – dos Srs. Assis Miguel 
do Couto e Selma Schons – que “altera o Art. 1º do 
Decreto – Lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, defi-
nindo critérios de enquadramento de atividade rural, 
para fins de recolhimento da contribuição sindical”. 
(Apensados: PL 901/2003 e PL 1425/2003) 
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do PL 
901/2003 e do PL 1425/2003, apensados. 

Vista ao Deputado Zonta, em 4-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 2.358/03 – do Sr. Cezar Silvestri 
– que “proíbe a importação, circulação, comercializa-
ção e consumo de carne e derivados que contenham 
substâncias com propriedades anabolizantes, usadas 
em animais de abate para consumo humano, conforme 
especifica”. (Apensado: PL 3918/2004) 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 
PARECER: pela aprovação deste e pela prejudiciali-
dade do PL 3918/2004, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.762/05 – do Sr. Edson Duarte 
– que “proíbe os produtos agrotóxicos que têm como 
componentes ingredientes ativos pertencentes ao gru-
po químico organoclorado, sendo vedado seu empre-
go na agricultura, no tratamento de madeiras, ou em 
qualquer outra finalidade”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.897/06 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “dispõe sobre a comercialização, a es-
tocagem, o processamento, a industrialização, o acon-
dicionamento e o trânsito, no território nacional, de 
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produtos agropecuários e seus derivados, importados 
de outros países, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE. 
PARECER: pela aprovação, com quatro emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 76/07 – do Sr. Miro Teixeira 
– que “estabelece normas para a utilização de imó-
veis rurais integrantes do patrimônio das instituições 
federais de crédito e financiamento destinados à re-
forma agrária”. 
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Neri Geller e Valdir Co-
latto, em 23-5-2007. 
Os Deputados Neri Geller e Valdir Colatto apresenta-
ram votos em separado em 30-5-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 373/07 – do Sr. Flávio Bezerra 
– que “altera a Lei nº 8.213, de 1991, que dispõe sobre 
o plano de benefícios da Previdência social e dá outras 
providências e a Lei nº 8.212, de 1991, que dispõe so-
bre a organização da seguridade social, institui plano 
de custeio e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 511/07 – do Sr. Chico Alencar 
– que “altera a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, 
que cria o Fundo Garantia-Safra e institui o Benefício 
Garantia-Safra”. 
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 708/07 – do Sr. Rodrigo Rollem-
berg – que “estende os incentivos especiais de que 
trata o parágrafo único do art. 103 da Lei nº 8.171, de 
17 janeiro de 1991, ao produtor rural que adotar téc-
nicas de integração lavoura e pecuária”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO COELHO FILHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
131/06 – do Sr. Geraldo Resende – que “propõe que 
a Comissão de Agricultura e Política Rural da Câma-
ra dos Deputados realize ato de fiscalização e con-
trole para verificar a aplicação de recursos federais 
nos Assentamentos Itamarati I e II no Estado do Mato 
Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado WALDIR NEVES. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação nos termos 
do Plano de execução apresentado. 

Vista ao Deputado Beto Faro, em 30-5-2007. 
O Deputado Beto Faro apresentou voto em separado 
em 27-6-2007. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.522/07 – do Sr. Fernando Co-
elho Filho – que “reduz as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a 
receita bruta da venda de álcool para fins carburantes 
produzido a partir da utilização de mandioca como 
matéria-prima”. 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.497/06 – do Sr. Luiz Bitten-
court – que “concede isenção do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados a máquinas, aparelhos, instru-
mentos e acessórios de uso agrícola”. (Apensado: PL 
6983/2006) 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

LOCAL: Plenário 15 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 191/07 Da Sra. Perpétua Almeida 
– que “requer Indicação ao Ministro dos Transportes 
para agilizar a conclusão das eclusas de Tucuruí”. 

REQUERIMENTO Nº 195/07 Da Sra. Perpétua Almei-
da – que “requer que a Presidência desta Comissão 
articule visita de Parlamentares ao Centro Gestor e 
Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia 
(CENSIPAM)”. 

REQUERIMENTO Nº 196/07 Da Sra. Perpétua Almeida 
– que “requer à Casa Civil da Presidência da Repú-
blica informações pertinente ao Sistema de Vigilância 
da Amazônia (SINVAM)”. 

REQUERIMENTO Nº 197/07 Da Sra. Perpétua Almeida 
– que “requer realização de audiência pública com o 
Ministro-Chefe da Controladoria Geral da República”. 
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REQUERIMENTO Nº 201/07 Da Sra. Rebecca Garcia 
– que “requer realização de audiência pública nessa 
Comissão para discutir a mortalidade indígena na re-
gião de Atalaia do Norte e as ações dirimidas na reu-
nião a ser realizada entre os dias 14 e 15 de Agosto 
na mesma cidade”. 

REQUERIMENTO Nº 203/07 Da Sra. Perpétua Almeida 
– que “requer a realização de audiência pública, em 
conjunto com a Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, para debater a ação de madeireiros 
peruanos em território brasileiro”. 

REQUERIMENTO Nº 207/07 Da Sra. Vanessa Grazziotin 
– que “requer o envio de Indicação ao Ministério de Ciên-
cia e Tecnologia e ao Ministério da Educação, sugerindo 
a implementação das medidas elencadas na “Carta de 
Belém” no que diz respeito a essas pastas”. 

REQUERIMENTO Nº 208/07 Do Sr. Carlos Souza 
– que “requer a realização de audiência pública para 
apresentação do Programa Amazonas Digital”. 

REQUERIMENTO Nº 209/07 Do Sr. Sebastião Bala Ro-
cha – que “requer aditamento ao requerimento 199/2007, 
para convidar representantes de outros ministérios”. 

REQUERIMENTO Nº 210/07 Do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “requer sejam designados representantes 
para participarem da próxima reunião da SUFRAMA, 
a ser realizada em Rondônia”. 

REQUERIMENTO Nº 211/07 Do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “requer a realização de um Seminário 
no Município de Oiapoque/AP em conjunto com a Co-
missão de Relações Exteriores para debater sobre as 
relações fronteiriças nas áreas de trabalho, transporte 
aéreo e desenvolvimento econômico e social. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 266/05 – do 
Sr. Zequinha Marinho – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a criar o Pólo de Desenvolvimento de Tucuruí e 
instituir o Programa Especial de Desenvolvimento In-
tegrado de Tucuruí”. 
RELATOR: Deputado ZÉ GERALDO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/07 – do 
Sr. Zequinha Marinho – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a criar a Região Administrativa Integrada de De-
senvolvimento do Pólo Conceição do Araguaia (PA) e 
Couto Magalhães (TO) e instituir o Programa Especial 
de Desenvolvimento do Pólo Conceição do Araguaia / 
PA e Couto Magalhães / TO”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 

PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.540/06 
– do Senado Federal – Mozarilldo Cavalcanti – (PDS 
434/2006) – que “autoriza, nos termos do § 3º do art. 
231 da Constituição Federal, o aproveitamento dos 
recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, 
situados na Cachoeira do Tamanduá, na região do Rio 
Cotingo, em Roraima”. 
RELATORA: Deputada MARIA HELENA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/07 – do Sr. 
Leandro Vilela – que “altera a redação do artigo 2º da 
Lei Complementar nº 31, de 11 de outubro de 1972”. 
RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 491/07 – do Sr. Aelton Freitas 
– que “altera o inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827, de 27 
de setembro de 1989, incluindo, na região do semi-ári-
do, os municípios do Estado de Minas Gerais inseridos 
na área de atuação da Agência de Desenvolvimento 
do Nordeste (ADENE)”. 
RELATOR: Deputado JAIRO ATAIDE. 
PARECER: pela aprovação, com emenda do Relator. 

Vista ao Deputado José Guimarães, em 11-7-2007. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
62/01 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que “propõe que a 
Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional 
fiscalize a implementação das obras das eclusas e da 
segunda etapa da Usina Hidrelétrica de Tucuruí”. 
RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEIDA. 
PARECER: Relatório Final, Dep. Perpétua Almeida 
(PCdoB-AC), pelo Encerramento. 

A Deputada Ann Pontes apresentou voto em separa-
do em 3-8-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 1.247/07 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “isenta os Municípios da área de atu-
ação da Sudam da exigibilidade de recursos de contra-
partida na celebração de convênios com a União”. 
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-07 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.470/07 – do Sr. Fernando Co-
elho Filho – que “concede descontos especiais nas 
tarifas de energia elétrica para agricultor familiar e em-
preendedor rural que se situe na área do Semi-árido 
definida como Polígono das Secas”. 
RELATOR: Deputado MARCELO SERAFIM. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

LOCAL: Plenário 13, Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário: 

URGÊNCIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 30/07 – da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
– (MSC 46/2005) – que “aprova o texto do Acordo-Qua-
dro entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Índia sobre a Cooperação 
nos Usos Pacíficos do Espaço Exterior, celebrado em 
Nova Delhi, no dia 25 de janeiro de 2004”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 
PARECER: pela aprovação. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pela Comissão: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

TVR Nº 297/04 – do Poder Executivo – (MSC 525/2004) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 497, de 22 de setem-
bro de2003, que autoriza a Associação Comunitária 
de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Goioerê a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Goioerê, Estado do Paraná”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 531/05 – do Poder Executivo – (MSC 145/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 11, de 26 de janeiro 
de 2005, que autoriza a Associação Comunitária dos 
Ciclistas, Motociclistas e Mototaxistas do Município 
de São Gonçalo do Amarante – CE, Distritos, Vilas 
e Lugarejos a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de São Gonçalo do Amarante, 
Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 560/05 – do Poder Executivo – (MSC 220/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 159, de 16 de abril de 
2004, que autoriza a Associação Baionense de Rádio 
Difusão Comunitária – ABARCO a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Baião, Es-
tado do Pará”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.014/06 – do Poder Executivo – (MSC 443/2006) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 2.554, de 22 de novembro 
de 2002, que renova, por dez anos, a partir de 17 de 
junho de 2001, a permissão outorgada à Rádio Clube 
de Mallet Ltda. para explorar, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média 
local na cidade de Mallet, Estado do Paraná”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 43/07 – do Poder Executivo – (MSC 152/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria n° 793, de 25 de outubro 
de 2006, que outorga autorização à Associação Rádio 
Paraizo de Comunicação e Ação Comunitária para exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 54/07 – do Poder Executivo – (MSC 188/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante do Processo nº 53740000684/1997, 
que renova a concessão da Rádio Educadora de Lo-
anda Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, na cidade de Loanda, Estado 
do Paraná”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROLLEMBERG. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 100/07 – do Poder Executivo – (MSC 219/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 688, de 23 de outubro 
de 2006, que autoriza a Associação Comunitária de 
Comunicação e Cultura Rádio Aliança a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 144/07 – do Poder Executivo – (MSC 378/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 



40132 Quarta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2007

o ato constante da Portaria nº 653, de 11 de outubro 
de 2006, que outorga autorização ao Clube do Rock 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Colatina , Estado do Espírito Santo”. 
RELATOR: Deputado EDIGAR MÃO BRANCA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 146/07 – do Poder Executivo – (MSC 380/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 710, de 23 de outubro 
de 2006, que outorga autorização à Associação Cultu-
ral e Comunitária de Gravatá – ASCOMG a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Gravatá, Estado de Pernambuco”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 150/07 – do Poder Executivo – (MSC 374/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 166, de 12 de abril de 
2007, que outorga autorização à Associação dos Mo-
radores Urbanos de Quedas do Iguacú a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Quedas do Iguaçú, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROLLEMBERG. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 152/07 – do Poder Executivo – (MSC 377/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 731, de 23 de outubro 
de 2006, que outorga autorização à Associação Ami-
gos de Novo Progresso a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Novo Progresso, 
Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.322/07 – do Poder Executivo – (MSC 47/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 115, de 23 de março de 
2006 que outorga autorização à Associação de Difusão 
Comunitária para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Parobé, Estado do Rio 
Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.231/99 – do Sr. José Carlos Elias 
– que “obriga os responsáveis por sites” provedores de 
informações na Internet a fornecer classificação indica-

tiva do conteúdo veiculado”. (Apensados: PL 4426/2001 
(Apensado: PL 1264/2003) e PL 2842/2003) 
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 4426/2001, e 
do PL 1264/2003, apensados, e pela aprovação do 
PL 2842/2003, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 4.279/01 – do Sr. Luiz Bitten-
court – que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, determinando a obrigatoriedade de instalação 
de telefones públicos nas proximidades de igrejas, as-
sociações beneficentes e casas de recuperação e de 
atendimento a carentes”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.710/01 – do Sr. Pedro Henry 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade das prestadoras 
de serviço telefônico fixo comutado manterem posto 
de atendimento nas localidades por elas atendidas”. 
(Apensados: PL 5282/2001 e PL 7217/2002) 
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 5282/2001, e 
do PL 7217/2002, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.684/04 – do Sr. Carlos Edu-
ardo Cadoca – que “dispõe sobre medidas creditícias 
de incentivo às empresas de desenvolvimento de pro-
gramas de computador livres” 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.677/04 – do Sr. Milton Monti 
– que “dispõe sobre autorização para as Polícias Fe-
deral, Civil e Militar utilizarem as torres de telefonia 
celular para instalação de sistemas de rádio comuni-
cação e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.653/05 – do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “institui Programa de Atendimento e Atenção 
ao Cidadão Brasileiro no Exterior e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado IBSEN PINHEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.841/05 – do Sr. Chico Alencar 
– que “estabelece a obrigatoriedade da publicação da 
programação das emissoras de televisão do Poder Le-
gislativo Federal nos jornais de circulação diária”. 
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.891/05 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – (PL 4861/2005) – que “altera a Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997, obrigando as prestadoras de 
Serviço Móvel Pessoal a prestar informações ao assi-
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nante sobre a utilização dos créditos de cartão telefô-
nico e os preços da modalidade pré-paga”. 
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.721/06 – do Sr. Milton Mon-
ti – que “acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997”. 
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 
LOCAL: Plenário 14 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

A – Audiência Pública: 

Audiência Pública conjunta com a Comissão Ciência 
Tecnologia Comunicação e Informática Debate sobre o 
PL Nº 29/07, “Dispõe sobre a organização e exploração 
das atividades de Comunicação Social Eletrônica e dá 
outras providências” (Requerimentos nº 48/07, do Dep. 
Wellington Fagundes e nº 54/07 Dep. Bilac Pinto) 

Expositores: Hélio Costa – Ministro das Comunicações; 
Ronaldo Mota Sardenberg – Presidente da ANATEL; 
Zilda Beatriz Silva Campos – Secretária Nacional de 
Rádio Difusão; Daniel Pimentel Slaviero – Presidente 
da ABERT ( Associação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão); João Carlos Saad – Presidente 
da ABRA (Associação Brasileira de Radiodifusores); 
José Fernandes Pauletti – Presidente da ABRAFIX ( 
Associação Brasileira de Concessiónarias de Servi-
ços Telefônicos Fixo); Ércio Alberto Zilli – Presidente-
Executivo da ACEL ( Associação Nacional das Ope-
radoras Celulares); Chistopher Torto – Presidente da 
ABTA ( Associação Brasileira de TV por Assinatura); 
Luis Cuza – Presidente da TELCOMP ( Associação 
Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomu-
nicações Competitivas) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.590/06 – do Sr. Paulo Pimen-
ta – que “modifica a Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 
1995, proibindo a cobrança de assinatura por pontos 
adicionais instalados no domicílio do assinante de 
serviço de TV a cabo”. (Apensados: PL 7160/2006 e 
PL 631/2007) 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Recursos: 

RECURSO Nº 5/07 – do Sr. Raul Jungmann – que “re-
corre da decisão da Presidência em Questão de Ordem 
a respeito do tratamento dado a Medidas Provisórias 
durante o período em que, chegando à Câmara dos 
Deputados, ainda não sobrestam a pauta”. (Apensa-
dos: REC 7/2007 e REC 11/2007) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pelo não provimento deste, do REC 7/2007 
e do REC 11/2007, apensados. 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 20/07 Do Sr. Moreira Mendes 
– que “requer a realização do Seminário “A Situação 
da Defensoria Pública no Brasil””. 

C – Redação Final: 

PROJETO DE LEI Nº 4.557/01 – do Sr. Sérgio Carva-
lho – que “dispõe sobre o funcionamento e o uso de 
equipamentos para bronzeamento artificial”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.650/05 – do Sr. Mendes Ribeiro 
Filho – que “acrescenta parágrafos aos artigos 430 e 
443, Código de Processo Penal Militar – Decreto-Lei 
nº 1.002, de 21 de outubro de 1969”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.633/06 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “denomina a segunda ponte sobre o Estreito 
dos Mosquitos na BR – 135, ligando a Ilha de São Luís 
ao continente, de Ponte Governador Ivar Figueiredo 
Saldanha e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.508/06 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de funções comissionadas no Quadro de Pessoal do 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e dá ou-
tras providências”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
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D – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

ESPECIAL 

PROJETO DE LEI Nº 6.542/06 – da Comissão es-
pecial Mista “Regulamentação da emenda 45” – que 
“regulamenta o inciso IX do art. 114 da Constituição 
Federal, para dispor sobre competências da Justiça do 
Trabalho referentes à relação de trabalho, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 5-7-2007. 
Os Deputados Moreira Mendes e Regis de Oliveira 
apresentaram votos em separado. 

URGÊNCIA ART. 155 RICD 

PROJETO DE LEI Nº 2.862/04 – do Sr. Rubinelli – que 
“revoga-se o art. 115 do Decreto – Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal”. (Apensados: PL 
3106/2004 e PL 4874/2005 (Apensados: PL 5272/2005 
e PL 233/2007)) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PL 4874/2005, apensado, com substitutivo, e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela rejeição do PL 3106/2004, do PL 
5272/2005 e do PL 233/2007, apensados. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.844/05 – do Senado Federal 
– CPI – ONGs – (PLS 9/2003) – que “acrescenta artigo 
ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal, para tipificar como crime a apropria-
ção indébita de recursos destinados às entidades que 
indica”. 
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Bruno Araújo, Felipe Maia, Regis de Oli-
veira e Renato Amary, em 3-7-2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 10-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 5.363/05 – do Sr. Eduardo Val-
verde – que “inclui os Art. 312 – A e altera o Art. 327, 
no Decreto – Lei nº 2.848 de 7 de setembro de 1940, 
Código Penal Brasileiro, incluindo o tipo penal do en-
riquecimento ilícito”. (Apensado: PL 5586/2005) 

RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, com emenda, e do PL 5586/2005, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.974/05 – do Senado Federal 
– Waldeck Ornelas – (PLS 251/2002) – que “dispõe 
sobre incentivos fiscais para projetos ambientais”. 
(Apensado: PL 5162/2005) 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 5162/2005, apensado, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável com as Emendas da Comissão de Finan-
ças e Tributação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.568/06 – da Comissão de Edu-
cação e Cultura – que “institui o Estatuto de Museus e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 38/07 – do Sr. Roberto Magalhães 
– que “revoga o § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997 (Lei das Eleições), acrescido pela 
Lei nº 11.300, de 10 de maio de 2006, e acrescenta 
o art. 42-A à Lei nº 9.504, de 1997, dispondo sobre a 
propaganda eleitoral mediante outdoors”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Fernando Coruja, em 12-6-2007. 
O Deputado Flávio Dino apresentou voto em separa-
do em 5-6-2007. 
Suspensa a discussão em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário. Discutiram a matéria os Deputados 
José Genoíno, Roberto Magalhães, Flávio Dino, Rena-
to Amary, Antonio Carlos Magalhães Neto, Régis de 
Oliveira e Gerson Peres. Mantidas as inscrições dos 
Deputados Maurício Rands e José Eduardo Cardozo, 
em 7-8-2007.
Suspensa a discussão por acordo, em 9-8-2007. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 63/03 – da 
Comissão de Legislação Participativa – (SUG 11/2003) 
– que “estabelece prestação de contas pelo Banco 
Central do Brasil perante o Poder Legislativo”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Finanças e Tributação, com emendas. 
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Vista conjunta aos Deputados Regis de Oliveira, Sérgio 
Barradas Carneiro e Vicente Arruda, em 26-6-2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 3-7-2007. 
Iniciada a discussão, em 26-6-2007. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 330/06 – do 
Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dispõe sobre a apo-
sentadoria do servidor público policial, nos termos do 
artigo 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal, con-
forme redação da Emenda Constitucional, nº 47, de 
05 de julho de 2005”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-
titutivo da Comissão de Seguridade, Social e Família, 
com subemenda substitutiva. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 11-12-2006. 
(Avulso Nº 444) 

ESPECIAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 257/95 
– do Sr. João Pizzolatti – que “dá nova redação ao in-
ciso II do artigo 37 da Constituição”. (Apensados: PEC 
248/2000, PEC 265/2000 (Apensado: PEC 206/2003), 
PEC 456/1997 e PEC 34/2007) 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela inadmissibilidade desta, da PEC 
265/2000 e da PEC 206/2003, apensadas; e pela ad-
missibilidade da PEC 456/1997, da PEC 248/2000 e 
da PEC 34/2007, apensadas. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 406/01 
– do Poder Executivo – (MSC 696/2001) – que “acres-
centa § 5º ao art. 103 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Bruno Araújo, Gerson 
Peres, José Eduardo Cardozo, Paes Landim, Regis de 
Oliveira e Silvinho Peccioli, em 18-4-2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 24-4-2007. 
Mantidas as inscrições dos Deputados Paes Landim 
e Regis de Oliveira, em 18-4-2007.
Lido o parecer. Suspensa a discussão por acordo, em 
17-5-2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422/01 
– do Sr. Dr. Rosinha – que “acrescenta o § 8º ao art. 53 
e altera o § 1º do art. 27 e inciso VIII do art. 29, todos 
da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 

PARECER: pela inadmissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja, Ge-
raldo Pudim, Mendes Ribeiro Filho, Regis de Oliveira 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 22-5-2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 29-5-2007. 
Suspensa a discussão por acordo. Discutiram a matéria 
os Deputados Régis de Oliveira, José Genoíno, Men-
des Ribeiro Filho e Flávio Dino. Mantidas as inscrições 
dos Deputados Fernando Coruja, Zenaldo Coutinho, 
Marcelo Ortiz, Carlos Willian e Bonifácio de Andrada, 
em 29-5-2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 425/05 
– do Sr. Fernando de Fabinho e outros – que “altera o 
inciso III do parágrafo único do art. 175 da Constituição 
Federal, proibindo o reajuste de tarifas de serviços pú-
blicos essenciais acima da taxa de inflação”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 23-5-
2007. 
Os Deputados Mendes Ribeiro Filho e Regis de Oli-
veira apresentaram votos em separado. 
Mantidas as inscrições dos Deputados Paulo Maluf, 
Sérgio Barradas Carneiro, Regis de Oliveira e Valtenir 
Pereira, em 23-5-2007.
Suspensa a discussão por acordo, em 31-5-2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 497/06 
– do Sr. Nelson Pellegrino e outros – que “dá nova 
redação aos arts. 7º e 39 da Constituição Federal, 
para estabelecer jornada de trabalho diferenciada re-
lativamente a serviços prestados a estabelecimentos 
prisionais”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja, Pastor 
Manoel Ferreira e Regis de Oliveira, em 12-4-2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 17-4-2007. 
Suspensa a discussão por acordo, em virtude da au-
sência do relator, em 24-4-2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 523/06 
– do Sr. Silvio Torres e outros – que “dá nova redação 
ao artigo 29 da Constituição Federal, alterando o sis-
tema eleitoral nos Municípios com mais de duzentos 
mil eleitores”. 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 558/06 
– do Sr. Mendes Ribeiro Filho e outros – que “dispõe 
sobre a inclusão da CPMF nas disposições do § 2º, 
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do artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias – ADCT da Constituição Federal”. (Apen-
sados: PEC 23/2007 (Apensados: PEC 50/2007, PEC 
66/2007 e PEC 90/2007 (Apensado: PEC 113/2007)) 
e PEC 112/2007) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pela admissibilida-
de desta, da PEC 23/2007, da PEC 112/2007, da PEC 
50/2007, da PEC 66/2007, da PEC 90/2007 e da PEC 
113/2007, apensadas. 

Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá, 
Ayrton Xerez, Carlos Willian, Flávio Dino, Gerson Pe-
res, Magela, Marcelo Itagiba, Maurício Quintella Lessa, 
Mendonça Prado, Pastor Manoel Ferreira, Paulo Bor-
nhausen, Regis de Oliveira, Renato Amary, Ricardo 
Tripoli, Roberto Magalhães, Silvinho Peccioli e Wilson 
Santiago, em 7-8-2007. 
Os Deputados Flávio Dino, Regis de Oliveira, Pastor 
Manoel Ferreira, Roberto Magalhães, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Felipe Maia, Matteo Chiarelli, Pau-
lo Bornhausen e Marcelo Itagiba apresentaram votos 
em separado. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3/07 – 
do Sr. José Santana de Vasconcellos e outros – que “al-
tera o inciso XII do art.93 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 5/07 
– do Sr. Flávio Dino e outros – que “dá nova redação 
ao artigo 56 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela inadmissibilidade. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 11-7-2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 7-8-2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28/07 
– do Sr. Vital do Rêgo Filho e outros – que “acrescenta 
o art.73-A à Costituição Federal, criando o Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas, orgão externo de 
controle das Cortes de Contas”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela admissibilidade, com emenda. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31/07 
– do Sr. Virgílio Guimarães e outros – que “altera o Sis-
tema Tributário Nacional, unifica a legislação do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações de Serviços de Transporte In-
terestadual e Intermunicipal e de Comunicação, dentre 
outras providências”. (Apensado: PEC 45/2007) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
45/2007, apensada. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 6.101/02 – que “acrescenta parágrafo primeiro ao 
artigo 31 da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, 
que dispõe sobre o Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor. NOVA EMENTA DA REDAÇÃO FINAL: 
“Acrescenta parágrafo primeiro ao artigo 31 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Prote-
ção e Defesa do Consumidor, dispondo sobre o direito 
de examinar o produto no ato da compra””. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa do Substitutivo do Senado, nos termos 
do parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, 
com subemendas de redação. 

Vista ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 7-8-
2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.541/02 – do Sr. Paulo Rocha 
– que “acrescenta o art. 153-A ao Código Penal – De-
creto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940”. 
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

(Avulso Nº 656) 

PROJETO DE LEI Nº 1.994/03 – do Sr. Walter Pinheiro 
– que “acrescenta o art. 135-A ao Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, Código Penal”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 30-5-
2007. 
Discutiram a matéria os Deputados Gerson Peres 
e Roberto Magalhães. Mantidas as inscrições dos 
Deputados Ciro Gomes, Vicente Arruda, Flávio Dino, 
Zenaldo Coutinho, Ayrton Xerez, Bruno Araújo, Men-
des Ribeiro Filho, Maurício Quintella Lessa e Edmar 
Moreira, em 30-5-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 60/07 – do Sr. Neilton Mulim – que 
“altera a pena do crime de receptação previsto no arti-
go 180 do Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 7-
8-2007. 



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 40137 

PROJETO DE LEI Nº 406/07 – do Senado Federal – Al-
varo Dias – (PLS 2/2005) – que “altera a Lei nº 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, para prever a suspensão 
do prazo prescricional até a satisfação da composição 
dos danos pelo réu e o restabelecimento do direito de 
ação em caso de descumprimento”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 

E – Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva 
(Parecer 09/90 – CCJR): 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.473/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1067/2006) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifu-
são Liberdade FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Oeiras, Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 81/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1170/2006) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comu-
nitário do Município de Cupira a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Cupira, Es-
tado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 92/07 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática – (TVR 1239/2006) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Santa Etelvina 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Manaus, Estado do Amazonas”. 
RELATOR: Deputado CIRO GOMES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 98/07 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática – (TVR 1260/2006) – que “aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Rádio Sociedade de 
Juiz de Fora S/A para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no município de Juiz 
de Fora, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 100/07 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática – (TVR 1264/2006) – que “aprova o ato que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza a executar, 
pelo prazo de quinze anos, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, 
no município de Fortaleza, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado CIRO GOMES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 101/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1267/2006) – que “aprova o ato 
que outorga concessão à Universidade Estadual Pau-
lista Júlio de Mesquita Filho – UNESP para executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, no município de Bauru, 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 102/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1269/2006) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifu-
são Desenvolvimento Artístico e Cultural de Sobrália 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Sobrália, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FI-
LHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 107/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 1281/2007) – que “aprova o 
ato que renova a permissão outorgada à Rádio Copas 
Verdes de Prudentópolis Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no mu-
nicípio de Prudentópolis, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FI-
LHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 134/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 132/2007) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural de Difusão Comu-
nitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
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de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Paranã, Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 136/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 367/2004) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária Integração 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Bela Vista, Estado do Mato Grosso 
do Sul”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 144/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1209/2006) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação e Movimento Comunitário 
Rádio Jurema FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Jurema, Estado de Per-
nambuco”. 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 146/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1250/2006) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural São Pedro Após-
tolo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São Pedro do Ivaí, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 152/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 6/2007) – que “aprova o ato que 
outorga autorização a Associação Cultural e Comuni-
tária Amigos de Porto Belo – SC a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Porto Belo, 
Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 153/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 12/2007) – que “aprova o ato que 

autoriza a Associação Comunitária Nova Cultural a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Alto Caparaó, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 159/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 23/2007) – que “aprova o ato que 
outorga permissão ao Sistema de Comunicação Anel 
do Brejo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no município de Co-
remas, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 161/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 27/2007) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora 
Platinense Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Santo Antônio 
da Platina, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 173/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 86/2007) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Pomero-
de Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no município de Pomerode, Estado 
de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 181/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 113/2007) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de 
Ichu a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Ichu, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 183/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 116/2007) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação dos Moradores e Agricultores 
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Rurais do Bairro do Nordeste I – AMARBN a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Guarabira, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 184/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 122/2007) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação de Moradores da Vila 
Santo Antônio e Vizinhos a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Andradas, Estado 
de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 190/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 136/2007) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Sociedade Radiofônica Century 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Terenos, Estado 
de Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 193/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1280/2007) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Rádio Graúna 
de Palotina Ltda para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no município de Pa-
lotina, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 251/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 124/2007) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio FM Norte do Paraná 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Rolândia, Es-
tado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 289/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 154/2007) – que “aprova o ato 

que autoriza a Associação da Rádio Comunitária de 
Pedra Branca do Amapari – AP a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Pedra Branca 
do Amapari, Estado do Amapá”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

F – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.122/99 – do Senado Federal 
– Gerson Camata’ – (PLS 418/1999) – que “altera a 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o 
Plano Nacional de Viação, de modo a incluir na Relação 
Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres, 
o Porto de Regência, no Estado do Espírito Santo”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.706/00 – do Senado Federal 
– Lúcio Alcântara – (PLS 140/1999) – que “altera a 
redação do § 9º do art. 789 do Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943 – Consolidação das Leis do 
Trabalho, para estender aos Presidentes das Varas do 
Trabalho e aos juízes de direito a faculdade de conce-
der o benefício da justiça gratuita, nas hipóteses que 
especifica”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.641/03 – do Senado Federal 
– Ney Suassuna – que “altera o Decreto-Lei nº 73, de 
21 de novembro de 1996, atribuindo privilégio especial 
aos credores por restituição de prêmio de seguro”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.059/04 – do Senado Federal 
– Jefferson Peres – (PLS 234/2003) – que “altera a Lei 
nº 3.419, de 5 de julho de 1958, e determina outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
da Emenda da Comissão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.747/05 – do Senado Federal 
– José Sarney – (PLS 347/2003) – que “regulamenta 
o exercício da Arquitetura e do Urbanismo, autoriza a 
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criação dos órgãos de fiscalização profissional e fixa 
as respectivas atribuições”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

Vista conjunta aos Deputados Ayrton Xerez, Regis de 
Oliveira e Wolney Queiroz, em 7-8-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 5.299/05 – do Senado Federal 
– Marco Maciel – (PLS 306/2004) – que “inscreve o 
nome de Frei Caneca no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.890/05 – do Senado Federal 
– César Borges – (PLS 458/2003) – que “altera o caput 
do art. 983 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
(Código de Processo Civil), dilatando o prazo para o 
requerimento do inventário e da partilha”. (Apensa-
dos: PL 3373/1997 (Apensado: PL 2881/2000) e PL 
6061/2005) 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 2881/2000, do PL 3373/1997, e do PL 6061/2005, 
apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.971/05 – do Senado Federal 
– Iris de Araújo – (PLS 101/2003) – que “altera o art. 
36 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que 
dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, 
para proibir a captação de receitas contendo prescri-
ções magistrais e oficinais por outros estabelecimentos 
de comércio de medicamentos que não as farmácias e 
vedar a intermediação de outros estabelecimentos”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista conjunta aos Deputados Regis de Oliveira e Vital 
do Rêgo Filho, em 26-4-2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 2-5-2007. 
Suspensa a discussão por acordo, em 23-5-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 5.973/05 – do Senado Federal 
– Magno Malta – (PLS 401/2003) – que “altera o inciso 
IV do art. 117 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal, para definir como causa 
interruptiva da prescrição a publicação da sentença ou 
acórdão condenatório recorrível”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação. 

Vista ao Deputado Marcelo Ortiz, em 11-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.073/05 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 421/2003) – que “altera o § 1º 
do art. 1.331 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil, para restringir o poder de disposição 
dos proprietários de abrigos para veículos, ressalvado 
o disposto em convenção de condomínio”. 
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 11-7-
2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.417/05 – do Senado Federal 
– Tião Viana – (PLS 156/2004) – que “altera a redação 
do art. 2º da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, 
para dispor sobre a exigência de aprovação em Exa-
me Nacional de Certificação Profissional para o exer-
cício da profissão de Médico-Veterinário e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MAGELA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.588/06 – do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS 11/2004) – que “altera o 
art. 41 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei 
de Execução Penal, para prever a interceptação de 
correspondência de presos condenados ou provisó-
rios para fins de investigação criminal ou de instrução 
processual penal”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Nelson Pellegrino, Odair 
Cunha, Regis de Oliveira, Renato Amary e William 
Woo, em 5-7-2007. 
Os Deputados Regis de Oliveira e William Woo apre-
sentaram votos em separado em 10-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 7.226/06 – do Senado Federal 
– Antônio Carlos Magalhães – (PLS 138/2006) – que 
“altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941, Código de Processo Penal, para prever a indis-
ponibilidade de bens do indiciado ou acusado e a ne-
cessidade de comparecimento pessoal em juízo para 
a apresentação de pedido de restituição ou disponibi-
lidade”. (Apensado: PL 7387/2006) 
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RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 7387/2006, apensado, com substitutivo. 

Vista ao Deputado José Genoíno, em 7-8-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 7.570/06 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre as custas judiciais devidas no âm-
bito do Superior Tribunal de Justiça”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Finanças e Tributação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 289/99 – do Sr. Marçal Filho 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984 – Lei de Execução Penal”. (Apensados: PL 
309/1999, PL 311/1999, PL 519/1999, PL 563/1999, PL 
632/1999, PL 911/1999, PL 917/1999, PL 1163/1999, 
PL 1311/1999, PL 3258/2000 e PL 4730/2001) 
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PL 309/1999, do PL 311/1999, do PL 519/1999, do PL 
563/1999, do PL 632/1999, do PL 911/1999, do PL 
917/1999, do PL 1163/1999, do PL 1311/1999, do PL 
3258/2000 e do PL 4730/2001, apensados. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 2-5-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 4.645/01 – do Sr. Feu Rosa – que 
“altera o inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 
da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, e acrés-
cimo do § 2º do art. 30 da Lei nº 9.250, de 26 de de-
zembro de 1995, para incluir na isenção do imposto de 
renda os trabalhadores em atividade, atingidos pelas 
doenças lá referidas”. (Apensados: PL 5510/2001, PL 
6454/2002, PL 6534/2002 (Apensados: PL 1298/2003 
e PL 4656/2004), PL 6929/2002, PL 6991/2002, PL 
490/2003, PL 1924/2003, PL 1930/2003, PL 2036/2003, 
PL 2856/2004, PL 3163/2004, PL 3845/2004, PL 
4005/2004, PL 4035/2004 e PL 4941/2005) 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, do PL 5510/2001, do PL 
6454/2002, do PL 6534/2002, do PL 6929/2002, do PL 
6991/2002, do PL 490/2003, do PL 1924/2003, do PL 
1930/2003, do PL 2036/2003, do PL 2856/2004, do PL 
3163/2004, do PL 3845/2004, do PL 4005/2004, do PL 
4035/2004, do PL 4941/2005, do PL 1298/2003 e do PL 

4656/2004, apensados, do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação e da Emenda apresentada 
nesta Comissão, com subemenda substitutiva. 

Lido o parecer. Suspensa a discussão em virtude do 
início da Ordem do Dia do Plenário, em 9-8-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 937/03 – do Sr. Deley – que “al-
tera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, prevendo 
o seguro de responsabilidade civil por dano ambiental, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Mo-
reira Mendes, em 12-6-2007. 
O Deputado Moreira Mendes apresentou voto em se-
parado em 26-6-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.372/03 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “cria os Conselhos Federal e Regionais 
de Zootecnia e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.017/03 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “altera a Lei nº 6.645 de 14 de maio de 1979”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 

Vista conjunta aos Deputados Regis de Oliveira e Ro-
berto Magalhães, em 23-5-2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 29-5-2007. 
Discutiu a matéria o Deputado Flávio Dino. Mantidas 
as inscrições dos Deputados Regis de Oliveira, Sérgio 
Barradas Carneiro, Paulo Maluf e Roberto Magalhães, 
em 23-5-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 2.055/03 – do Sr. Giacobo – que 
“estabelece o prazo de cinco dias para apreciação e 
pronunciamento, por Junta Comercial, do pedido de 
registro de pequena ou microempresa”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.591/03 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “altera a Lei nº 10.147, de 21 de dezem-
bro de 2000, que dispõe sobre a incidência da contri-
buição para o PIS/PASEP e da Cofins, nas operações 
de venda dos produtos que especifica”. (Apensado: 
PL 3714/2004) 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação e do PL 3714/2004, apen-
sado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.667/04 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera o Código Civil e dispõe sobre as 
sociedades empresárias”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e das 
Emendas da Comissão de Desenvolvimento Econômi-
co, Indústria e Comércio, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.914/04 – do Sr. Pastor Frankem-
bergen – que “acrescenta dispositivo ao art. 281 do 
Código de Trânsito Brasileiro, que cuida do julgamento 
da consistência do auto de infração”. (Apensado: PL 
4303/2004) 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 4303/2004, apensado, 
com emendas. 

Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 5-
7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 4.227/04 – da Sra. Gorete Pe-
reira – que “altera a Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro 
de 2002 – Código Civil, para dispor sobre a abertura 
de templos religiosos”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.325/04 – da Sra. Iriny Lopes 
– que “altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 
03 de Outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
relativos à perícia ad hoc”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 5.077/05 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “obriga todas as praças de pedágio a criarem 
guichês específicos para o atendimento à veículos ciclo-
motores, motos, motocicletas, motonetas e triciclos”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 6.339/05 – do Sr. Marcelo Ortiz 
– que “dá nova redação ao art. 238 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de 
Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Regis de Oliveira e Silvinho Peccioli, em 
29-5-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.562/06 – do Sr. José Carlos 
Machado – que “obriga as empresas prestadoras de 
serviços públicos a fornecerem a seus usuários certi-
dão de quitação anual de débitos”. 
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 12-6-
2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.782/06 – do Sr. Cezar Silves-
tri – que “altera o Art. 143 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e o Art. 
274 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
– Código de Processo Penal, a fim de instituir requisito 
para investidura no cargo de Oficial de Justiça”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
das Emendas 1/2007 e 2/2007 apresentadas nesta 
Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 7.320/06 – da Sra. Maria do Ro-
sário – que “altera a Lei nº 11.282, de 23 de fevereiro 
de 2006, que “Anistia os trabalhadores da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT punidos em 
razão da participação em movimento grevista””. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.635/06 – do Sr. Zequinha Marinho 
– que “altera a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950”. 
RELATOR: Deputado IBSEN PINHEIRO. 
PARECER: constitucionalidade, injuridicidade, técnica 
legislativa, com emenda, e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 77/07 – do Sr. Edinho Bez – que 
“acrescenta inciso ao art. 3º da Lei nº 10.169, de 29 de 
dezembro de 2000, de forma a isentar do pagamento de 
emolumentos cartoriais os aposentados e pensionistas 
que recebam até um salário mínimo mensal”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 10-5-2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 16-5-2007. 
Suspensa a discussão por acordo, em 31-5-2007. 
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PROJETO DE LEI Nº 202/07 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “dá nova redação e acrescenta parágrafos ao 
artigo 424, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da Emen-
da apresentada nesta Comissão, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 206/07 – do Sr. Clodovil Her-
nandes – que “autoriza o enteado a adotar o nome de 
família do padrasto”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 16-8=-2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade 
(art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.576/00 – do Sr. Fernando Gabei-
ra – que “dispõe sobre a instalação de fontes emissoras 
de radiação eletromagnética e dá outras providências”. 
(Apensados: PL 4399/2001, PL 4505/2001, PL 5241/2001, 
PL 4587/2001, PL 5843/2001 e PL 6835/2002) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.800/05 – do Sr. Manoel Sal-
viano – que “altera a Medida Provisória nº 2.134-31, 
de 21 de junho de 2001, que altera a Lei nº 9.782, de 
26 de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária”. 
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.424/06 – do Poder Executivo 
– que “concede, a título de indenização decorrente 
de responsabilidade civil da União, pensão especial a 
dependente de Roberto Vicente da Silva”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 6.854/06 – do Sr. Raul Jungmann 
– que “altera o artigo 1º da Lei nº 8.906, de 04 de julho 
de 1994, que “dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e 
a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.”” 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.330/03 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera o artigo 206 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 – Código Civil -, para estabelecer o 
prazo prescricional de vinte anos para ação de respon-
sabilidade civil decorrente de moléstias profissionais 
contraídas por trabalhadores em decorrência de ativi-
dades insalubres, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.693/06 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “altera o art. 375 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.790/06 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre a prescrição nos crimes 
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.628/97 – do Sr. Vic Pires Fran-
co – que “altera a alínea “j” do inciso III do art. 302 da 
Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe 
sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.078/99 – do Sr. Ronaldo Vas-
concellos – que “acrescenta o inciso XIII ao artigo 3º 
da Lei nº 9.472, de l6 de julho de l997, prevendo o 
detalhamento de todas as chamadas nas contas tele-
fônicas”. (Apensado: PL 1861/1999) 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.345/05 – do Senado Federal 
– Marco Maciel – (PLS 99/2005) – que “dispõe sobre a 
inscrição de nomes no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.463/05 – do Sr. Chico Alencar 
– que “institui o dia 25 de janeiro como “Dia Nacional 
da Bossa Nova””. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.258/06 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezem-
bro de 1986, que “dispõe sobre o Código Brasileiro de 
Aeronáutica”, para definir a abrangência da franquia 
de bagagem”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.456/04 – do Sr. Giacobo – que 
“acrescenta parágrafos ao artigo 18 da Lei nº 6.729, 
de 1º de dezembro de 1979, com a redação que lhe 
deu a Lei nº 8.132, de 1990, que “Dispõe sobre a con-
cessão comercial entre produtores e distribuidores de 
veículos automotores de via terrestre””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.989/97 – do Sr. Enio Bacci – que 
“dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas e equi-
pamentos hospitalares e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 79/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“modifica o art. 1º e o § 1º do art. 2º da Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas 
para as eleições e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL 3076/2000) 
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI. 

PROJETO DE LEI Nº 298/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“torna facultativo o exame criminológico para conde-
nados em regime semi-aberto, e dá outras providên-
cias”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 304/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“autoriza o trabalho externo aos condenados em regi-
me semi-aberto e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 310/1999) 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 395/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“agiliza adoção direta, sem observância de listagens e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 396/1999) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 446/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“dá a estagiários de direito oportunidade de patroci-
nar defesa pela assistência judiciária e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 485/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“prevê prazo de 10 (dez) dias para vistas de advogado 
em processos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 494/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“permite substituição de testemunhas até 5 (cinco) dias 
da audiência e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 527/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“altera a letra “a” do inciso II do art. 75 da Lei nº 6.815, 
de 1980”. 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 626/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“fixa em 60 (sessenta) dias prazo para ingressar com 
ação, principal em cautelares e dá outras providên-
cias”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.010/99 – do Sr. Enio Bacci 
– que “altera o inciso I do art. 1º da Lei nº 9.491, de 
1997, estabelecendo a realização de plebiscito para 
privatização de empresas estatais”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 43/03 – do Sr. Enio Bacci – que 
“determina instalação de pontos de justificativa eleitoral 
nas rodovias e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.456/04 – do Sr. Enio Bacci – 
que “altera início da contagem de prazos em citações 
e intimações e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.954/97 – do Sr. Enio Bacci 
– que “regulamenta o pagamento pelas empresas das 
mensalidades escolares de seus funcionários”. (Apen-
sado: PL 3803/1997) 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.995/97 – do Sr. Enio Bacci – 
que “dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina 
“Sexualidade e Doenças Sexualmente Transmissíveis, 
Formas de Contágio e Prevenção”, no currículo da es-
cola fundamental”. (Apensado: PL 4714/1998) 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.226/98 – do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade das casas no-
turnas em distribuir camisinhas aos frequentadores e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 506/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“torna obrigatório aos supermercados a destinação de 
caixas registradoras para atendimento exclusivo aos 
deficientes físicos, pessoas com mais de 65 (sessenta 
e cinco) anos de idade e gestantes e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 625/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“autoriza divórcio direto após separação de fato há mais 
de 1 (um) ano e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 704/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“permite acesso à Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria “C”, a motoristas que não tenham cometido 
infração gravíssima ou reincidido em infração grave”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 

PROJETO DE LEI Nº 1.013/99 – do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre o acesso de pessoas portadoras 
de deficiência física ao sistema de transporte coletivo 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.785/99 – do Sr. Enio Bacci – 
que “dispõe sobre a criação de Conselhos Escolares 
e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.050/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“altera velocidade para motocicletas onde não exista 
sinalização e dá outras providência”. (Apensados: PL 
2057/1999, PL 2305/2000 e PL 2332/2000) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.111/99 – do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “altera a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro 
de 1996, que dispõe sobre a gratuidade dos atos ne-
cessários ao exercício da cidadania”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.387/05 – do Sr. Michel Temer 
– que “acrescenta § 4º ao art. 515 do Código de Pro-
cesso Civil”. 

RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

PROJETO DE LEI Nº 804/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera o art. 1° da Lei n° 11.179 de 22 de se-
tembro de 2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei nº 
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB.”” 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.202/97 – do Sr. Nilton Baiano 
– que “limita a realização e exibição de sorteios, ven-
das, promoções ou prestação de serviços por telefo-
ne nos programas de rádio e televisão”. (Apensados: 
PL 3293/1997, PL 3710/1997, PL 4346/1998 e PL 
4596/1998) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 

PROJETO DE LEI Nº 95/03 – do Sr. Paulo Rocha – que 
“acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Traba-
lho, a fim de determinar que a dispensa por justa cau-
sa da empregada gestante ocorra após a respectiva 
apuração em inquérito”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

LOCAL: Plenário 8 do anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 36/07 Do Sr. Eduardo da Fonte 
– que “solicita que a Comissão de Defesa do Con-
sumidor determine ao Tribunal da Contas da União 
– TCU, a realização de auditoria nos processos de 
reajuste tarifário da CELPE – Companhia Energéti-
ca de Pernambuco, no período compreendido entre 
2002 à 2007”. 

REQUERIMENTO Nº 39/07 Do Sr. Ivan Valente – que 
“solicita seja convocado o Sr. Ministro das Comuni-
cações, a fim de prestar esclarecimentos sobre os 
serviços prestados pelas Operadoras de Canais Fe-
chados – TV por assinatura, em face dos direitos dos 
consumidores”. 

REQUERIMENTO Nº 42/07 Do Sr. Leo Alcântara – que 
“solicita seja convidado para audiência pública, o Dire-
tor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), onde se discutirá assunto constante de 
Consulta Pública n° 69, de 11 de julho de 2007”. 

REQUERIMENTO Nº 43/07 Do Sr. Eduardo da Fonte 
– que “solicita realização de audiência pública para 
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tratar de assuntos relacionados à “Prestação de Ser-
viço e Preços das Tarifas de Água e Esgoto cobradas 
pela COMPESA – Companhia Pernambucana de Sa-
neamento – no Estado de Pernambuco e por outros 
Estados da Federação””. 

REQUERIMENTO Nº 44/07 Do Sr. Luiz Bassuma – (PL 
949/2007) – que “requer realização de Audiência Pú-
blica para debater o Projeto de Lei Nº 949 de 2007 de 
autoria do nobre deputado Fernando Coruja”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.460/00 – do Sr. Luiz Bitten-
court – que “proíbe o uso de aparelhos telefônicos 
celulares em hospitais e clínicas médicas públicas e 
privadas do País”. 
RELATOR: Deputado GIACOBO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.527/06 – do Sr. Wellington 
Fagundes – que “dispõe sobre a abertura e o encer-
ramento de contas correntes”. 
Explicação da Ementa: Estabelece critérios para o 
encerramento de conta corrente bancária sem movi-
mentação por mais de 120 (cento e vinte) dias.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 730/07 – do Sr. Carlos Eduardo 
Cadoca – que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 
de 1986, para disciplinar a oferta de bilhetes aéreos 
com tarifas promocionais”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 731/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Pannunzio – que “acrescenta parágrafo único ao art. 
9º da Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, 
de 11 de setembro de 1990”. 
Explicação da Ementa: Garante o isolamento visual 
e físico para os usuários de bancos (guichê de caixa 
executivo e caixa eletrônico), resguardando sua priva-
cidade e segurança pessoal.
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.020/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “inclui os parágrafos primeiro e segundo 
ao art. 781 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil, de modo estabelecer normas sobre 
indenização para os contratos de seguro de veículos 
automotores”. 
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
106/05 – da Sra. Kátia Abreu – que “propõe que a 
Comissão de Defesa do Consumidor fiscalize e apure 
responsabilidades no processo de autorização e fis-
calização das atividades da empresa Avestruz Master 
Agro-Comercial Importação e Exportação Ltda”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO. 
PARECER: Relatório Final, pelo Arquivamento. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
16/07 – do Sr. Eduardo da Fonte – que “propõe que 
a Comissão de Defesa do Consumidor promova a fis-
calização e controle dos atos da Agência Nacional de 
Energia Elétrica que estabeleceram revisão e reajuste 
de tarifas de energia elétrica da Companhia Energética 
de Pernambuco desde 2005”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 
LOCAL: Plenário 08 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

“ALÍQUOTAS DA PAUTA FISCAL DOS REFRIGE-
RANTES E CERVEJAS.” 

(Requerimento n.° 10/2007 – Dep. Givaldo Carimbão 
e Ribamar Alves)

Convidados: JORGE ANTONIO DEHER RACHID (a 
confirmar), Secretário Geral da Receita Federal – MF; 
FERNANDO RODRIGUES BAIRROS (confirmado), 
Presidente da Associação dos Fabricantes de Refrige-
rantes do Brasil – AFREBRAS; MARCOS MESQUITA 
(confirmado), Superintendente do Sindicato Nacional 
da Indústria da Cerveja – SINDICERV 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos (nº05) 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 57/07 Do Sr. Nelson Marque-
zelli – que “requer que sejam incluídos os seguintes 
convidados, para Audiência Pública que debaterá o 
tema Lei de Patente e Desenvolvimento Nacional, 
os senhores: Dr. Jorge Raimundo – Presidente do 
Conselho das Indústrias Farmacêuticas de Pesquisa 
– INTERFARMA, Sr. Ney Lopes, Sr. Gustavo Morais e 
Professor Brito Cruz”. 

REQUERIMENTO Nº 60/07 Do Sr. Reginaldo Lopes 
– que “requer a realização de audiência pública con-
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junta da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Comissão de Minas e Energia e Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, a realizar-se em 
data a ser agendada, para debater a consolidação das 
políticas públicas de Estado para a produção e distri-
buição das fontes de energias renováveis, como saída 
estratégica para o Brasil diante dos riscos de colapsos 
dos combustíveis fósseis e do aquecimento global”. 

REQUERIMENTO Nº 61/07 Do Sr. Praciano – que “re-
quer seja solicitado ao Comitê Gestor do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC, do Governo Federal, 
o envio mensal a esta Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos 
Deputados, de relatórios detalhados sobre a execução 
das obras do referido Programa”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3/07 – do Sr. 
Antonio Carlos Mendes Thame – que “acrescenta o § 
4º ao art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, que Institui o Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte”. 
(Apensado: PLP 4/2007) 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação deste e do PLP 4/2007, 
apensado, com substitutivo. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.883/05 – do Sr. Eduardo Gomes 
– que “define crimes contra a ordem econômica”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 411/07 – do Senado Federal 
– Antônio Carlos Magalhães – (PLS 415/2005) – que 
“estabelece normas gerais para a simplificação do 
procedimento de registro de empresários e pessoas 
jurídicas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios”. 
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN. 
PARECER: pela rejeição deste e das emendas apre-
sentadas. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.356/05 – do Sr. Vicentinho 
– que “regulamenta a demissão coletiva e determina 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA JR.. 

PARECER: pela aprovação, com emendas. 

Vista ao Deputado Guilherme Campos, em 10-7-
2007. 
O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 8-8-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 172/07 – da Sra. Professora Ra-
quel Teixeira – que “dispõe sobre a equalização de juros 
pelo Tesouro Nacional nos empréstimos feitos a micro-
empresas e empresas de pequeno porte com recursos 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT” 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

Vista ao Deputado Albano Franco, em 10-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 753/07 – do Sr. Fábio Ramalho 
– que “institui o Programa Nacional de Pedras e Metais 
Preciosos – PNPMP, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista conjunta aos Deputados Albano Franco e Antônio 
Andrade, em 10-7-2007. 
O Deputado Antônio Andrade apresentou voto em se-
parado em 9-8-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.199/05 – do Sr. Nazareno 
Fonteles – que “altera a redação do artigo 40, caput 
e parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 
1996, com a finalidade de reduzir o prazo de vigência 
da patente”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.633/04 – do Sr. Jamil Murad 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação 
de serviços de acondicionamento ou embalagem das 
compras em estabelecimentos comerciais denomi-
nados supermercados, hipermercados ou similares”. 
(Apensados: PL 6360/2005 e PL 481/2007) 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 6360/2005, e 
do PL 481/2007, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.661/06 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “amplia a área de atuação da Área de 
Livre Comércio de Brasiléia, prevista na Lei nº 8.857, 
de 8 de março de 1994, que “autoriza a criação de 
Áreas de Livre Comércio nos Municípios de Brasiléia 
e Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, e dá outras pro-
vidências””. (Apensado: PL 7662/2006) 
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 7662/2006, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 592/07 – do Sr. Uldurico Pinto 
– que “estabelece programa de preços mínimos para 
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os biocombustíveis e para as matérias-primas utiliza-
das na sua produção, e altera a Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 192/07 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “institui Contribuição de Intervenção no Domí-
nio Econômico destinada a financiar programas de 
prevenção e tratamento de doenças provocadas pelo 
uso de bebidas alcoólicas e de produtos derivados do 
tabaco”. (Apensado: PL 465/2007) 
RELATOR: Deputado VICENTINHO ALVES. 
PARECER: pela rejeição deste e do PL 465/2007, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 255/07 – do Sr. Clodovil Hernan-
des – que “proíbe a fabricação e comercialização de 
produtos de qualquer natureza, destinados ao público 
infantil, reproduzindo a forma de cigarro e similares”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela aprovação, na forma do substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 285/07 – do Sr. Vicentinho Al-
ves – que “revogam-se os artigos 818 a 839 e 897 a 
903 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,do 
Código Civil Brasileiro”. (Apensados: PL 795/2007 e 
PL 1313/2007) 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 
PARECER: pela rejeição deste e do PL 1313/2007, 
apensado, e pela aprovação do PL 795/2007, apen-
sado, na forma do substitutivo. 

Vista ao Deputado João Maia, em 10-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.096/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “reduz o prazo para aproveita-
mento de créditos, relativos a bens do ativo imobilizado 
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 
LOCAL: Plenário 14 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA 
COM A COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

Debate sobre o PL Nº 29/07 que “Dispõe sobre a 
organização e exploração das atividades de Co-
municação Social Eletrônica e dá outras provi-
dências”

(Req. nº 48/07 do Dep. Wellington Fagundes e nº 
54/07 Dep. Bilac Pinto) 

Expositores: Daniel Pimentel Slaviero – Presidente 
da ABERT ( Associação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão); João Carlos Saad – Presidente 

da ABRA (Associação Brasileira de Radiodifusores); 
José Fernandes Pauletti – Presidente da ABRAFIX 
( Associação Brasileira de Concessiónarias de Servi-
ços Telefônicos Fixo); Ércio Alberto Zilli – Presidente-
Executivo da ACEL ( Associação Nacional das Opera-
doras Celulares); Chistopher Torto – Presidente da 
ABTA ( Associação Brasileira de TV por Assinatura); 
Luis Cuza – Presidente da TELCOMP ( Associação 
Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomu-
nicações Competitivas) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.765/03 – da Sra. Maninha – que 
“estabelece normas para recolhimento e reembolso 
de embalagens e dá outras providências” (Apensado: 
PL 2429/2003) 
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.995/05 – do Senado Federal-
José Sarney – (PLS 107/2004) – que “institui o Plano de 
Desenvolvimento Regional dos Municípios do Entorno 
do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, no 
Estado do Amapá, e acrescenta § 2º ao art. 13 da Lei 
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 503/07 – do Sr. Marcio Junquei-
ra – que “altera a Lei nº 8.256, de 25 de novembro de 
1991, desmembra a instalação da Área de Livre Co-
mércio no Município do Bonfim, no Estado de Roraima 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN. 

PROJETO DE LEI Nº 808/07 – do Sr. Nazareno Fon-
teles – que “institui a Política Nacional de Inclusão e 
Promoção dos Microempreendedores Urbanos”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.421/07 – do Sr. Rogerio Lisboa 
– que “altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, 
de forma a eliminar a necessidade da nacionalização 
dos equipamentos e serviços referentes à produção 
de energia eólica”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO LOPES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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PROJETO DE LEI Nº 612/07 – do Sr. Flávio Bezerra 
– que “dispõe sobre o uso de sacolas plásticas bio-
degradáveis para acondicionamento de produtos e 
mercadorias a serem utilizadas nos estabelecimentos 
comerciais em todo território nacional”. (Apensado: PL 
847/2007) 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

LOCAL: Plenário 16, do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 30/07 Do Sr. José Paulo Tóffano 
– que “requer a realização do Seminário “Metrópoles 
Sustentáveis”: Responsabilidades Individuais e Cole-
tivas””. 

REQUERIMENTO Nº 32/07 Do Sr. Edson Santos – que 
“requer a realização de um Seminário para discutir a 
Lei 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacio-
nais para o Saneamento Básico”. 

REQUERIMENTO Nº 33/07 Do Sr. Luiz Carlos Bu-
sato – que “requer que seja realizado Seminário no 
dia 04 de setembro do corrente, com propósito de 
esclarecimentos aos senhores parlamentares dos 
Programas desenvolvidos através da Caixa Econô-
mica Federal”. 

REQUERIMENTO Nº 34/07 Do Sr. Nelson Pellegrino 
e outros – que “solicita reunião de audiência pública 
em data a ser definida, para debatermos o Metrô de 
Salvador, seu cronograma de obras, ampliação de seu 
traçado até a estação Pirajá e o preço da tarifa”. 

REQUERIMENTO Nº 35/07 Do Sr. Paulo Rubem Santia-
go – que “requer que essa Comissão realize, juntamen-
te com a Frente Parlamentar do Congresso Nacional 
em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 
e com as Comissões de Seguridade Social e Família, 
Educação e Cultura, Defesa do Consumidor, Finanças 
e Tributação, Direitos Humanos e Minorias, Trabalho, 
Administração e de Serviço Público, Turismo e Despor-
to, Viação e Transportes, Seminário sobre o Projeto de 
Lei nº 7.699, de 2006, e seus apensados, que Institui 
o Estatuto do Portador de Deficiência”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.702/04 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “”Dispõe sobre a instituição em todos con-
domínios do Brasil, do treinamento de proteção contra 

incêndio, técnicas de resgate e primeiros socorros na 
forma que específica e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado LAUREZ MOREIRA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda supressiva. 

Vista ao Deputado José Airton Cirilo, em 11-7-2007. 
O Deputado José Airton Cirilo apresentou voto em se-
parado em 8-8-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 7.073/06 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “cria o Programa de Infra 
– estrutura e Urbanização – Prourb, para a imple-
mentação de ações voltadas para a infra-estrutura 
urbana”. 
RELATOR: Deputado ELIENE LIMA. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.648/06 – do Senado Federal-
Flexa Ribeiro – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para prorrogar o 
prazo para a elaboração dos planos diretores munici-
pais”. (Apensado: PL 7399/2006) 
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS  
E MINORIAS 

LOCAL: Auditório Nereu Ramos 
HORÁRIO: 09h 

SEMINÁRIO 

A – Seminário: 

Tema: Anistiados do Brasil – Anistia e Direitos Hu-
manos

9 horas
Plenária dos anistiados.
14 horas

Elaboração do Documento Oficial dos Anistiados e Não 
Anistiados a ser entregue ao Presidente LULA.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LOCAL: Plenário 10 do Anexo II. 
HORÁRIO: 10h 
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REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 86/07 Do Sr. Clodovil Hernandes 
– (PL 1120/2003) – que “requerimento de Audiência 
Pública na Comissão de Educação e Cultura – “para 
apreciação do PL que Dispõe sobre a residência odon-
tológica obrigatória para o exercício profissional”. 

REQUERIMENTO Nº 91/07 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requer a realização de audiência pública na Comissão 
de Educação e Cultura para discutir a contratação, pe-
los sistemas de ensino, de empresas privadas do setor 
educacional, que oferecem formação aos professores, 
material, apostilas e o acompanhamento pedagógico 
correspondente, com repasses de verbas públicas”. 

REQUERIMENTO Nº 93/07 Do Sr. Lobbe Neto – (PL 
6848/2002) – que “requer a realização de Audiência 
Pública para discutir o PL nº 6.848/02, que dispõe so-
bre a comercialização e consumo de guloseimas nas 
escolas de Educação Básica”. 

REQUERIMENTO Nº 94/07 Do Sr. Severiano Alves 
– que “sejam convidados os Senhores GABRIEL MÁ-
RIO RODRIGUES, Presidente da ABMES – Associa-
ção Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior; 
ANTÔNIO CARBONARI NETTO, Diretor da SEMESP 
– Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabele-
cimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo 
e JOSÉ JANGUIÊ BEZERRA DINIZ, Presidente da 
ABRAFI – Associação Brasileira das Faculdades Iso-
ladas e Integradas para debater, em audiência pública, 
o PL 65 de 2003 que “proibe a criação de novos cursos 
médicos e a ampliação de vagas nos cursos existentes, 
nos próximos dez anos e dá outras providências””. 

REQUERIMENTO Nº 95/07 Do Sr. Lobbe Neto – que 
“requer a realização de Audiência Pública Conjunta 
desta Comissão com as Comissões de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; e de 
Seguridade Social e Família, para debater a qualidade 
nutricional das merendas escolares, com a presença 
de especialistas e pesquisadores da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, membros 
das Câmaras Setoriais de Arroz e Feijão, empresários, 
professores, médicos, nutricionistas e demais institui-
ções profissionais envolvidos”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.427/05 – do Senado Federal 
– Leomar Quintanilha – (PLS 201/2005) – que “dá a 
denominação de Viaduto Clifton Braga Nunes ao via-

duto localizado na rodovia BR- 153, no Município de 
Gurupi, Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado JOÃO OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.587/06 – do Senado Federal 
– Leonel Pavan – (PLS 171/2003) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Fundação Universidade Fe-
deral do Oeste Catarinense (Ufoeste)”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.589/06 – do Senado Federal 
– Geraldo Mesquita Júnior – (PLS 156/2005) – que “au-
toriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica 
Federal de Rio Branco, no Estado do Acre”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.331/06 – do Senado Federal 
– Papaléo Paes – (PLS 23/2006) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar “campi” avançados da Uni-
versidade Federal do Amapá (Unifap) nos Municípios 
de Santana, Oiapoque, Laranjal do Jarí e Amapá, no 
Estado do Amapá”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.425/06 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – que “acrescenta e altera dispositivos 
na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para in-
cluir no ensino fundamental e médio, e nos cursos de 
formação de professores da educação básica, compo-
nente curricular dedicado ao desenvolvimento de valo-
res éticos e de cidadania”. (Apensados: PL 6484/2006 
(Apensado: PL 579/2007) e PL 998/2007) 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 
PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 7.425/06 e 
dos PLs nºs 6.484/06, 579/07 e 998/07, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 691/07 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 351/2004) – que “altera a Lei nº 
9.998, de 17 de agosto de 2000, que institui o Fundo 
de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
para determinar a aplicação de recursos em educação 
e em ciência e tecnologia”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 880/07 – do Senado Federal-
Valdir Raupp – (PLS 157/2006) – que “altera a Lei nº 
662, de 6 de abril de 1949, para incluir a terça-feira 
de Carnaval, a sexta-feira da Paixão e a quinta-feira 
de Corpus Christi entre os feriados nacionais, e a Lei 
nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, para excluir a 
sexta-feira da Paixão dos feriados religiosos e dá ou-
tras providências”. 
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RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.100/07 – do Senado Federal-
Inácio Arruda – (PLS 80/2007) – que “institui o ano de 
2007 como “Ano Nacional Oscar Niemeyer””. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.149/01 – dos Srs. Paulo Rocha 
e Professor Luizinho – que “dispõe sobre informações 
prestadas pelas instituições de ensino superior ao 
candidato, no ato de inscrição do vestibular”. (Apen-
sados: PL 5928/2001 (Apensado: PL 6707/2002), PL 
3791/2004, PL 5793/2005 e PL 1074/2007) 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 
5.149/01, e do PL nº 5.928/01, apensado, com Subs-
titutivo, e pela rejeição dos PLs nºs 6.707/02, 3.791/04, 
5.793/05, 1.074/07, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 5.384/01 – do Sr. Aloizio Merca-
dante – que “dispõe sobre a cobrança de taxas de ins-
crições em vestibulares”. (Apensados: PL 5548/2001, 
PL 6809/2002, PL 7273/2002, PL 1205/2003, PL 
1677/2003, PL 3602/2004, PL 4194/2004, PL 4224/2004, 
PL 4267/2004 e PL 5674/2005) 
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 
5.384/01, da Emenda apresentada na Comissão, e 
dos PLs nºs 5.548/01, 6.809/02, 7.273/02, 1.205/03, 
1.677/03, 4.224/04, 4.267/04, e 5.674/05, apensados, 
com Substitutivo; e pela rejeição dos PLs nºs 3.602/04 
e 4.194/04, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.145/03 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera a Lei nº 5.700, de 1º de setembro 
de 1971, que “Dispõe sobre a forma e a apresentação 
dos Símbolos Nacionais, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados João Matos e Lobbe 
Neto, em 4-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 2.925/04 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “dispõe sobre as normas gerais de ensino nas 
instituições militares estaduais”. 
RELATOR: Deputado CLÓVIS FECURY. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 
2.925/04, com Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.156/04 – do Sr. Ivan Valente 
– que “dispõe sobre o dever das empresas de rádio ou 
televisão de informar aos ouvintes ou telespectadores 

os dados das obras musicais executadas em sua pro-
gramação”. (Apensado: PL 3364/2004) 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: Parecer do relator, Dep. Paulo Rubem 
Santiago (PT-PE), pela aprovação do Projeto de Lei nº 
3.156/04 e do PL nº 3.364/04, apensado, nos termos 
do Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.534/04 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de cada 
cesta básica produzida e distribuída no País pelo Poder 
Público ou pela iniciativa privada conter pelo menos 
dois livros representativos da cultura nacional”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.137/05 – do Sr. Alex Canziani 
– que “dispõe sobre o acesso aos cursos de graduação 
oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior”. 
RELATOR: Deputado ELIENE LIMA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.361/05 – do Sr. Vicentinho 
– que “institui o dia 27 de julho como DIA NACIONAL 
DO CIPEIRO”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.598/06 – do Sr. Rubens Otoni 
– que “denomina “UNED Professora Cleide Campos” a 
Unidade de Ensino Descentralizada de Inhumas – UNED 
do CEFET – GO, no Município de Inhumas – GO”. 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.651/06 – do Sr. Renildo Calhei-
ros – que “dispõe sobre a instituição e funcionamento 
do Fundo Especial do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – FUNPHAN” 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 6.918/06 – do Sr. Leandro Vilela 
– que “inscreve o nome do Marechal-do-Ar Eduardo 
Gomes no Livro dos Hérois da Pátria”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.243/06 – do Sr. Reginaldo Lo-
pes – que “erige em monumento nacional o Caminho 
da Estrada Real que abrange os Estados de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: Parecer do relator, Dep. Bonifácio de An-
drada (PSDB-MG), pela aprovação, com substitutivo. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.282/06 – do Sr. Leandro Vilela 
– que “inscreve o nome de Antônio de Sampaio, o Bri-
gadeiro Sampaio, no livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.482/06 – do Sr. Simão Sessim 
– que “altera a denominação da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, para Universidade Federal 
Rural de Seropédica”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.567/06 – da Sra. Nice Lobão 
– que “dispõe sobre desconto da mensalidade das ins-
tituições privadas de ensino superior para estudantes 
que se dedicarem à pesquisa científica”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.582/06 – do Sr. José Otávio 
Germano – que “institui a concessão de bolsas de es-
tudo em cursos de graduação e pós-graduação aos 
membros dos órgãos de segurança pública constantes 
do art. 144 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.607/06 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre a inclusão da disciplina 
empreendorismo no ensino fundamental, médio, pro-
fissionalizante e educação superior”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.608/06 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “institui o Dia Nacional da Acupuntura e 
Terapias Afins”. 
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 205/07 – do Sr. Luiz Carlos Hauly 
– que “destina parcela da arrecadação do Imposto da 
União sobre rendas e proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte, às autarquias e fundações públicas 
federais de ensino superior”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Pedro Wilson, em 11-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 235/07 – da Sra. Alice Portugal – que 
“modifica a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”. 
RELATOR: Deputado CLODOVIL HERNANDES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 348/07 – do Sr. Izalci – que “al-
tera o art. 318 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho)”. (Apen-
sado: PL 1172/2007) 
RELATORA: Deputada NICE LOBÃO. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 348/07 
e pela rejeição do PL nº 1.172/07, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 547/07 – do Sr. Lobbe Neto – que 
“dá nova redação ao inciso II do art. 20 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as dire-
trizes e bases da educação nacional”. 
RELATORA: Deputada NICE LOBÃO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Carlos Abicalil, em 4-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 667/07 – do Sr. Manoel Junior 
– que “torna obrigatório o ensino de Língua Espanho-
la nas escolas da rede pública de ensino e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 741/07 – dos Srs. Elismar Prado 
e Frank Aguiar – que “dispõe sobre a educação para 
as artes na educação básica, alterando a redação do 
art. 26, §2º da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que “estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional”, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 819/07 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “dispõe sobre o Dia Nacional do Respeito ao 
Contribuinte”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 821/07 – do Sr. Clodovil Hernan-
des – que “modifica a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998, assegurando direitos morais aos dubladores 
de obras audiovisuais”. 
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.024/07 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “institui o Dia Nacional do Guarda 
Municipal”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.031/07 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “dispõe sobre a criação do ProMed, Pro-
grama de concessão de bolsas de estudo no Ensino 
Médio em instituições de ensino privado, e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 
PARECER: pela aprovação. 
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 16-8-2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.262/07 – do Sr. Vinicius Carva-
lho – que “acrescenta o inciso III no art. 2º, acrescenta 
o inciso VI ao art. 3º, altera a redação dos artigos 4º 
e 5º e acrescenta o inciso V ao art. 8º, todos da Lei nº 
7.998 de 11 de janeiro de 1990”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.267/07 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de execu-
ção sonora do Hino Nacional Brasileiro, pelos órgãos 
públicos nas atividades que especifica”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.741/06 – do Sr. Nilson Mourão 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de dublagem, 
em língua portuguesa, de obras cinematográficas pro-
duzidas em idioma estrangeiro e apresentadas em 
salas comerciais de exibição pública em todo o Terri-
tório Nacional”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 286/07 – do Sr. Vicentinho Alves 
– que “determina a criação de cursinhos pré-vestibula-
res gratuitos, utilizando as salas de aula das escolas da 
rede de ensino público, nas condições que menciona, 
e dá outras providências”. (Apensado: PL 666/2007) 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.030/07 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “dispõe sobre a proibição da exigência 
do número mínimo de créditos “Grade Fechada” para 
a efetivação ou continuidade da matrícula nos estabe-
lecimentos de ensino superior”. 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.025/95 – do Sr. Aldo Aran-
tes – que “acrescenta artigo à Lei nº 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991, dispondo sobre a administração de 
arquivos públicos federais, relacionados à repressão 
política”. (Apensados: PL 1150/1995, PL 463/2003 e 
PL 2649/2003) 
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.848/02 – do Sr. Neuton Lima 
– que “dispõe sobre a comercialização e consumo de 
guloseimas nas escolas de Educação Básica”. (Apen-
sados: PL 2510/2003, PL 6168/2005, PL 6890/2006, 
PL 451/2007 e PL 763/2007) 
RELATOR: Deputado LOBBE NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.172/03 – da Sra. Professora 
Raquel Teixeira – que “dispõe sobre as diretrizes da 
política nacional de formação, certificação e valoriza-
ção do magistério público”. 
RELATOR: Deputado PAULO RENATO SOUZA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.699/03 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “institui a Política de Prevenção e Controle 
dos Distúrbios Nutricionais e das Doenças Associadas 
à Alimentação e Nutrição no Sistema Educacional 
Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.082/03 – do Sr. Paes Landim 
– que “altera a redação dos dispositivos que menciona 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e acres-
centa outros”. (Apensado: PL 3366/2004) 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.113/05 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “altera a Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 
1977, para dispor sobre a remuneração do estágio do 
estudante de medicina”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 

PROJETO DE LEI Nº 6.201/05 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “denomina Rodovia Federal Prefeito Eu-
clides Fabris a BR-163 – trecho Naviraí / Mundo Novo”. 
(Apensado: PL 7558/2006) 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.483/06 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre o fornecimento de alimen-
tação diferenciada para crianças e adolescentes porta-
dores de diabetes nas escolas públicas brasileiras”. 
RELATORA: Deputada NICE LOBÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.377/06 – do Senado Federal 
– Gerson Camata – (PLS 75/2006) – que “denomina 
“Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua” o trecho da 
rodovia BR-482, entre o entroncamento com a BR-101, 
no Espírito Santo, e a divisa com Minas Gerais”. 
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RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.474/06 – do Sr. Arlindo Chi-
naglia – que “institui o Dia Nacional da Assistência 
Farmacêutica”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR RUY PAULETTI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.629/06 – do Senado Federal-
Paulo Paim – (PLS 128/2006) – que “altera o § 1º do 
art. 1º da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de 
agosto de 2001, para incluir os estudantes da educa-
ção fundamental de jovens e adultos como beneficiá-
rios do Programa Nacional de Alimentação Escolar”. 
(Apensado: PL 7467/2006) 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 394/07 – do Sr. Rubens Otoni 
– que “denomina “Viaduto Professora Haidêe Jayme 
Ferreira” o viaduto localizado no km 435,55 da BR-
153, que dá acesso à BR-414, no Município de Aná-
polis – GO”. 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 

PROJETO DE LEI Nº 410/07 – do Senado Federal 
– Ana Júlia Carepa – (PLS 326/2005) – que “denomi-
na “Aeroporto Internacional de Belém / Val-de-Cans 
/ Júlio Cezar Ribeiro” o aeroporto internacional de 
Belém (Val-de-Cans), no Estado do Pará, e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 881/07 – do Senado Federal-Fle-
xa Ribeiro – (PLS 213/2006) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal do Oeste do 
Pará (Unioespa), com sede no Município de Santa-
rém, por desmembramento da Universidade Federal 
do Pará (UFPA)”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.157/07 – da Sra. Luciana Genro 
– que “altera a Lei nº 9.394, de 1996, de modo a tornar 
obrigatória a oferta de vagas no ensino médio”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.173/07 – do Sr. Sérgio Bar-
radas Carneiro – que “institui Programa de Avaliação 
Seriada Anual para acesso às Instituições de Ensino 
Públicas de Nível Superior, Técnico ou Tecnológico e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.174/07 – do Sr. Leonardo Quin-
tão – que “institui o Prêmio Paulo Freire de Criatividade 
no âmbito do ensino da rede pública”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.203/07 – dos Srs. Gustavo Fruet 
e Chico D’Angelo – que “dispõe sobre o depósito legal 
de obras musicais na Biblioteca Nacional”. 

RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.234/07 – do Sr. Eduardo Go-
mes – que “estabelece princípios e diretrizes para as 
ações voltadas para a educação nutricional e segu-
rança alimentar e nutricional da população e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.245/07 – do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “institui o Dia Nacional do Pescador a 
ser comemorado na data de 29 de junho”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.293/07 – do Senado Federal-
Cristovam Buarque – (PLS 31/2007) – que “acrescenta 
o art. 67-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
para determinar que as mudanças de lotação e rema-
nejamento de professores da rede pública de ensino 
sejam efetivadas antes do início do ano letivo”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.310/07 – do Sr. Carlos Sampaio 
– que “institui o dia 12 de maio como Dia Nacional dos 
Trabalhadores da área da Saúde”. 
RELATOR: Deputado LOBBE NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.371/07 – da Sra. Alice Portu-
gal – que “”Acrescenta parágrafo único ao art. 2º da 
Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998””. (Apensado: 
PL 1607/2007) 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

LOCAL: Plenário 04 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 73/07 – do Sr. Luiz Carlos Hauly 
– para que seja convidada a Presidenta da Caixa Eco-
nômica Federal, Sra. Maria Fernanda Ramos Coelho, 
o Presidente do Banco do Brasil S/A, Sr. Antonio Fran-
cisco de Lima Neto; o Presidente do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 
Sr. Luciano Coutinho; o Presidente da Federação Bra-
sileira de Bancos – FEBRABAN, Sr. Fábio Barbosa; 
o Presidente da Confederação Nacional das Institui-
ções Financeiras – CNIF, Sr. Gabriel Jorge Ferreira; 
o Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, Sr. Eliezer Nas-
cimento; e o Presidente do Banco do Povo, Sr. Luiz 
Carlos Alves, a fim de discutirem e informarem acerca 
do volume de crédito concedido para as pequenas e 
microempresas.
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REQUERIMENTO Nº 76/07 – do Sr. Guilherme Campos 
– para que sejam convidados o Secretário da Secre-
taria da Receita Federal do Brasil, Sr. Jorge Rachid; 
a Diretora do Departamento de Micro, Pequenas e 
Médias Empresas do Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior, Sra. Cândida Maria 
Cervieri; o Presidente do Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária do Ministério da Fazenda, Sr. Bernard 
Appy; o Presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE – Brasília/DF, 
Sr. Paulo Okammoto; o Presidente da Confederação 
Nacional da Indústria – CNI, Sr. Deputado Armando 
Monteiro; o Presidente da Confederação Nacional do 
Comércio – CNC, Sr. Antônio José Domingues de Oli-
veira Santos; o Presidente da Confederação Nacional 
dos Transportes – CNT, Sr. Clésio Andrade; o Presi-
dente da Confederação das Associações Comerciais 
e Empresariais do Brasil – CACB – Brasília/DF, Sr. 
Alencar Burti; e a Presidente do Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC, Sra. Maria Clara Cavalcante Bu-
garim, a fim de avaliarem a implantação da Lei Geral 
das Micro e Pequenas Empresas. 

REQUERIMENTO Nº 78/07 – dos Srs. Luiz Carlos 
Hauly e Antonio Carlos Mendes Thame – para que 
sejam convocados, em conjunto com a Comissão de 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, o Mi-
nistro de Estado da Fazenda, Sr. Guido Mantega; e o 
Presidente do Banco Central do Brasil, Sr. Henrique 
Meirelles, a fim de prestarem esclarecimentos acerca 
do impacto da Lei n.º 11.312, de 27 de junho de 2006, 
referente à isenção do Imposto de Renda e da CPMF 
para os residentes e domiciliados no exterior.

REQUERIMENTO Nº 79/07 – do Sr. Renato Molling 
– para que seja convidado o Secretário da Receita 
Federal do Brasil, Sr. Jorge Rachid, a fim de prestar 
esclarecimentos acerca da isenção de tributação inci-
dente no capital estrangeiro aplicado no País.

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 4.307/04 – do Senado Federal 
(PLS nº 107/00) – que “dispõe sobre a isenção de taxa 
de emissão de passaportes e demais documentos 
de viagem para os maiores de 65 (sessenta e cinco) 
anos”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA 
DO RELATOR EM 8-8-07.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 150/04 – do 
Sr. Zequinha Marinho – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a criar o Eixo de Desenvolvimento da PA-279 e 
instituir o Programa Especial de Desenvolvimento In-
tegrado da PA – 279”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO GOMES
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária.

RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR EM 8-8-07.

PROJETO DE LEI Nº 3.521/04 – do Senado Federal 
(PLS nº 516/03) – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Fundação Universidade Federal do Cariri (UF-
CARIRI)”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 26/03 – do 
Sr. Júlio Cesar – que “estabelece novos critérios para 
a distribuição por Estado do FPM entre os Municípios, 
exceto os de Capital”. (Apensados: PLP’s nºs s 145/04, 
219/04 e 52/07) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e dos PLP’s nºs 
145/04, 219/04 e 52/07, apensados, e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto e dos PLP’s nºs 145/04, 219/04 
e 52/07, apensados, com Substitutivo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 360/06 – do 
Sr. Mário Heringer – que “altera a Lei Complementar 
nº 87, de 13 de setembro de 1996, com o escopo de 
isentar a incidência do ICMS a aquisição de máquinas 
e tratores efetuadas pelas Prefeituras Municipais”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR EM 21-3, 20 
E 27-6-07.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 16/07 – do 
Sr. Vital do Rêgo Filho – que “acrescenta o inciso VII ao 
§ 3º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de 
janeiro de 2001, que ‘dispõe sobre o sigilo das opera-
ções instituições financeiras e dá outras providências’, 
para determinar que não constitui violação do dever 
de sigilo o fornecimento, a autoridades administrativas 
competentes, de dados protegidos por sigilo bancário 
ou fiscal relativos aos detentores de mandato eletivo, 
para fins de investigação de quaisquer ilícitos”. 
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RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprova-
ção, com emenda.

ORDINÁRIA

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 232/05 – do Sr. Lincoln 
Portela e outros – que “institui Comissão Parlamentar 
de Inquérito destinada a apurar os atos praticados pe-
las Torcidas Organizadas de todo o Pais, em diferentes 
aspectos tais como: violência e mortes nos estádios, 
seu entorno e vias de acesso, recebimento, controle e 
prestação de contas das verbas recebidas, bem como 
tráfico de drogas e armas”. 
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária.

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões – Art. 24, II (RICD):

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 2.053-A/03 – do Sr. Gastão Vieira 
– que “dá nova redação ao inciso I do art. 16 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, para manter como de-
pendente do segurado do Regime Geral de Previdência 
Social o filho de até 24 anos, se estudante”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária.

VISTA AO DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY EM 8-
8-07.

PROJETO DE LEI Nº 4.022-B/04 – do Senado Federal 
(PLS nº 493/03) – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Universidade Federal do Sudoeste Goiano (UF-
SOG), por desmembramento do Campus Avançado da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) em Jataí, e dá 
outras providências”. (Apensados: PL’s nºs 2.611/03 
e 4.663/04) 
RELATORA: Deputada LUCIANA GENRO
PARECER: pela compatibilidade e adequação financei-
ra e orçamentária do Projeto, dos PL’s nºs 2.611/03 e 
4.663/04, apensados, e dos Substitutivos das Comis-
sões de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
e de Educação e Cultura.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA 
DA RELATORA EM 8-8-07.

PROJETO DE LEI Nº 4.864-A/98 – do Senado Federal 
(PLS nº 193/97) – que “altera o § 1º do art. 18 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que estende o be-

nefício do auxílio-acidente ao empregado doméstico”. 
(Apensados: PL’s nºs 4.029/97, 4.030/97, 4.038/97, 
4.043/97, 412/99, 2.330/00 e 3.020/00) 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto, dos PL’s nºs 4.029/97, 
4.030/97, 4.038/97, 412/99, 2.330/00 e 3.020/00, apen-
sados, e do Substitutivo da Comissão de Seguridade 
Social e Família; e pela compatibilidade e adequação 
financeira e orçamentária do PL nº 4.043/97, apen-
sado.

RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR EM 21-3-07.
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 14/03 E 27-6-07.

PROJETO DE LEI Nº 6.778-A/02 – do Tribunal Supe-
rior do Trabalho – que “dispõe sobre a transformação 
e criação de funções comissionadas no Quadro de 
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Re-
gião e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
do Projeto e pela prejudicialidade das Emendas nºs 
1/07 e 2/07 apresentadas na CFT.

RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR EM 11-7-07.

PROJETO DE LEI Nº 2.334-A/03 – do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (Of. nº 696/03) – que “dispõe sobre 
a criação de cargos de provimento efetivo e funções 
comissionadas no Quadro Permanente de Pessoal 
do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público.

PROJETO DE LEI Nº 4.858-A/05 – do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (Of. nº 74/05) – que “dispõe sobre a 
transformação de Funções Comissionadas no Quadro 
de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Re-
gião e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela adequação financeira e orçamentá-
ria.

PROJETO DE LEI Nº 5.320-A/05 – do Poder Executivo 
(MSC nº 321/05) – que “dispõe sobre a transformação 
de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assesso-
ramento Superiores – DAS e Funções Gratificadas, no 
âmbito do Poder Executivo Federal”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
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não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária.

RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR EM 30-5-07.

PROJETO DE LEI Nº 7.003-A/06 – do Senado Federal 
(PLS nº 130/05) – que “autoriza o Poder Executivo a 
proceder ao enquadramento dos servidores dos ex-Ter-
ritórios Federais nas carreiras próprias de sua área de 
atividade, e sua redistribuição para órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequa-
ção financeira e orçamentária do Projeto, da emenda 
nº 01/06 apresentada na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público e da subemenda da 
CTASP.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 1.043-A/03 – do Sr. Bernardo 
Ariston – que “dispõe sobre os fundamentos e a polí-
tica do agroturismo ou turismo rural e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito pela aprovação do 
Projeto, com Substitutivo.

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 27-6-07.
RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA 
DO RELATOR EM 20/06 E 8-8-07.

PROJETO DE LEI Nº 2.230/03 – do Sr. Augusto Nar-
des – que “concede isenção do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados para veículos adquiridos pelos 
órgãos públicos municipais para utilização exclusiva”. 
(Apensados: PL’s nºs 3.056/04 e 6.343/05) 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e dos PL’s nºs 
3.056/04 e 6.343/05, apensados.

VISTA AO DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY EM 8-
8-07.

PROJETO DE LEI Nº 4.642-A/04 – do Sr. Alex Canziani 
– que “altera o art. 1º da Lei nº 8.989, de 1995, com a 
redação dada pela Lei nº 10.690, de 2003”. 
Explicação da Ementa: incluindo como benefício de 
isenção do IPI o motorista profissional que adquire o 
veículo automotor para atividade de transporte turís-
tico.
RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES

PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo 
da Comissão de Turismo e Desporto e, no mérito, pela 
aprovação, com Substitutivo.

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 27-6-07.
VISTA AO DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY EM 8-
8-07.

PROJETO DE LEI Nº 4.855-A/05 – da Sra. Rose de 
Freitas – que “acrescenta dispositivos ao artigo 328 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor 
sobre a destinação dos valores arrecadados no leilão 
de veículos apreendidos e não reclamados por seus 
proprietários”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes e, no mérito, 
pela aprovação do Projeto e do Substitutivo da CVT, 
com Substitutivo.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA 
DO RELATOR EM 8-8-07.

PROJETO DE LEI Nº 5.808-A/05 – do Sr. Antonio 
Carlos Mendes Thame – que “redefine as garantias e 
simplifica os requisitos para acesso a financiamentos 
do FINAME Agrícola”. 
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e das emendas 
nºs 1 a 4/07 apresentadas na Comissão; e, no méri-
to, pela aprovação do Projeto, com emendas, e pela 
rejeição das emendas nºs 1 a 4/07 apresentadas na 
Comissão.

RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA 
DO RELATOR EM 8-8-07.

PROJETO DE LEI Nº 6.307/05 – do Sr. Eduardo Sciarra 
– que “determina que a Administração Tributária Fe-
deral comunique ao sujeito passivo a ocorrência de 
pagamento indevido de tributo”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.

VISTA AO DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO EM 8-8-07.



40158 Quarta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2007

PROJETO DE LEI Nº 6.451/05 – do Sr. Milton Monti 
– que “destina 2% (dois por cento) da receita bruta 
das loterias às Prefeituras Municipais”. (Apensado: 
PL nº 895/07) 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e do PL nº 895/07, 
apensado.

VISTA AO DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY EM 8-
8-07.

PROJETO DE LEI Nº 207-A/99 – do Sr. Alberto Fra-
ga – que “estabelece as condições de quitação do fi-
nanciamento da casa própria ao término do contrato”. 
(Apensados: PL’s nºs 2.172/99, 2.475/00, 2.764/00, 
3.735/04 e 4.531/04) 
Explicação da Ementa: dispõe que o mutuário terá o 
imóvel quitado após o término do contrato ou pagamento 
da última prestação e caso haja valor redisual ou a ser 
financiado não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por 
cento) do valor de mercado do imóvel em questão.
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela compatibilidade e adequação financei-
ra e orçamentária do Projeto e dos PL’s nºs 2.475/00, 
2.764/00, 3.735/04, 4.531/04, apensados, da emen-
da nº 1/99 apresentada na CFT e do Substitutivo da 
Comissão de Desenvolvimento Urbano e pela incom-
patibilidade e inadequação financeira e orçamentária 
do PL nº 2.172/99, apensado; e, no mérito, pela apro-
vação do Projeto e dos PL’s nºs 2.475/00, 2.764/00, 
4.531/04, apensados, e do Substitutivo da CDU, com 
Substitutivo, e pela rejeição da emenda nº 1/99 e do 
PL nº 3.735/04, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 1.428-B/03 – do Sr. Benedito de 
Lira – que “altera a destinação prevista no artigo 49, 
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, para a com-
pensação financeira devida pela produção de petróleo 
e de gás natural em campos situados na plataforma 
continental brasileira”. 
Explicação Da Ementa: distribuindo 5% (cinco por 
cento) do valor dos royalties da produção de petróleo 
para a Secretaria Nacional de Aqüicultura e Pesca.
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo 
da Comissão de Minas e Energia.

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 27-6-07.

PROJETO DE LEI Nº 1.625-A/03 – do Sr. Jaime Mar-
tins – que “estabelece o direito ao mutuário do Siste-

ma Financeiro da Habitação de ter abatido de suas 
prestações da casa própria o valor correspondente ao 
reajuste do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
relativo aos planos ‘Verão’ e ‘Collor I’ “. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e das emendas 
aprovadas pela Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público; e, no mérito, pela rejeição do 
Projeto e das emendas da CTASP.

PROJETO DE LEI Nº 2.780-A/03 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “concede benefício fiscal às pessoas físicas 
e jurídicas que apoiarem, mediante doações ou inves-
timentos, projetos e programas que estejam dentro dos 
propósitos da segurança pública estadual”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária 
do Projeto e pela adequação financeira e orçamentá-
ria da emenda da Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado.

PROJETO DE LEI Nº 5.128/05 – do Sr. Bernardo Aris-
ton – que “permite à pessoa física deduzir da base 
de cálculo do Imposto de Renda, até o limite de dois 
mil reais, as despesas com aquisição de computador, 
destinado à utilização pelo declarante ou seu depen-
dente, desde que aluno regularmente matriculado em 
curso fundamental, médio ou superior, acrescentando 
alínea “h” ao inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI Nº 199/07 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “acrescenta parágrafo ao artigo 40, da Lei nº 
6.830, de 22 de setembro de 1980, que ‘dispõe sobre 
a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública 
e dá outras providências’ “. 
RELATORA: Deputada LUCIANA GENRO
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen-
tária.

OBS.: PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÕES.

LOCAL: Sala da Presidência da Comissão – Anexo 
II – Sala 136-C 
HORÁRIO: 17h 

REUNIÃO 

A – Outros Eventos: 

Reunião Ordinária Deliberativa 
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 6.082/02 – do Sr. Enio Bacci 
– que “autoriza a criação do Fundo Pró-Segurança 
Pública, pelos Estados e Distrito Federal e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.086/03 – do Sr. Enio Bacci 
– que “institui o Programa Nacional de Incentivo ao 
Combate à Fome e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.349/04 – do Sr. Augusto Nardes 
– que “dispõe sobre a Contribuição para os Programas 
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público PIS/PASEP incidente sobre as re-
ceitas auferidas pelas indústrias de calcário agrícola, 
acrescentando alínea “d” ao inciso VII do art. 8º da Lei 
nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002”. (Apensado: 
PL 7603/2006) 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 457/03 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Estabelece a publicação de custos operacio-
nais de bancos e dá outras providências.”” (Apensado: 
PL 2007/2003) 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
CONTROLE 

LOCAL: Plenário 09 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 35/07 Do Sr. Augusto Carvalho 
– que “solicita ao Tribunal de Contas da União audi-
toria extraordinária respeitante ao Programa de Alter-
nativas para Executivos em transição instituído pelo 
Banco do Brasil S.A”. 

REQUERIMENTO Nº 40/07 Do Sr. Wladimir Costa 
– que “solicita a realização de audiência pública com 
a presença do Dr. José Augusto Simões Vagos, Pro-
curador da República no Estado do Rio de Janeiro, do 
Presidente do Sindicato dos Químicos de Barcarena 
(PA), Sr. Manoel Maria de Morais Paiva, do Advogado 
do Sindicato dos Químicos de Barcarena (PA), Dr. João 
José Soares Geraldo, de dois funcionários de carreira 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES e dos treze dirigentes do InvestVale 
– Clube de Ivestimentos dos Funcionários da Vale do 
Rio Doce, controlado pela Valepar, acusados dos cri-
mes de gestão temerária e indução de investidor em 
erro, através de sonegação de informações”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 2/03 
– do Sr. Murilo Zauith – que “propõe que a Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle realize ato de 
fiscalização e controle sobre pagamentos suspeitos 
realizados pela Petrobrás a empresas do Estado do 
Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA. 
PARECER: Relatório Final, Dep. Márcio Reinaldo Mo-
reira (PP-MG), pelo encerramento e arquivamento. 
LOCAL: Plenário 09 do Anexo II 
HORÁRIO: 11h 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Tema: “ Esclarecimentos sobre denúncias da não ma-
nutenção da reserva legal em projetos do INCRA”.
(Requerimento n.º 15/2007 de autoria do Deputado 
Sebastião Madeira ).

Expositores: Rolf Hackbart, Presidente do Ins-
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– Incra; Bazileu Alves Neto, Presidente do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente E Recursos Naturais Re-
nováveis – Ibama.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

LOCAL: Plenário 3 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 
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REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 10/07 Da Sra. Luiza Erundina e 
outros – que “requer a realização de Audiência Pública 
conjunta com as Comissões de Legislação Participati-
va, Direitos Humanos e Minorias e Seguridade Social e 
Família, para discussão e avaliação das propostas do 
Programa de Aceleração do Crescimento, sob a ótica 
dos direitos humanos e dos direitos das mulheres”. 

B – Sugestões: 

SUGESTÃO Nº 93/05 – da Associação Comunitária do 
Chonin de Cima – que “dá nova redação aos incisos 
I e II do art. 1º da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, que estabelece normas para as eleições”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AIRTON CIRILO. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 112/05 – do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “altera a Lei nº 4.595, de 1964, 
incluindo as administradoras de cartão de crédito no 
Sistema Financeiro Nacional”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela aprovação. 

SUGESTÃO Nº 132/05 – do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “altera a Lei nº 8.009, de 1990 
– Impenhorabilidade de bens da família”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO DA FONTE. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 206/06 – do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “sugere ação de paternidade, 
alimentos e adoção”. 
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CARDOSO. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 6/07 – da Associação Comunitária 
do Chonin de Cima – que “sugere Projeto de Lei que 
veda ao detentor de mandato eletivo acumular cargo 
ou função pública”. 
RELATOR: Deputado JACKSON BARRETO. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 11/07 – do Sindicato dos Servidores 
do Poder Judiciário no Estado de Sergipe – que “su-
gere Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre a 
organização sindical para os servidores públicos civis 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SILVIO LOPES. 
PARECER: pela rejeição. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

LOCAL: Plenário 2 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 107/07 Do Sr. Paulo Teixeira – que 
“propõe a realização de seminário “Cidade Sustentável” 
na Assembléia Legislativa de São Paulo, para debater 
as providências a serem tomadas pelo poder público 
no que se refere à energia, água, resíduos sólidos e 
outras áreas afins, consideradas fundamentais para a 
sustentabilidade das cidades”. 

REQUERIMENTO Nº 108/07 Do Sr. Gervásio Silva 
– que “propõe a realização de audiência pública para 
prestar esclarecimentos sobre a liberação ambiental 
e o plantio de eucalipto no Estado do Rio Grande do 
Sul “. 

REQUERIMENTO Nº 109/07 Do Sr. Rodovalho – que 
“solicita que seja convidado o presidente da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear – CNEN, Odair Dias Gon-
çalves, para fazer parte da audiência pública, já apro-
vada, solicitada pelo Requerimento 104 de 2007”. 

REQUERIMENTO Nº 110/07 Do Sr. Sarney Filho – que 
“solicita a promoção conjunta do VII Encontro Verde 
das Américas”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 11/07 – do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “estabelece 
diretrizes para a negociação de atos internacionais 
que regulem as obrigações brasileiras para redução 
de emissões de gases de efeito estufa e as ações 
cooperativas para enfrentar mudanças climáticas glo-
bais decorrentes da elevação da temperatura média 
no planeta”. 
RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 1.103/99 – do Sr. Aldo Rebelo 
– que “dá nova redação ao § 3º do art. 1º da Lei nº 
6.902, de 27 de abril de 1981, que “dispõe sobre a 
criação de estações ecológicas, áreas de proteção 
ambiental, e dá outras providências”. NOVA EMENTA: 
“Acrescenta § 4º ao art. 32 da Lei nº 9.985, de 18 de 
julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos 
I, II, III e VI da Constituição Federal, institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
e dá outras providências, para obrigar o depósito, na 
unidade de conservação, de cópia de pesquisa nela 
realizada.”” 
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Juvenil Alves, em 11-7-2007. 
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O Deputado Juvenil Alves apresentou voto em sepa-
rado em 8-8-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 268/07 – do Sr. Eduardo Sciarra 
– que “altera dispositivos da Lei nº 11.105, de 24 de 
março de 2004, e revoga os artigos 11 e 12 da Lei nº 
10.814, de 15 de dezembro de 2003”. 
RELATOR: Deputado GERVÁSIO SILVA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.649/06 – do Senado Federal-
Marcelo Crivella – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 
de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 
da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais 
da política urbana e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RODOVALHO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.963/02 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “institui diretriz sobre a obrigato-
riedade de implantação de programas de racionalização 
do uso da água”. (Apensado: PL 7345/2002) 
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE. 
PARECER: pela rejeição deste e da emenda apresen-
tada na Comissão, e pela aprovação do PL 7345/2002, 
apensado, com emenda. 

Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 11-7-
2007. 

PROJETO DE LEI Nº 4.076/04 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “proíbe o uso de chumbo e seus derivados em 
materiais de pesca”. 
RELATOR: Deputado GERVÁSIO SILVA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.809/05 – do Sr. Edson Duarte 
– que “dispõe sobre o monitoramento dos efeitos dos 
organismos geneticamente modificados e de seus 
derivados no meio ambiente e na saúde humana e 
animal”. 
RELATOR: Deputado JUVENIL ALVES. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

Vista ao Deputado Gervásio Silva, em 4-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 567/07 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “determina ao Poder Público Federal 
que promova a preservação das nascentes e matas 
ciliares”. 
RELATOR: Deputado JUVENIL ALVES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 623/07 – do Sr. Eliene Lima 
– que “dispõe sobre o florestamento de faixas de do-
mínio de rodovias”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ROBERTO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

Vista conjunta aos Deputados Gervásio Silva e 
Leonardo Monteiro, em 11-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 716/07 – do Sr. Fernando Coru-
ja – que “proíbe a industrialização, comercialização e 
uso de inaladores contendo propulsores de cloroflu-
orcarbono”. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 865/07 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “dispõe sobre inspeção anual de segurança nos 
tanques subterrâneos de armazenagem de combustí-
veis e gasodutos, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RODOVALHO. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.592/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“institui a substituição gradual do papel branqueado a 
cloro pelo tipo não clorado nos órgãos da administra-
ção pública direta ou indireta do Governo Federal e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 1634/1999) 
RELATOR: Deputado JUVENIL ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.328/07 – do Sr. Juvenil Alves – 
que “dispõe sobre a revitalização do rio Paraibuna”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 

PROJETO DE LEI Nº 1.329/07 – do Sr. Juvenil Alves 
– que “dispõe sobre a revitalização do rio Pará”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 

PROJETO DE LEI Nº 1.394/07 – do Sr. Juvenil Alves 
– que “dispõe sobre a revitalização do Rio Jequitinho-
nha”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 

PROJETO DE LEI Nº 1.448/07 – do Sr. Carlos Melles 
e outros – que “altera os limites do Parque Nacional 
da Serra da Canastra, que passa a compor o mosaico 
de unidades de conservação da Serra da Canastra, 
nos termos do art. 26 da Lei nº 9.985, de 18 de julho 
de 2000”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.462/07 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 176/2005) – que “obriga, nas 
hipóteses que especifica, a veiculação de mensagens 
de advertência sobre o risco de escassez e de incen-
tivo ao consumo moderado de água”. 
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.486/07 – do Sr. Antônio Roberto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da assistência 
social às populações de áreas inundadas e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado GERVÁSIO SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.490/07 – do Sr. Eliene Lima 
– que “dispõe sobre a criação do Programa Câmbio 
Verde”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.517/07 – do Sr. Carlos Melles 
e outros – que “cria a Área de Proteção Ambiental da 
Serra da Canastra, que passa a compor o mosaico 
de unidades de conservação da Serra da Canastra, 
nos termos do art. 26 da Lei nº 9.985, de 18 de julho 
de 2000”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.503/97 – do Senado Federal 
– Julio Campos – (PLS 80/1996) – que “regulamenta 
o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, no que diz 
respeito ao Pantanal Mato-Grossense”. (Apensado: 
PL 1714/1999) 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 562/07 – do Sr. Otavio Leite – 
que “altera o art. 3º da Lei nº 7.797, de 10 de julho de 
1989, que “cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente 
e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 493/07 – do Sr. Eduardo Gomes 
– que “dispõe sobre a organização e regulação do mer-
cado de Carbono na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro 
através da geração de Redução Certificada de Emissão 
– RCE em projetos de Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo – MDL”. (Apensado: PL 594/2007) 

RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 

PROJETO DE LEI Nº 792/07 – do Sr. Anselmo de 
Jesus – que “dispõe sobre a definição de serviços 
ambientais e dá outras providências”. (Apensado: PL 
1190/2007) 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

LOCAL: Plenário 14, do Anexo II 
HORÁRIO: 09h 

REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.065/06 – da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – que 
“dispõe sobre a proteção aos trabalhadores ocupacio-
nalmente expostos à radiação, regulamenta o art. 12 
da Convenção 115 da Organização Internacional do 
Trabalho e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DELEY. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE

2 – PROJETO DE LEI Nº 7.374/06 – do Senado Federal 
– Aelton Freitas – (PLS 4/2003) – que “dispõe sobre o 
processo de fabricação da cal, com o objetivo de elimi-
nar os riscos de geração de compostos poluentes”. 
RELATOR: Deputado VITOR PENIDO. 
PARECER: pela rejeição deste, da Emenda 1/2007 da 
CME, da Emenda 2/2007 da CME, da Emenda 3/2007 
da CME, e da Emenda 4/2007 da CME. 

Vista ao Deputado Silvio Lopes, em 8-8-07.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.176/05 – do Sr. Carlos Souza 
– que “cria o Programa de Financiamento de Geração 
de Energia – Energer, para consumidores residenciais 
e rurais localizados na Região Amazônica”. 
RELATOR: Deputado LUIZ PAULO VELLOZO LU-
CAS. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista conjunta aos Deputados Edmilson Valentim, Er-
nandes Amorim, Bel Mesquita e Simão Sessim, em 
8-8-07.

PROJETO DE LEI Nº 7.695/06 – dos Srs. Ricardo San-
tos e Manato – que “modifica a redação dos arts. 49 e 



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 40163 

50 da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, que dis-
põe sobre a política energética nacional, as atividades 
relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho 
Nacional de Política Energética e a Agência Nacional 
de Petróleo. “ 
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Julião Amin, em 30-5-2007. 
Concedido prazo ao Relator, até a reunião seguinte, 
nos termos do art. 57, XI, RICD, em 8-8-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 220/07 – do Sr. Marcondes Ga-
delha – que “permite a dedução de despesas com 
aquisição de bens e serviços necessários para a uti-
lização de energia solar ou eólica da base de cálculo 
do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas e 
da contribuição social sobre o lucro”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE. 
PARECER: pela rejeição. 

6 – PROJETO DE LEI Nº 802/07 – do Sr. Vicentinho 
Alves – que “altera dispositivos das Leis nº 7.990, de 
28 de dezembro de 1989, 9.427, de 26 de dezembro 
de 1996 e 9.648, de 27 de maio de 1998 e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM. 
PARECER: pela rejeição deste, e da Emenda 1/2007 
da CME.

Vista ao Deputado Vicentinho Alves, em 8-8-07.

PROJETO DE LEI Nº 1.056/07 – do Sr. Eliene Lima 
– que “altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 
que dispõe sobre a Política Agrícola, para que sejam 
concedidos incentivos especiais ao proprietário rural 
que desenvolver projetos de pecuária intensiva asso-
ciados ao cultivo de lavouras destinadas à produção 
de biocombustível”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO ALVES. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.136/00 – do Sr. Pedro Pedros-
sian – que “dispõe sobre a instituição do programa do 
vale-gás e as regras de sua aplicação”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO CANUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.482/04 – do Sr. Enio Bacci 
– que “estabelece normas para fiscalização de poços 

artesianos e dá outras providências”. (Apensado: PL 
4483/2004) 
RELATOR: Deputado VANDER LOUBET. 

PROJETO DE LEI Nº 7.505/06 – do Poder Executivo 
– que “institui o Estatuto do Garimpeiro, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 1.450/07 – do Sr. Júlio Cesar 
– que “dá nova redação à Lei nº 9.648, de 27 de maio 
de 1998, para estimular a expansão da rede de ga-
sodutos de transporte e construção de terminais de 
regaseificação de gás natural liqüefeito”. 
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.483/07 – da Sra. Rita Camata 
– que “dá nova redação ao art. 11 do Decreto-Lei nº 
227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Minas), 
alterado pela Lei nº 6.403, de 15 de dezembro de 1976 
e pela Lei nº 8.901, de 30 de junho de 1994”. 
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE 
DEFESA NACIONAL 

LOCAL: Plenário 03 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 71/07 Do Sr. Dr. Rosinha – (MSC 
56/2006) – que “requer a inclusão de representante do 
Setor de Transporte de Cargas na sessão de Audiência 
Pública objeto da Mensagem nº 56/06”. 

REQUERIMENTO Nº 76/07 Do Sr. Colbert Martins – que 
“solicita informações ao Exmo. Sr. Presidente do Ban-
co Central, Dr. Henrique Meirelles, sobre repasses de 
recursos externos para ONGs, Associações, OSCIPs 
e entidades que atuam na Amazônia Legal”. 

REQUERIMENTO Nº 77/07 Do Sr. Colbert Martins 
– que “solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro da 
Justiça, Dr. Tarso Genro, sobre reconhecimento de uti-
lidade pública para ONGs, Associações, OSCIPs, que 
atuam na Amazônia Legal”. 

REQUERIMENTO Nº 78/07 Do Sr. Paes Landim – que 
“requer ao Presidente desta Comissão que realize 
em parceria com a Confederação Parlamentar das 
Américas – COPA e com o Instituto Universitas, um 
seminário, no dia 20 de setembro de 2007, onde es-
pecialistas e autoridades debaterão a eficácia da di-
plomacia parlamentar e o atual sistema de proteção 
aos direitos humanos”. 
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REQUERIMENTO Nº 79/07 Dos Srs. Nilson Mourão 
e Perpétua Almeida – que “requerem a realização de 
audiência pública, em conjunto com a Comissão da 
Amazônia, Desenvolvimento Regional e Integração 
Nacional, para debater a ação de madeireiros perua-
nos em território brasileiro”. 

REQUERIMENTO Nº 81/07 Do Sr. Luiz Carlos Hauly 
– que “requer a realização de Audiência Pública com 
a presença do Sr. Marco Aurélio Garcia, Secretário 
para Assuntos Internacionais do Palácio do Planalto, 
para debater a presença da Venezuela como sócio 
do Mercosul e a ação política do assessoramento de 
nível superior praticado perante a Presidência da Re-
pública”. 

REQUERIMENTO Nº 85/07 Do Sr. Luiz Carlos Hauly 
– (REQ 78/2007) – que “requer o aditamento ao Re-
querimento nº 78/2007 da Comissão de Relações Ex-
teriores e de Defesa Nacional visando a participação 
do Fórum Interparlamentar das Américas – FIPA do 
Seminário a ser realizado no dia 20 de setembro de 
2007, por esta Comissão”. 

REQUERIMENTO Nº 86/07 Do Sr. Luiz Carlos Hauly 
– que “requer a realização de audiência pública com 
a presença do Sr. Mangabeira Unger, Secretário de 
Planejamento de Longo Prazo, para debater os pro-
jetos previstos e a ação política do assessoramento 
de nível superior praticado perante a Presidência da 
Republica”. 

REQUERIMENTO Nº 87/07 Do Sr. Fernando Gabeira 
– que “requer que a Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional solicite ao Ministério das Rela-
ções Exteriores que acompanhe e peça ao Governo 
Americano o inquérito sobre a morte, após sofrer uma 
crise de epilepsia, do brasileiro Edmar Alves de Araújo, 
que estava sob a custódia do Serviço de Imigração e 
Aduanas dos Estados Unidos e, posteriormente, apre-
sente os resultados a esta Comissão”. 

REQUERIMENTO Nº 88/07 Do Sr. Vieira da Cunha – 
que “requer a realização de cerimônia em homenagem 
ao ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional, deputado Alceu Collares”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

MENSAGEM Nº 285/05 – do Poder Executivo – (AV 
475/2005) – que “submete ao Congresso Nacional o 
texto do Protocolo de 1988 relativo à Convenção Inter-
nacional sobre Linhas de Carga,1966, celebrada em 
Londres, em 11 de novembro de 1988”. (Apensado: 
MSC 544/2005) 
RELATOR: Deputado FLÁVIO BEZERRA. 

PARECER: pelo desmembramento desta, e da MSC 
544/2005, apensada e pela devolução da MSC 544/2005 
ao Poder Executivo para que sejam efetuadas as al-
terações indicadas na Nota Técnica do Comando da 
Marinha. 

MENSAGEM Nº 898/06 – do Poder Executivo – (AV 
1211/2006) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argelina Democrática e Popular sobre Transporte e 
Navegação Marítima, celebrado em Argel, em 8 de 
fevereiro de 2006”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 1.032/06 – do Poder Executivo – (AV 
1370/2006) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o texto do Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Zimbábue, assinado no Rio 
de Janeiro, em 10 de setembro, de 2006”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Madeira e 
William Woo, em 4-7-2007. 

MENSAGEM Nº 1.143/06 – do Poder Executivo – (AV 
1143/2006) – que “submete à apreciação do Con-
gresso Nacional, o texto do Acordo de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Paraguai para o Desen-
volvimento Sustentável e a Gestão Integrada da Bacia 
Hidrográfica do Rio Apa, celebrado em Brasília, em 11 
de setembro de 2006”. 
RELATOR: Deputado ALDO REBELO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Madeira e 
William Woo, em 4-7-2007. 

MENSAGEM Nº 59/07 – do Poder Executivo – (AV 
77/2007) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional texto do Terceiro Protocolo Adicional às Con-
venções de Genebra de 12 de agosto de 1949, relativo 
à Adoção de Emblema Distintivo Adicional, aprovado 
em Genebra, em 8 de dezembro de 2005”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 791/07 – do Sr. Walter Ihoshi 
– que “acrescenta parágrafos ao art. 18 do Decreto-lei 
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nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 – Lei de Introdu-
ção ao Código Civil Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela aprovação. 
LOCAL: Plenário 03 do Anexo II 
HORÁRIO: 11h 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Audiência Pública com a presença do Senhor Paulo 
Nogueira Batista, diretor-executivo do Brasil no Fundo 
Monetário Internacional, em virtude da aprovação do 
Requerimento nº 22/07 de autoria do Deputado Júlio 
Redecker, com o objetivo de discutir as diretrizes e 
linhas de ação na nova função que está assumindo 
junto ao referido organismo internacional.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 16-8-2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.551/07 – do Sr. Djalma Berger 
– que “altera o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro 
de 1946, que “dispõe sobre os bens imóveis da União 
e dá outras providências”, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 899/07 – do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – que “institui o Dia da Tolerância e Respeito entre 
os Povos, em reconhecimento ao genocídio praticado 
contra o povo armênio”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

LOCAL: Plenário 6, Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 70/07 Do Sr. Ademir Camilo – que 
“Requer a realização de Reunião de Audiência Pública 

para ouvir depoimentos sobre a integração das policias 
dos diversos segmentos de Segurança Pública”. 

REQUERIMENTO Nº 71/07 Do Sr. Carlos Sampaio 
– que “Requer convidar o Sr. Isaías Santana, Secre-
tário de Justiça Adjunto do Estado de São Paulo, para 
participar da Audiência Pública que discutirá o Projeto 
de Lei nº 2.847/00 e seus apensados”. 

REQUERIMENTO Nº 72/07 Do Sr. João Campos – que 
“Requer convidar o Sr. Luiz Fernando Corrêa, Secre-
tário Nacional de Segurança Pública, para participar 
de Audiência Pública com as Comissões que tratam 
de Segurança Pública nas Assembléias Legislativas e 
na Câmara Legislativa do Distrito Federal”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGÊNCIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 65/07 – da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
– (MSC 497/2005) – que “Aprova o texto do Acordo de 
Cooperação entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Popular da China 
para o Combate à Criminalidade Organizada Transna-
cional e outras Modalidades Delituosas, assinado em 
Brasília, em 12 de novembro de 2004”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 130/04 – do 
Sr. Vander Loubet – que “Acrescenta incisos aos arts. 
44, 89 e 128 da Lei Complementar nº 80, de 12 de 
janeiro de 1994, para autorizar o porte de armas a 
membros da Defensoria Pública da União, do Distrito 
Federal e dos Territórios e dos Estados”. 
RELATORA: Deputada MARINA MAGGESSI. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 704/95 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “Assegura aos que cumpram penas privativas 
da liberdade o direito de exercer atividade laborati-
va”. (Apensados: PL 125/99 (Apensados: PL 823/03 
(Apensado: PL 854/07) e PL 2.309/03), PL 7.147/02, 
PL 7.379/02, PL 541/07 e PL 871/07) 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
PARECER: pela rejeição deste e dos PLs 823/03, 
2.309/03, 125/99, 7.379/02, 541/07, 871/07, 854/07, 
apensados, e pela aprovação, com substitutivo, do PL 
7.147/02, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.979/06 – do Sr. Dr. Rosinha 
– que “Dispõe sobre a responsabilidade solidária do 
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mandatário cujo mandato seja outorgado por empresa 
domiciliada em território ou país com tributação favo-
recida, inclui crimes como antecedentes para crime de 
‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e valores e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 765/07) 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL 765/07, apensado. 

Vista ao Deputado William Woo, em 8-8-07. 

PROJETO DE LEI Nº 588/07 – do Sr. Carlos Bezerra – que 
“Dispõe sobre a falsa comunicação de seqüestro”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Laerte Bessa e William 
Woo, em 8-8-07. 
O Deputado Laerte Bessa apresentou voto em sepa-
rado em 14-8-07. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.569/04 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de detector de metais em veículos utiliza-
dos no transporte coletivo rodoviário interestadual de 
passageiros” 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado William Woo, em 08/08/07. 

PROJETO DE LEI Nº 4.970/05 – do Sr. Takayama – que 
“Dispõe sobre o registro das ações dos órgãos policiais 
no controle de manifestações coletivas”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela rejeição. 

O parecer do Deputado Cabo Júlio passou a constituir 
voto em separado.
Vista ao Deputado Neucimar Fraga, em 3-7-07. 
O Deputado Neucimar Fraga apresentou voto em se-
parado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.112/05 – do Sr. André de Paula 
– que “Altera a redação do inciso X do art. 6º da Lei 
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, autorizando 
o porte de arma para os Auditores Fiscais das Recei-
tas Estaduais”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MORAES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.540/06 – do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “Acrescenta o inciso XI ao art. 6º, da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe so-
bre o registro, posse e comercialização de armas de 

fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas 
– Sinarm, define crimes e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 6.887/06) 
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN. 
PARECER: pela rejeição deste e do PL 6.887/06, apen-
sado. 

O Deputado Laerte Bessa apresentou voto em sepa-
rado em 30-5-07. 
PROJETO DE LEI Nº 6.791/06 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “Altera a Lei nº 9.613, de 03 de março 
de 1998, que dispõe sobre os crimes de ‘lavagem’ ou 
ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da 
utilização do Sistema Financeiro para os ilícitos previs-
tos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras – COAF, e dá outras providências.’” 
RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

Vista ao Deputado William Woo, em 8-8-07. 

PROJETO DE LEI Nº 7.530/06 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “Cria o Programa Nacional de Incentivo ao Em-
prego de Egressos do Sistema Penitenciário – PRO-
ESP e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação, com duas emendas. 

Vista ao Deputado William Woo, em 8-8-07. 
PROJETO DE LEI Nº 112/07 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “Altera o art. 22 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de 
julho de 1969, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO MELO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 353/07 – do Sr. Laerte Bessa 
– que “Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, regulando o porte de arma funcional dos inte-
grantes dos órgãos referidos nos incisos do caput do 
art. 144 da Constituição Federal, e permitindo a doação 
de armas de fogo, acessórios e munição apreendidas 
para as polícias civil, federal e militar, visando o com-
bate ao crime e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARINA MAGGESSI. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.033/04 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “Dá nova redação à Lei nº 7.479, de 02 de ju-
nho de 1986”. 
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RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.269/06 – do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “Altera a redação do § 1º do art. 6º, da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre 
o registro, posse e comercialização de armas de fogo 
e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Si-
narm, define crimes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.452/06 – do Sr. Cezar Schirmer 
– que “Dispõe sobre a isenção de taxas para registro 
e porte de armas pelos transportadores individuais 
de passageiros na categoria de aluguel (táxi), e pelos 
motoristas de empresas e transportadores autônomos 
de cargas”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

PROJETO DE LEI Nº 401/07 – do Senado Federal 
– (PLS 297/99) – que “Institui o sistema de bolsa de 
estudo para os integrantes das carreiras de policiais 
federais, policiais civis, policiais militares, dos corpos 
de bombeiros militares e das Forças Armadas”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.287/07 – do Sr. Barbosa Neto 
– que “Acrescenta o inciso XI ao art. 6º, da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre 
o registro, posse e comercialização de armas de fogo 
e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Si-
narm, define crimes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 1.345/07 – do Sr. Jurandy Loureiro 
– que “Dispõe sobre a criação do ‘Cadastro Nacional 
do Sistema Carcerário’”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO MELO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.222/06 – do Senado Federal 
– (PLS 140/05) – que “Altera o Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, 
para disciplinar a reparação de dano decorrente da 
prática de infração penal”. 
RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

LOCAL: Auditório Freitas Nobre 
HORÁRIO: 09h30min 

SEMINÁRIO 

A – Seminário: 
II Fórum de Promoção Integral na Área da Saúde

Programação
Continuação
DIA 15 DE AGOSTO (QUARTA-FEIRA):
Conferência 03: 09:30h
“Orçamento e Financiamento para as ações de 

promoção na saúde: desafio para verdadeira integra-
lidade”

Coordenador:
¨ Dra Carmem Lupi – Responsável pela Comissão 

Científica do Conselho Federal de Enfermagem
Conferencista:
¨ Prof. Elias Antônio Jorge – Diretor do Departa-

mento de Economia da Saúde Ministério da Saúde)
Intervalo: 10:15h
Mesa 03: 10:30h
Debate da Conferência 03
Moderador: 
¨ Dr. Jenner Jalne de Morais – Conselheiro do 

Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia
Debatedores:
¨ Dr. Valmir Santi – Conselheiro Federal;
¨ Dra Ana Cristhina de Oliveira Brasil – Vice Pre-

sidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional;

¨ Deputado. Rafael Guerra -Presidente da Frente 
Parlamentar da Saúde(PSDB-MG); 

¨ Dr. Euler Albergaria de Melo – Analista de Pla-
nejamento e Orçamento;

¨ Prof. Elias Antônio Jorge – Diretor do Departamen-
to de Economia da Saúde do Ministério da Saúde.

Tempo:
10 minutos de explanação de cada debatedor
40 minutos para perguntas do plenário (encami-

nhadas por escrito)
Almoço: 12:00h
Conferência 04: 13:30h
“Formação e Educação Permanente: condição 

de excelência para integralidade no SUS”
Coordenador:
¨ Dra. Nelcy Ferreira da Silva – Presidente do 

Conselho Federal de Nutricionistas
Conferencista:
¨ Dra. Ana Estela Haddad – Diretora do Departa-

mento de Gestão da Educação na Saúde.
Intervalo: 14:30h
Mesa 04: 14:45h
Debate da Conferência 04
Moderador: 
¨ Dr. Herbert Otto Roger Schubart – Vice-Presi-

dente do Conselho Federal de Biologia 
Debatedores:
¨ Dra. Mônica Lima de Jesus – Diretora da Asso-

ciação Brasileira de Educação em Psicologia;



40168 Quarta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2007

¨ Dra. Luciana Alves Pereira – Secretária Execu-
tiva do Fórum Nacional de Educação das Profissões 
na Área de Saúde, 

¨ Dr Marcelo Gomes da Costa – Conselheiro 
Federal; 

¨ Dra. Ana Estela Haddad – Diretora do Departa-
mento de Gestão da Educação na Saúde.

Tempo:
10 minutos de explanação de cada debatedor
40 minutos para perguntas do plenário (encami-

nhadas por escrito)
15:30 – Intervalo
Conferência 05: 15:45h
“Proposições para o controle da abertura de cur-

sos superiores na Área da Saúde”
Coordenador:
¨ Dra Maria Tereza Mendonça C. de Rezende 

– Conselho Federal de Fonoaudiologia.
Conferencista:
¨ Deputado Federal Átila Lira (PSB-PI)
18:00 – Encerramento

LOCAL: Plenário 7 – Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 3.434/97 – do Poder Executivo 
– (MSC 842/1997) – que “altera a redação do art. 41 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação 
dada pela Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993”. 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 
PARECER: pela aprovação da emenda nº 1 e pela re-
jeição da emenda nº 2 do Senado Federal. 

PROJETO DE LEI Nº 318/99 – do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – que “dispõe sobre as aposentadorias e pensões 
decorrentes do art. 8º do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 5.134/05 – do Sr. Takayama – que 
“altera a redação do art. 5º da Lei nº 11.105, de 24 de 
março de 2005, e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 6006/2005) 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 6006/2005, 
apensado. 

Vista ao Deputado Dr. Talmir, em 12-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 7.593/06 – do Senado Federal 
– Efraim Morais – (PLS 262/2006) – que “altera a Lei 

nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para incluir entre 
os benefícios do Programa Bolsa Família o benefício 
natalino”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Bispo Gê Tenuta, em 26-6-2007. 
O Deputado Efraim Filho apresentou voto em separa-
do em 4-7-2007. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.076/01 – do Sr. Henrique Fon-
tana – que “altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, que “dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde” incluindo os procedimentos 
preventivos no rol dos serviços a serem oferecidos 
pelas empresas do setor”. (Apensados: PL 4078/2001, 
PL 4367/2001, PL 4469/2001, PL 4570/2001 (Apen-
sado: PL 4844/2001), PL 7267/2002 (Apensado: PL 
7389/2002), PL 71/2003 (Apensado: PL 1349/2003), 
PL 156/2003, PL 311/2003, PL 1603/2003 (Apensa-
do: PL 4075/2004), PL 1777/2003, PL 2474/2003, PL 
2934/2004 (Apensado: PL 582/2007), PL 3058/2004, PL 
3940/2004, PL 4632/2004, PL 6510/2006, PL 7600/2006 
e PL 756/2007) 
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 4078/2001, 
do PL 4469/2001, do PL 311/2003, do PL 2934/2004, 
do PL 7600/2006, do PL 756/2007, e do PL 4844/2001, 
apensados, com substitutivo, e pela rejeição do PL 
4367/2001, do PL 4570/2001, do PL 7267/2002, do 
PL 71/2003, do PL 156/2003, do PL 1603/2003, do PL 
1777/2003, do PL 2474/2003, do PL 3058/2004, do PL 
3940/2004, do PL 4632/2004, do PL 6510/2006, do PL 
7389/2002, do PL 1349/2003, do PL 4075/2004, e do 
PL 582/2007, apensados. 

Vista ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 8-8-
2007. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 301/06 – da Sra. 
Sandra Rosado e outros – que “institui Comissão Par-
lamentar de Inquérito destinada a investigar as piores 
formas da exploração da mão-de-obra infanto-juvenil 
no Brasil”. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 
PARECER: pela aprovação. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.019/01 – do Senado Federal 
– LUCIO ALCANTARA – (PLS 86/1999) – que “acres-
centa parágrafo ao art. 791 da Consolidação das Leis 
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do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO TRINDADE. 
PARECER: pela incompetência. 

PROJETO DE LEI Nº 5.534/05 – do Senado Federal 
– Jonas Pinheiro – (PLS 512/2005) – que “torna obriga-
tória a proteção contra radiação ultravioleta nos óculos 
de sol e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 
PARECER: pela aprovação deste, da Emenda de Rela-
tor 1 da CDEIC, e da Emenda de Relator 2 da CDEIC, 
com substitutivo, e pela rejeição da Emenda 1/2007 
da CSSF, da Emenda 2/2007 da CSSF, e da Emenda 
de Relator 3 da CDEIC. 

PROJETO DE LEI Nº 689/07 – do Senado Federal – Cé-
sar Borges – (PLS 112/2004) – que “altera o art. 13 da 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do 
Idoso, para atribuir aos Defensores Públicos o poder 
de referendar transações relativas a alimentos”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
7/07 – do Sr. Jorge Tadeu Mudalen – que “propõe que 
a Comissão de Seguridade Social e Família realize 
Fiscalização, com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União, dos recursos da área de Saúde transferidos pelo 
Governo Federal para o município de Guarulhos”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pelo provimento. 

Vista conjunta aos Deputados Armando Abílio e Janete 
Rocha Pietá, em 8-8-2007. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
9/07 – do Sr. Jorge Tadeu Mudalen – que “propõe que 
a Comissão de Seguridade Social e Família realize 
fiscalização, com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União, dos recursos da área de Saúde transferidos 
pelo Governo Federal para o município de Franco da 
Rocha”. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pelo provimento. 

PROJETO DE LEI Nº 2.077/96 – do Sr. Marcelo Teixeira 
– que “dispõe sobre a contratação de paraplégico, na 
situação em que especifica”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 713/99 – do Sr. Dr. Rosinha – que 
“altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que “dis-
põe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, 
a embalagem e a rotulagem, o transporte, o armaze-

namento, a comercialização, a propaganda comercial, 
a utilização, a importação, a exportação, o destino final 
dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, 
o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, 
seus componentes e afins, e dá outras providências””. 
(Apensados: PL 1388/1999 e PL 7564/2006) 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 1388/1999, e 
do PL 7564/2006, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 7.065/02 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “dispõe sobre o comércio de produtos 
ópticos em geral”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 912/03 – do Sr. Dr. Heleno – que 
“modifica o dispositivo da Lei nº 10.211, de 23 de março 
de 2001, que alterou a Lei nº 9.434, de 04 de fevereiro 
de 1997, inserindo o § 3º no Art. 10 para permitir que 
a confecção da lista única de espera para transplantes 
passe a observar o grau de prioridade de emergência 
médica”. (Apensados: PL 2745/2003, PL 4165/2004 
(Apensado: PL 4320/2004), PL 7365/2006 (Apensado: 
PL 7674/2006), PL 387/2007 e PL 437/2007) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 2745/2003, do 
PL 7365/2006, do PL 387/2007, e do PL 7674/2006, 
apensados, e pela aprovação do PL 4165/2004, do 
PL 437/2007, e do PL 4320/2004, apensados, com 
substitutivo. 

Vista à Deputada Cida Diogo, em 4-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.965/03 – do Sr. Edson Duarte 
– que “altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 
que dispõe sobre agrotóxicos, fazendo incluir nos ró-
tulos dos produtos imagens realistas sobre prejuízos 
à saúde causados pelos pesticidas sobre a saúde 
humana”. 
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.224/04 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de regis-
tro exclusivo dos Hospitais, Maternidades, Casas de 
Saúde e Clínicas Médicas nos Conselhos Regionais 
de Medicina”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio. 

Vista ao Deputado Dr. Rosinha, em 12-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 3.730/04 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de distribuição 
gratuita de protetor solar, pelo Sistema Único de Saú-
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de – SUS” (Apensado: PL 3818/2004 (Apensado: PL 
4884/2005)) 
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. 
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do Subs-
titutivo da Comissão Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público, e pela rejeição do PL 3818/2004, e do PL 
4884/2005, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 4.268/04 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “regulamenta a publicação da lista dos ci-
dadãos beneficiários pelo Programa Bolsa Família”. 
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Dr. Rosinha, em 12-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 4.342/04 – do Sr. Alberto Fra-
ga – que “altera a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 
1957, para determinar o exame de habilitação para o 
exercício da Medicina”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista à Deputada Jô Moraes, em 12-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 4.374/04 – do Sr. Ricardo Bar-
ros – que “altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 
1976, dispondo sobre alimentos dietéticos”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 
PARECER: pela aprovação deste. 

Vista ao Deputado Dr. Rosinha, em 11-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 4.784/05 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “dispõe sobre a proibição da ven-
da de soda cáustica em supermercados e similares”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela aprovação deste. 

PROJETO DE LEI Nº 6.015/05 – do Sr. Beto Albuquer-
que – que “institui o Fundo Nacional do Idoso e autori-
za deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas 
físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos 
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso”. (Apensa-
do: PL 1194/2007) 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela aprovação deste, com emendas, e 
pela rejeição do PL 1194/2007, apensado. 

Vista conjunta às Deputadas Janete Rocha Pietá e 
Rita Camata, em 23-5-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.042/05 – do Sr. José Mentor 
– que “dispõe sobre o exercício da profissão de Podó-
logo e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 
PARECER: pela aprovação deste na forma da Emenda 
1/2005 da CSSF, com Subemenda. 

Vista ao Deputado Dr. Rosinha, em 12-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.077/05 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “acrescenta art. 128-A à Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para isentar de custas demandas judi-
ciais relativas a benefícios previdenciários”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.140/05 – do Sr. Medeiros – que 
“dá nova redação ao art. 40 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para permitir o pagamento do abono 
anual em duas parcelas aos segurados e dependentes 
do Regime Geral de Previdência Social”. (Apensado: 
PL 6720/2006) 
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 6720/2006, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.148/05 – do Sr. Vander Loubet 
– que “torna obrigatória a presença de profissionais 
salva-vidas em todos os estabelecimentos que explo-
rem balneários ou outros locais aquáticos abertos ao 
uso do público”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.437/05 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “revoga o artigo 1.520 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.492/06 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “dispõe sobre a dispensação de medica-
mentos contendo antimicrobianos”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Saraiva Felipe, em 11-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.825/06 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “”Altera o parágrafo 2º do artigo 35, da Lei 
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre 
o Estatuto do Idoso e dá outras providências””. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.083/06 – do Sr. Marco Maia 
– que “qualifica e dá outras providências ao Perfil Pro-
fissiográfico, no § 4º do artigo 58 da Lei nº 8.213 de 24 
de julho de 1991, parágrafo incluído pela Lei nº 9.528 
de 10 de dezembro de 1997”. 
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Pepe Vargas, em 11-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 7.531/06 – do Sr. Henrique Afon-
so – que “dispõe sobre o exercício da atividade de 
Parteira Tradicional”. 
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RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 23/07 – do Sr. Dr. Rosinha – que 
“dispõe sobre embalagem de medicamentos genéricos 
isentos de precrição médica”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

Vista ao Deputado Alceni Guerra, em 4-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 95/07 – do Sr. Carlos Souza 
– que “revoga a Lei nº 6.050, de 24 de maio de 1974, 
que “dispõe sobre a fluoretação da água em sistemas 
de abastecimento quando existir estação de trata-
mento””. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 155/07 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a Lei nº 11.368, de 9 de novembro 
de 2006, que prorroga, para o trabalhador rural em-
pregado, o prazo previsto no art. 143 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991”. (Apensados: PL 988/2007 e 
PL 990/2007) 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 988/2007, e 
do PL 990/2007, apensados, com substitutivo. 

Vista à Deputada Cida Diogo, em 8-8-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 190/07 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “concede aos benefícios de pensão por 
morte mantidos pela Previdência Social e iniciados 
antes de 28 de abril de 1995 renda mensal equiva-
lente à prevista no art. 75 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 283/07 – do Sr. Rafael Guerra 
– que “dispõe sobre o acesso gratuito dos portadores 
de hiperplasia benigna ou câncer de próstata à medi-
cação de prescrição”. 
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista à Deputada Jô Moraes, em 12-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 476/07 – do Sr. Luiz Bassuma 
– que “altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que “dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 669/07 – do Sr. Manoel Junior 
– que “dispõe sobre o Programa de Saúde Auditiva 
– P.S.A., e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada JANETE ROCHA PIETÁ. 

PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 709/07 – do Sr. Onyx Lorenzoni 
– que “altera a Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994, 
que “concede passe livre às pessoas portadoras de 
deficiência no sistema de transporte coletivo interes-
tadual””. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 758/07 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “dispõe sobre a instituição do Programa 
Centro Dia Para Idosos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 842/07 – do Sr. Lúcio Vale – que 
“dispõe sobre a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sa-
nitária para Autorização de Funcionamento e Altera-
ção da Autorização de Funcionamento de Farmácias 
e Drogarias”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 843/07 – do Sr. Daniel Almeida 
– que “altera o art.453 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, a fim de permitir a ausência 
ao serviço para realização de exame preventivo de 
câncer do colo de útero, de câncer da mama ou de 
câncer da próstata”. 
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 944/07 – do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “altera o art. 19 da Lei nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.044/07 – da Sra. Luiza Erun-
dina – que “acrescenta dispositivo na Lei nº 8.213, de 
1991”. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.072/07 – do Sr. Silvinho Peccioli 
– que “cria o Fundo Nacional de Amparo às Santas 
Casas de Misericórdia, destinando-lhe parte da arre-
cadação dos tributos federais incidentes sobre o fumo 
e as bebidas alcoólicas”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.104/07 – do Sr. Alexandre Sil-
veira – que “altera Lei nº 8.501, de 1992, que “Dispõe 
sobre a utilização de cadáver não reclamado, para 
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fins de estudos ou pesquisas científicas e dá outras 
providências.”” 
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.127/07 – do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “institui a Semana Nacional da Saúde Mas-
culina”. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 
PARECER: pela aprovação. 
LOCAL: Plenário 13 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
(Requerimento do Deputado Pepe Vargas)

Tema:
“Discussão da aplicação do Nexo Técnico Epidemioló-
gico na concessão de benefícios por parte do INSS”.

Convidados:
Carlos Eduardo Gabas – Secretário Executivo do Mi-
nistério da Previdência Social; Dary Beck Filho – Di-
retor Executivo da Central Única dos Trabalhadores 
– CUT; Eduardo Henrique Rodrigues De Almeida 
– Vice-Presidente da Associação Nacional dos Mé-
dicos Peritos da Previdência Social; José Carlos Do 
Carmo – Coordenador do Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador em São Paulo; Maria Maeno 
– Pesquisadora da FUNDACENTRO/Ministério do Tra-
balho e do Emprego

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 16-8-2007) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.967/00 – do Senado Federal 
– Luiz Estevão – (PLS 660/1999) – que “acrescenta § 
3º ao art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previ-
dência Social, e dá outras providências”. (Apensados: 
PL 2935/2000, PL 5743/2001, PL 5749/2001 e PL 
2993/2004) 
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.343/06 – do Sr. Tarcísio Zimmer-
mann – que “altera a Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 
2003, conhecida como Estatuto do Idoso, para garantir 
a prioridade dos idosos na aquisição de unidades resi-
denciais térreas, nos programas que menciona”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.669/03 – do Sr. Walter Pinheiro 
– que “autoriza entidades filantrópicas a explorar lote-
ria de números e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 2539/2003) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.324/05 – do Sr. Geraldo Thadeu 
– que “dispõe sobre o parcelamento dos débitos previ-
denciários de entidades filantrópicas e de assistência 
social”. (Apensados: PL 5496/2005 e PL 6556/2006) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.773/05 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “altera as Leis nºs 8.212 e 
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para disciplinar 
o disposto no § 9º do art. 195 e no § 12 do art. 201 da 
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005”. (Apen-
sados: PL 5866/2005, PL 5933/2005, PL 6169/2005, 
PL 6295/2005 e PL 6366/2005) 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 275/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“institui o exame “check-up” anual gratuito, custeado 
pelo SUS, para pessoas a partir dos 50 anos de ida-
de”. 
RELATORA: Deputada JANETE ROCHA PIETÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.331/03 – do Sr. Chico Alencar 
– que “dispõe sobre mensagens educativas em anún-
cios que sugerem a prática sexual”. 
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.393/04 – do Sr. Enio Bacci – que 
“dispõe sobre a concessão gratuita de “LIGADURA de 
TROMPAS”, para gestantes portadoras de Deficiência 
Imunológica Adquirida – SIDA / HIV”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.487/05 – do Sr. Clóvis Fecury 
– que “determina aos estabelecimentos de saúde pri-
vados a colocação de placas informativas sobre os 
planos de saúde conveniados”. 
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 

PROJETO DE LEI Nº 7.574/06 – do Sr. Enio Bacci – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as agências 
de modelos, com sede no Brasil, manterem médicos 
especialistas (endocrinologistas e psicólogos) , para 
acompanhamento da saúde física e mental de todas 
as jovens contratadas e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.343/07 – do Sr. Jurandy Loureiro 
– que “dispõe sobre a criação do “Cadastro Nacional 
de Pessoas Albergadas”” 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.344/07 – do Sr. Jurandy Loureiro 
– que “dispõe sobre a criação do “Cadastro Nacional 
de Pessoas Hospitalizadas””. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.367/07 – do Sr. Márcio Reinal-
do Moreira – que “altera a Lei nº 5.889, de 8 de junho 
de 1973, para dispor sobre as atividades de curta du-
ração em propriedades rurais”. 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.369/07 – da Sra. Lídice da Mata 
– que “acrescenta incisos ao Art. 473 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, dispondo sobre faltas justificadas 
em casos de enfermidades de filho”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.379/07 – do Sr. Rodovalho – que 
“acrescenta dispositivos ao art. 201 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.419/07 – do Sr. Rafael Guerra 
– que “altera e acrescenta os artigos 4º e 5º da Lei nº 
9.998, de 17 de agosto de 2000, que institui o Fundo 
de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
– FUST, a fim de destinar recursos desse Fundo para 
a implantação e manutenção de programas, projetos e 
atividades relacionados à universalização de serviços 
de suporte à telemedicina e à telesaúde”. 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.426/07 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “concede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados aos veículos adquiridos por entidades 
filantrópicas, nas condições que estabelece”. 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.427/07 – da Sra. Rebecca Gar-
cia – que “dá nova redação ao § 1º do Art. 2º da Lei n° 
10.708, de 31 de julho de 2003, que institui o auxílio-
reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de 
transtornos mentais egressos de internações”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 

PROJETO DE LEI Nº 1.444/07 – do Sr. Jorge Tadeu 
Mudalen – que “dispõe sobre a prática de tatuagem 
e “piercing””. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 

PROJETO DE LEI Nº 1.449/07 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “acrescenta e altera dispositivo da Lei nº 
9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a qua-
lificação de entidades como organizações sociais, a 
criação do Programa Nacional de Publicização, a extin-
ção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção 
de suas atividades por organizações sociais”. 
RELATOR: Deputado ENIO BACCI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.471/07 – do Sr. Gilmar Ma-
chado – que “dispõe sobre a obrigação de hotéis e 
estabelecimentos similares em oferecer alimentação 
adequada para diabéticos”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 

PROJETO DE LEI Nº 1.496/07 – do Sr. Mário Herin-
ger – que “altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 
2004, que “cria o Programa Bolsa Família e dá outras 
providências””. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.506/07 – do Sr. João Dado 
– que “altera o art. 29 da Lei nº 5.764, de 16 de de-
zembro de 1971, para impedir a exigência de exclu-
sividade de vínculo do profissional médico integrante 
de cooperativa de trabalho”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Plenário 12 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
DIA 15-8-2007 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 75/07 Ds Deputadas Vanessa 
Grazziotin e Alice Portugal – que “requer à Comissão 
de Trabalho, de Administração e de Serviço Público a 
realização de Audiência Pública para discutir o Projeto 
de Lei Complementar nº 92/2007, que “regulamenta 
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o inciso XIX do art. 37 da Constituição Federal, parte 
final, para definir as áreas de atuação de fundações 
instituídas pelo poder público”. 

REQUERIMENTO Nº 79/07 Do Deputado Roberto 
Santiago – que “requer que seja realizada Audiência 
Pública para esclarecimentos sobre o Projeto de Lei 
nº 512, de 2007, que dispõe sobre a reintegração dos 
funcionários do Banco do Brasil SA, demitidos no pe-
ríodo de 1995 a 2002”. 

REQUERIMENTO Nº 80/07 Dos Deputados Alice Portu-
gal e Edinho Bez – que “requer à Comissão de Trabalho, 
de Administração e de Serviço Público a realização de 
Audiência Pública para discutir as funções, a natureza 
e as perspectivas da Polícia Rodoviária Federal e seu 
plano de carreira”. 

REQUERIMENTO Nº 85/07 Do Deputado Vicentinho 
– que “requer a realização de audiência pública conjun-
ta com a Comissão Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e a Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática para tratar sobre a orga-
nização da fiscalização da radioproteção e segurança 
nuclear no Brasil”. 

REQUERIMENTO Nº 86/07 Do Deputado Roberto 
Santiago – (PL 7663/2006) – que “requer que seja re-
alizada Audiência Pública para debater o PL nº 7663, 
de 2006, que altera dispositivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho, da Lei 605/49 e da Lei 7.369/85 e dá 
outras providências. – CTASP”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 375/06 – do 
Poder Executivo - (MSC 678/2006) - que “dispõe so-
bre a composição do Conselho de Administração da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 378/06 – 
do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame – que 
“acrescenta dispositivo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 29 de junho de 2001, a fim de fixar prazo 
para a vigência da contribuição social devida pelos em-
pregadores em caso de despedida sem justa causa”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 11/07 – do De-
putado José Linhares – que “altera a Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), para estabelecer a divisão entre a responsabi-
lidade civil e fiscal dos gestores públicos”. 

RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.707/06 – do Senado Federal - 
(PLS 420/2003) – que “altera o art. 15 da Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992, que “Dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos Agentes Públicos nos Casos de Enri-
quecimento Ilícito no Exercício de Mandato, Cargo, 
Emprego ou Função na Administração Pública Dire-
ta, Indireta ou Fundacional e dá outras providências”, 
estabelecendo prazo e sanção em virtude da comu-
nicação de instauração de processo administrativo, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 574/07 – do Senado Federal 
– (PLS 298/2003) – que “dispõe sobre a assistência 
gratuita aos filhos e dependentes dos trabalhadores 
urbanos e rurais, desde o nascimento até 5 (cinco) 
anos de idade, em creches e pré-escolas”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 737/07 – do Poder Executivo – 
(MSC 230/2007) – que “dispõe sobre ações humanitá-
rias internacionais empreendidas pelo Poder Executivo 
com a finalidade de prevenir, proteger, preparar, evitar, 
reduzir, mitigar sofrimento e auxiliar outros países ou 
regiões que se encontrem, momentaneamente ou não, 
em situações de emergência, de calamidade pública, 
de risco iminente ou grave ameaça à vida, à saúde, 
à garantia dos direitos humanos ou humanitários de 
sua população”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
14/07 – do Deputado Sabino Castelo Branco – que 
“propõe que a Comissão de Trabalho , de Administra-
ção e Serviço Público realize fiscalização, com o auxílio 
do Tribunal de Contas da União, dos recursos da área 
destinados para a construção da sede da Procurado-
ria-Geral da Justiça do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

Vista ao Deputado Pedro Henry, em 4-7-2007. 
O Deputado Filipe Pereira apresentou voto em sepa-
rado em 11-7-2007. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.685/01 – do Deputado Valdemar 
Costa Neto – que “modifica artigos na Consolidação 
das Leis Trabalhistas, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, excluindo a possibilidade de Contrato 
Tácito de Trabalho”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.896/01 – do Deputado Félix 
Mendonça – que “dispõe sobre o pagamento de cré-
ditos trabalhistas em juízo”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

Vista conjunta aos Deputados Andreia Zito e Sandro 
Mabel, em 20-6-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 2.740/03 – do Deputado Joa-
quim Francisco – que “dispõe sobre a responsabilidade 
técnica pelas pesquisas estatísticas, mercadológicas, 
de opinião pública e assemelhadas”. (Apensado: PL 
4219/2004 (Apensado: PL 5655/2005)) 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 4219/2004, 
apensado, e pela aprovação do PL 5655/2005, apen-
sado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.820/03 – do Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame – que “institui a “Lei da Transpa-
rência Tributária”, dispondo sobre fornecimento de in-
formações relativas à arrecadação tributária federal”. 
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.970-A/04 – do Deputado Nelson 
Pellegrino – que “cria o Programa Nacional “Mutirões 
pelo Trabalho”, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.986/05 – do Deputado Leo-
nardo Picciani – que “dispõe sobre o pagamento de 
adicional de insalubridade aos trabalhadores, Aten-
dentes de Pedágio”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.013/05 – do Deputado Léo 
Alcântara – que “inclui um art. 7º A no Decreto-lei nº 
667 de 2 de julho de 1969, versando sobre Quadro de 
Oficiais e Praças Temporários no âmbito do Corpo de 
Bombeiros Militares”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.473/05 – do Deputado Vic 
Pires Franco – que “concede em dobro os direitos e 

benefícios vinculados à maternidade e à paternidade 
no caso de gravidez gemelar”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.075/05 – do Deputado Vicenti-
nho – que “altera o art. 193 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 4.452, de 
1º de maio de 1943, para considerar como perigoso o 
trabalho na construção civil”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.504/06 – do Deputado Vicen-
tinho – que “acrescenta dispositivos à Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre as 
condições de trabalho em prensas e equipamentos 
similares, injetoras de plástico e tratamento galvânico 
de superfícies”. 
RELATOR: Deputado MARCO MAIA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.571/06 – do Deputado Alberto 
Fraga – que “altera a Lei nº 7.289, de 1984 e a Lei nº 
7.479, de 1986, autorizando a concessão de licença 
para tratar de interesse particular aos policiais e bombei-
ros militares do Distrito Federal, com mais de três anos 
de serviço, para freqüentarem cursos de formação, em 
decorrência de aprovação em concurso público”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.697-A/06 – da Deputada Luci 
Choinacki e outros – que “equipara a mulher que exerce 
atividade pesqueira e marisqueira artesanal em regime 
de economia familiar ao pescador artesanal, para efei-
tos previdenciários e de seguro – desemprego, e altera 
o Decreto-Lei n° 221, de 1967 e as Leis n° 10.779, de 
2003; 8.212, de 1991 e 8.213, de 1991”. 
RELATOR: Deputado MARCO MAIA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.739/06 – do Deputado Marco 
Maia – que “”Altera e revoga dispositivos da Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT, a fim de que os 
dias de greve não sejam descontados do período de 
férias do empregado””. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.746/06 – do Deputado Júlio 
Redecker – que “dispõe sobre os aspectos trabalhis-
ta, previdenciário e tributário das quantias espontane-
amente pagas pelas empresas a seus empregados a 
título de prêmio por desempenho”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
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PARECER: pela aprovação deste e das Emenda nº 1 
e 2 apresentadas ao Substitutivo 1 CTASP, na forma 
do novo Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.300/06 – do Deputado Onyx 
Lorenzoni – que “altera o art. 7º da Lei nº 9.537, de 
11 de Dezembro de 1997, que dispõe sobre a segu-
rança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição 
nacional”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.541/06 – do Tribunal de Contas 
da União – (MSC 1/2006) – que “dispõe sobre a criação 
de funções de confiança no Quadro de Pessoal do Tri-
bunal de Contas da União e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.633/06 – do Deputado Chico 
Alencar – que “modifica dispositivos da Lei nº 7.998, 
de 11 de janeiro de 1990, que “Regula o Programa 
do Seguro-Desemprego, o abono salarial, institui o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, e dá outras 
providências”, para estender a concessão da bolsa 
de qualificação profissional aos desempregados de 
longa duração”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição da 
Emenda apresentada na Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 7.660/06 – do Deputado Salvador 
Zimbaldi e outros – que “prorroga o prazo constante do 
art. 1º da Lei nº 10.577, de 27 de novembro de 2002, 
que prorrogou o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 
9.074, de 7 de julho de 1995, acrescentado pelo art. 
3º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 47/07 – do Deputado Lincoln Por-
tela – que “introduz alínea “d “ no art. 1º da Lei nº 91, 
de 28 de agosto de 1935”. (Apensado: PL 652/2007) 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do 
PL 652/2007, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 53/07 – do Deputado Neilton 
Mulim – que “fixa prazo para conclusão dos proces-
sos administrativos fiscais no âmbito do Ministério da 
Fazenda”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 64/07 – do Deputado Vanderlei 
Macris – que “cria o Índice Nacional de Responsabili-
dade Social – INRS e o Cadastro Nacional de Inadim-
plentes Sociais – CNIS”. 

RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 88/07 – do Deputado Neilton Mu-
lim – que “acrescenta o artigo 25-A, no Decreto-Lei nº 
667, de 2 de julho de 1969, versando sobre instalação 
de creches e berçários em unidades da polícia militar 
e dos corpos de bombeiros militares e o pagamento 
de auxílio-creche”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 126/07 – do Deputado Dr. Rosi-
nha – que “dispõe sobre a garantia dos trabalhadores à 
prevenção dos riscos decorrentes do trabalho e à pro-
moção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 252/07 – do Deputado Gilmar 
Machado – que “altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, para estabelecer a natureza sala-
rial das gorjetas, e obrigar o empregador a destiná-las 
integralmente aos garçons e trabalhadores asseme-
lhados que laborem no mesmo horário”. (Apensado: 
PL 560/2007) 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 560/2007, 
apensado, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Roberto Santiago, em 20-6-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 259/07 – do Deputado Dr. Rosi-
nha – que “altera a redação dos §§ 1º e 2º do art. 116 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e acrescenta 
novos parágrafos”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 274/07 – do Deputado Claudio 
Diaz – que “acrescenta parágrafo 3º ao art. 93 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que “dispõe sobre o 
Plano de Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências” para incluir o fornecimento de bolsas de 
estudo para pessoas portadoras de deficiência na cota 
de vagas para esses trabalhadores”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 314/07 – do Deputado Flávio Be-
zerra – que “altera a Medida Provisória nº 2.165-36, de 
23 de agosto de 2001, que “institui o Auxílio-Transporte, 
dispõe sobre o pagamento dos militares e dos servi-
dores do Poder Executivo Federal, inclusive de suas 
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades 
de economia mista, e dá outras providências” 
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RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA. 
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda 1/2007 
apresentada na Comissão. 

Vista conjunta aos Deputados Pedro Henry e Sabino 
Castelo Branco, em 23-5-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 347/07 – do Deputado Izalci 
– que “dispõe sobre a contratação de bens e serviços 
pela Administração Pública”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 374/07 – do Deputado Flávio 
Bezerra – que “altera o Decreto-Lei nº 221, de 28 de 
fevereiro de 1967, que dispõe sobre a proteção e es-
tímulos à pesca e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 417/07 – do Deputado Flávio 
Dino – que “acrescenta inciso ao artigo 11 da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992, dispondo sobre a classi-
ficação da prática de tortura como ato de improbidade 
administrativa”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 483/07 – do Deputado Felipe 
Bornier – que “torna obrigatória a permanência de 
brigadistas de incêndio nas dependências de órgãos 
públicos e empresas privadas”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 527/07 – do Deputado Uldurico 
Pinto – que “altera o art. 1º da Lei nº 9.029, de 13 de 
abril de 1995, para proibir o uso de informações sobre 
restrições de crédito como critério impeditivo ao acesso 
à relação de emprego ou a sua manutenção”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 637/07 – do Deputado Carlos 
Bezerra – que “altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, para o fim de vedar a vinculação do produto 
da arrecadação de multas ao pagamento de empresas 
privadas prestadoras de serviço aos órgãos e entida-
des da Administração Pública”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.630/99 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “isenta de pagamento de tarifa de água 
e esgoto das companhias públicas de saneamento e/
ou empresas concessionárias, os usuários de baixa 
renda”. (Apensado: PL 7433/2002) 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.347/98 – do Sr. Walter Pinheiro 
– que “estabelece diretrizes para uma política de pre-
venção e defesa dos trabalhadores, em relação aos 
trabalhos com movimentos repetitivos, e dá outras pro-
vidências”. (Apensados: PL 1897/1999, PL 3319/2000 
e PL 6213/2005 (Apensado: PL 317/2007)) 
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.142/02 – do Sr. Welinton Fa-
gundes – que “altera o art. 9º, caput, da Lei nº 8.019, 
de 11 de abril de 1990, que “Altera a Legislação do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)”, e dá ou-
tra providências”. (Apensados: PL 7161/2002, PL 
7145/2002, PL 941/2003, PL 4882/2005, PL 7518/2006 
e PL 7645/2006) 
RELATOR: Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 632/03 – da Sra. Maria do Rosário 
– que “dispõe sobre a redução da jornada de trabalho 
para os trabalhadores pais ou detentores de guarda 
judicial de filho portador de deficiência física ou mental 
grave”. (Apensados: PL 949/2003, PL 1377/2003, PL 
1611/2003 e PL 2322/2003) 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.012/03 – do Sr. Luiz Couto – 
que “cria o Serviço Municipal de Transparência Postal 
(SMTP) e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.519/04 – do Sr. Enio Bacci 
– que “define data de pagamento do abono negociado 
de 1/3 de férias e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.260/07 – do Senado Federal-
Francisco Dornelles – (PLS 11/2007) – que “altera 
o Decreto nº 83.304, de 28 de março de 1979, para 
excluir a possibilidade de recurso especial à Câmara 
Superior de Recursos Fiscais, na hipótese de decisão 
de segunda instância ter negado provimento a recur-
so de ofício”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.473/07 – do Senado Federal 
– Flexa Ribeiro – (PLS 215/2006) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Sul 
do Pará (UFSPA), com sede no Município de Marabá, 
por desmembramento da Universidade Federal do Pará 
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(UFPA), e a Universidade Federal de Barreiras Reitor 
Edgard Santos (UFBRES), com sede no Município de 
Barreiras, por desmembramento da Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA)”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.480/07 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 64/2007) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal do Vale do 
Taquari, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-8-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.259/05 – dos Srs. Inácio Arruda 
e Daniel Almeida – que “dispõe sobre a isonomia sala-
rial, benefícios e vantagens dos empregados do Banco 
do Brasil S/A, da Caixa Econômica Federal, Banco do 
Nordeste S/A e Banco da Amazônia S/A, ingressos a 
partir da Resolução nº 9, de 30 de maio de 1995, e nº 
10, de 08 de outubro de 1996, do Conselho de Coor-
denação e Controle das Estatais – CCE /DEST”. 
RELATOR: Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.346/07 – do Sr. Jurandy Loureiro 
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola 
Técnica Federal do Petróleo na Região Norte do Estado 
do Espírito Santo, no Município de São Mateus”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.377/07 – do Sr. Silvinho Peccioli 
– que “acresce dispositivos ao art. 10 da Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992 – Lei da Improbidade Adminis-
trativa, para dispor sobre a guarda e conservação de 
bens apreendidos pela Administração Pública”. 
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.381/07 – da Sra. Andreia Zito 
– que “estabelece critérios para participação de mo-
delos em desfile, campanha ou evento de moda e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.382/07 – do Sr. Carlos Bran-
dão – que “autoriza o Poder Executivo a criar o Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Colinas, no Mu-
nicípio de Colinas, Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 1.383/07 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o pagamento dos créditos 
referentes aos complementos de atualização mone-
tária em contas vinculadas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS previstos na referida Lei 
Complementar nº 110, de 2001”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.385/07 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “dispõe sobre a regulamentação da Profissão 
de Babá”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.392/07 – do Sr. Vilson Covatti 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade 
Federal do Norte do Rio Grande do Sul – UNINORTE 
com sede em Frederico Westphalen”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.396/07 – do Senado Federal-
Demostenes Torres – (PLS 138/2007) – que “altera o 
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal, para possibilitar a suspensão do 
cargo, emprego ou função pública durante o processo 
que julgar crime praticado por funcionário público”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 1.404/07 – da Sra. Jusmari Oli-
veira – que “dispõe sobre a transformação da Unidade 
de Ensino Descentralizado – UNED – Barreiras / CE-
FET – BA em Centro Federal de Educação Tecnológica 
– CEFET de Barreiras – BA”. 
RELATOR: Deputado EDIGAR MÃO BRANCA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.435/07 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Campus Universitário de Ciências Rurais em São José 
do Norte – RS da Fundação Universidade Federal do 
Rio Grande (FURG)”. 
RELATOR: Deputado MARCO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.439/07 – do Sr. Dilceu Spera-
fico – que “altera a Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 
1965, que “Regula as atividades dos representantes 
comerciais autônomos”, estabelecer prazo prescricio-
nal e alterar o valor da indenização por rompimento 
contratual”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.457/07 – do Sr. Ayrton Xerez 
– que “altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 
acrescentando dois parágrafos ao disposto em seu art. 
23 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.476/07 – do Senado Federal 
– Sérgio Zambiasi – (PLS 313/2006) – que “altera o § 
9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
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para permitir que o custeio da educação superior dos 
empregados possa ser abatido da base de incidência 
da contribuição para o Regime Geral de Previdên-
cia Social”. (Apensado: PL 5280/2005 (Apensado: PL 
5724/2005)) 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.502/07 – do Sr. Edgar Moury 
– que “altera a redação do art. 844 da Consolidação das 
Leis do Trabalho para dispor sobre a revelia em casos 
de não comparecimento do reclamado à audiência”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.508/07 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “obriga a criação de unidade do Procon nos ae-
roportos brasileiros, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 200/07 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera a Lei nº 8.900, de 30 de junho de 1994 
que dispõe sobre o benefício do seguro-desemprego 
e altera dispositivo da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

LOCAL: Plenário 5 – anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO 

A – Outros Eventos: 
Reunião da Subcomissão Permanente para acompanhar 
os estudos e negociações para que o Brasil seja a sede 
da Copa do Mundo em 2014.

Pauta: 1 – Requerimento do Sr. Marcelo Teixeira que 
“requer que seja convidado o Sr. Ray Whalen, consultor 
da empresa MATCH SERVICES AG, contratada pela 
FIFA, para fazer uma explanação da candidatura úni-
ca do Brasil para sediar a Copa do Mundo em 2014, 
para comparecer à Comissão de Turismo e Desporto 
da Câmara dos Deputados”.
2 – Requerimento do Sr. Deley que “requer que esta 
Comissão solicite ao Ministério das Relações Exteriores 
cópias dos contratos firmados, bem como relatórios de 
planejamento e orçamento, entre a Fédération Interna-
tionale de Football Association – FIFA – os seguintes 
países sede das competições Copa do Mundo: França 
(1998), Coréia do Sul/Japão (2002), Alemanha (2006) 
e África do Sul (2010).
3 – Assuntos Diversos. 

LOCAL: Plenário 5 – Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 39/07 Do Sr. Valadares Filho – que 
“solicita a participação da Subcomissão da Copa 2014 
nas inspeções em futuras sedes candidatas”. 

REQUERIMENTO Nº 42/07 Do Sr. Marcelo Teixeira 
- que “requer que seja convidado o Presidente da In-
fraero, para comparecer á Comissão de Turismo da 
Câmara dos Deputados”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.403/02 – do Senado Federal 
– que “altera dispositivos da Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, com a redação dada pela Lei nº 9.981, 
de 14 de julho de 2000, e pela Medida Provisória nº 
2.193-6, de 23 de agosto de 2001”. 
RELATOR: Deputado DELEY. 
PARECER: pela aprovação deste, com emendas. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-8-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 103/07 – do Sr. Jorge Tadeu Mu-
dalen – que “dispõe sobre a proibição, nos dias de jo-
gos, de trazer consigo, distribuir, disponibilizar, vender, 
utilizar ou entregar a terceiro, qualquer tipo de bebida 
alcoólica, em um raio de 500 (quinhentos) metros de 
distância das entradas dos estádios de futebol, giná-
sios poliesportivos e estabelecimentos congêneres, e 
dá outras providências” 
RELATOR: Deputado DELEY. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.305/07 – do Sr. Deley – que 
“institui o Dia Nacional do Jogo Limpo (fair play) contra 
o Doping nos Esportes”. 
RELATORA: Deputada SUELI VIDIGAL. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.429/07 – do Sr. Silvio Torres – 
que “altera a Lei n.º 9.615, de 24 de março de 1998”. 
RELATOR: Deputado EUGÊNIO RABELO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.499/07 – do Sr. Deley – que 
“estabelece a concessão de visto temporário para os 
estrangeiros que vierem trabalhar temporariamente em 
eventos esportivos de nível internacional”. 
RELATOR: Deputado CARLOS EDUARDO CADOCA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.500/07 – do Sr. Deley – que “de-
termina a execução do hino nacional e o hasteamento 
da bandeira de países competidores em eventos espor-
tivos de nível internacional realizados no Brasil”. 
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

LOCAL: Plenário 11 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Instalação das Subcomissões criadas pela 
Comissão. 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 47/07 Do Sr. Gladson Cameli – 
que “solicita que seja convidada a Diretora da Agência 
Nacional de Viação Civil – ANAC para prestar escla-
recimentos sobre a licitação para a construção de um 
terminal de cargas em Ribeirão Preto – SP”. 

REQUERIMENTO Nº 48/07 Do Sr. Gladson Cameli 
– que “solicitação a realização de Audência Pública 
na cidade de Rio Branco, no Acre, para debater a re-
gulamentação do serviço profissional de Mototáxi e 
as propostas relativas ao tema que tramitam nesta 
Casa Legislativa”. 

REQUERIMENTO Nº 49/07 Do Sr. Eliseu Padilha – que 
“requer a realização de audiência pública para discutir a 
crise aérea e o Plano Diretor de 1982 para a Infraero”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 685/03 – do Sr. Paulo Pimenta 
– que “altera a redação dos arts. 126 e 243 que tratam 
respectivamente da baixa de registro de veículos e das 
obrigações das empresas seguradoras nas ocorrências 
de perda total, na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro”. (Apen-
sados: PL 1654/2003, PL 1769/2003, PL 1791/2003, PL 
4937/2005, PL 1144/2007, PL 1590/2003 (Apensados: 
PL 3891/2004 e PL 3998/2004) e PL 1433/2007) 
RELATOR: Deputado CAMILO COLA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1791/2003, 
do PL 1144/2007, e do PL 1433/2007, apensados, com 

substitutivo, e pela rejeição do PL 1590/2003, do PL 
1654/2003, do PL 1769/2003, do PL 4937/2005, do PL 
3891/2004, e do PL 3998/2004, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 74/07 – da Sra. Solange Amaral 
– que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que dispõe sobre o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado CAMILO COLA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 7.313/02 – do Sr. Pedro Henry 
– que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que “institui o Código de Trânsito Brasileiro””. (Apen-
sados: PL 3681/2004 (Apensado: PL 4131/2004), PL 
3814/2004 e PL 7148/2006) 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 3681/2004, do 
PL 3814/2004, do PL 7148/2006, e do PL 4131/2004, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 749/03 – do Sr. Reinaldo Betão 
– que “introduz alterações na Lei nº 10.636, de 30 de 
dezembro de 2002, que dispõe sobre a aplicação dos 
recursos originários da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico – CIDE incidente sobre a im-
portação e a comercialização de petróleo e seus de-
rivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico 
combustível, e cria o Fundo Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes – FNIT”. (Apensado: PL 6962/2006) 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela rejeição deste, da Emenda 1/2003 da 
CVT, e pela aprovação do PL 6962/2006, apensado, 
com substitutivo. 

Vista ao Deputado Carlos Zarattini, em 8-8-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 4.612/04 – do Sr. Gervásio Silva 
– que “inclui no Anexo da Lei n.º 5.917/73, que dispõe 
sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que especifica”. (Apensado: PL 553/2007) 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 553/2007, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.723/05 – do Sr. Antonio Carlos Men-
des Thame – que “altera os arts. 54, 55, 115 e 244 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro”. (Apensado: PL 7543/2006) 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 7543/2006, apensado. 

Vista ao Deputado Jilmar Tatto, em 20-6-2007. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.070/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o Inciso III do art. 162 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.450/05 – do Sr. Vander Loubet 
– que “modifica os arts. 183 e 197 do Código Brasilei-
ro de Aeronáutica, para vincular a autorização para a 
exploração de novas linhas aéreas ao cumprimento de 
índice de pontualidade pelas empresas de transporte 
aéreo regular”. 
RELATOR: Deputado CAMILO COLA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.829/06 – do Sr. Mauro Bene-
vides – que “dá nova redação ao inciso VII e sua letra 
“c” do Artigo 29 e acrescenta o parágrafo 3º ao Artigo 
61 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que 
dispõe sobre o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.299/06 – do Sr. Beto Albuquer-
que – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional 
de Viação, o trecho rodoviário que menciona”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.356/06 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que “institui o Código de Trânsito 
Brasileiro”, para dispor sobre o aviso de vencimento 
da Carteira Nacional de Habilitação”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 444/07 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “altera a redação do inciso IX do art. 22, da 
Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AIRTON CIRILO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 561/07 – do Sr. Otavio Leite – que 
“altera inciso I e exclui parágrafo único do art. 40, e 
acrescenta inciso no Art. 105 da Lei nº 9.503, de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 571/07 – do Sr. Jairo Ataide – 
que “inclui a construção do Anel Rodoviário de Montes 
Claros no Plano Nacional de Viação”. 
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA. 

PARECER: pela rejeição. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-8-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 849/07 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação 
dos valores arrecadados a título de multas de trânsito 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CHUCRE. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE 2004, DO SR. NEU-
TON LIMA, QUE “ALTERA OS ARTS. 21, 32 E 144, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS  
POLÍCIAS PENITENCIÁRIAS FEDERAL  

E ESTADUAIS”. 

LOCAL: Plenário 7 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Alcy Moraes Coutinho Junior, Inspetor de Segurança 
Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro;
Francisco Rodrigues Rosa, Pres. do Sindicato dos Ser-
vidores do Sistema Penitenciário do RJ;
Drª Orlene Carvalho de Freitas, Diretora da Escola de 
Formação Penitenciária e Especialista em Gestão Pe-
nitenciária, representando o Dr. Gilvan Cordeiro Ferro, 
Secretário de Adm. Penit. de Rondônia;
TCel. Paulo Sérgio de França Lopes, Diretor de Se-
gurança e Inteligência, representando o Tcel. Luiz 
Bugarin, Intendente Geral do Sistema Penitenciário 
de Alagoas;
Drª Laura Keiko Sakai Okamura, Diretora da Adm. 
Presidiária do Acre; e
Padre Valdir Silveira, Representante da Coordenadoria 
Nacional da Pastoral Carcerária.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE 2005, DO SR. JOÃO 
CAMPOS, QUE “DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁ-
GRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL”, ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO 

PARA OS ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITU-
TOS PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS, INVESTIDOS 

NA FORMA DA LEI

AVISO 

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-8-07 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471/05 
– do Sr. João Campos e outros – que “dá nova reda-
ção ao parágrafo 3º do artigo 236 da Constituição 
Federal”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 483-A, DE 2005, DO SENADO 
FEDERAL, QUE “ALTERA O ART. 89 DO ATO DAS 

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ-
RIAS”, INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS, 
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO 
ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO 
EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL 
DO EX – TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA 

LOCAL: Plenário 11 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

I – Eleição dos Vice-Presidentes; e
II – Elaboração do plano de trabalho. 

AVISOS 

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-07 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483/05 
– do Senado Federal – Fátima Cleide – (PEC 87/2003) 
– que “altera o art. 89 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias”. (Apensado: PEC 294/2004 
(Apensados: PEC 295/2004 e PEC 343/2004)) 

RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 1921, DE 1999, 
DO SENADO FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA 
SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSU-

MIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS

LOCAL: Plenário 04 do Anexo II. 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Convidada: 

Audiência Pública:
Dra. Rosani Cunha, Secretária Nacional de Renda de 
Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. 

AVISO 

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.921/99 – do Senado Federal 
– Geraldo Melo e José Agripino – (PLS 118/1999) 
– que “institui a tarifa social de energia elétrica para 
consumidores de baixa renda e dá outras providên-
cias”. (Apensados: PL 1946/1999, PL 2406/2000, PL 
2987/1997 (Apensados: PL 1631/1999, PL 4083/1998 e 
PL 96/2003), PL 3124/2000 (Apensado: PL 4616/2004), 
PL 3134/2000, PL 4068/2001, PL 4328/2001, PL 
4366/2001, PL 4746/2001, PL 6202/2002, PL 6247/2002, 
PL 3430/2004, PL 5963/2005, PL 6737/2006 (Apen-
sado: PL 1001/2007), PL 7229/2006, PL 414/2007 e 
PL 1178/2007) 
RELATOR: Deputado CARLOS ZARATTINI. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 334, DE 2007, 
DO SENADO FEDERAL, QUE “DISPÕE SOBRE A 
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, PROCESSAMENTO, 
TRANSPORTE, ARMAZENAGEM, LIQUEFAÇÃO, 
REGASEIFICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMER-
CIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL”, ALTERANDO A 

LEI Nº 9.478, DE 1997, NO QUE DIZ RESPEITO AO 
GÁS NATURAL, INCLUINDO O GÁS  

CANALIZADO.

LOCAL: Plenário 10 do anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 
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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discussão e votação do Parecer do Relator. 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 334/07 – do Senado Federal-Ro-
dolpho Tourinho – (PLS 226/2005) – que “dispõe sobre 
a importação, exportação, processamento, transporte, 
armazenagem, liquefação, regaseificação, distribui-
ção e comercialização de gás natural”. (Apensado: PL 
6666/2006 (Apensado: PL 6673/2006)) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: Parecer do Relator às emendas apresen-
tadas ao Substitutivo do Relator, Dep. João Maia (PR-
RN), pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica 
legislativa e adequação orçamentária e financeira das 
emendas oferecidas ao substitutivo do relator ao PL 
6.673/2006. No mérito, pela aprovação integral das 
emendas de números 1, 3, 10, 12, 13, 17, 26, 30, 48, 
51, 58, 59, 67, 81, 89, 91, 98, 99 e 101; pela aprova-
ção parcial das de números 5, 8, 14, 16, 18, 23, 25, 
27, 45, 50, 54, 73 e 84 e pela rejeição das demais, na 
forma do Substitutivo. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
PARA INVESTIGAR AS CAUSAS, CONSEQÜÊNCIAS 
E RESPONSÁVEIS PELA CRISE DO SISTEMA DE 
TRÁFEGO AÉREO BRASILEIRO, DESENCADEA-
DA APÓS O ACIDENTE AÉREO OCORRIDO NO 
DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006, ENVOLVENDO 
UM BOEING 737-800, DA GOL (VÔO 1907), E UM 
JATO LEGACY, DA AMÉRICA EXCELAIRE, COM 

MAIS DE UMA CENTENA DE VÍTIMAS

LOCAL: Plenário 08 do Anexo II 
HORÁRIO: 12h 

REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA  
Às 12 horas – Apreciação de Requerimentos

A – Requerimentos de Informação: 

 REQUERIMENTO Nº 571/07 Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “requer ao Comando da Aeronáutica, no prazo 
de 48 horas, que providencie junto ao CENIPA as pro-
postas do órgão acerca da prevenção de acidentes do 
aeroporto de Congonhas, após o acidente da TAM, de 
17 de julho de 2007, comprometidas de serem entre-
gues à esta Comissão Parlamentar de Inquérito pelo 
coronel chefe da investigação e não disponíveis até o 
presente momento”. 

REQUERIMENTO Nº 577/07 Do Sr. Carlos Willian 
– que “requer ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, cópia de inteiro teor da ação tramitada na 
1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, referente ao 
processo de transação comercial entre as empresas 
Varig e Gol”. 

REQUERIMENTO Nº 579/07 Do Sr. Miguel Martini 
– que “requer informações ao Ministério da Defesa, 
sobre as atividades da Comissão Técnica de Coorde-
nação de Atividades Aéreas- COTAER, em especial 
sobre resoluções, atas e documentos dos anos de 
2006 e 2007”. 

B – Requerimentos Diversos: 

REQUERIMENTO Nº 509/07 Dos Srs. Otavio Leite e 
Vanderlei Macris – que “requer a prorrogação do prazo 
de funcionamento da CPI, por sessenta dias”. 

REQUERIMENTO Nº 568/07 Dos Srs. Luciana Genro 
e Ivan Valente – que “requer que a taquigrafia da Câ-
mara dos Deputados faça a degravação das comuni-
cações entre os pilotos e a Torre de Controle do Ae-
roporto de Congonhas, ocorridas desde as 11 horas 
do dia 16 de julho de 2007 até as 20 horas do dia 17 
de julho de 2007”. 

REQUERIMENTO Nº 575/07 Dos Srs. Solange Ama-
ral e Vic Pires Franco – que “requer a realização de 
diligência no Terminal 1 do Aeroporto Internacional do 
Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim, afim de 
que os membros desta CPI possam verificar, in loco, 
as condições de operação daquele aeroporto”. 

REQUERIMENTO Nº 582/07 Do Sr. Vanderlei Macris 
– que “requer a realização de diligência às ruínas do 
prédio da TAM Express e ao galpão alugado pela TAM, 
localizado na Vila Galvão, em Guarulhos, para onde 
estão sendo encaminhados os objetos localizados” 

C – Requerimentos de Convocação: 

REQUERIMENTO Nº 417/07 Do Sr. Vic Pires Fran-
co – que “solicita a convocação do Sra. Denise Maria 
Ayres de Abreu, Diretora da ANAC, para prestar de-
poimento nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 527/07 Do Sr. Miguel Martini 
– que “requer a convocação da senhora DENISE MA-
RIA AYRES DE ABREU, diretora da Agência Nacional 
de Aviação Civil -ANAC “. 

REQUERIMENTO Nº 537/07 Dos Srs. Gustavo Fruet e 
Vanderlei Macris – que “requer a convocação da Sra. 
Denise Abreu, Diretora da ANAC – Agência Nacional 
de Aviação Civil, para prestar esclarecimentos a esta 
Comissão sobre suas atividades à frente da Agência 
relacionadas à crise aérea, e denúncia publicada no 
jornal O Globo de 6 de agosto de 2007, conforme en-
trevista do Brigadeiro José Carlos Pereira” 
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REQUERIMENTO Nº 542/07 Do Sr. Otavio Leite – que 
“requer a convocação do Sra. Denise de Abreu, Diretora 
da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil”. 

REQUERIMENTO Nº 557/07 Dos Srs. Gustavo Fruet e 
Vanderlei Macris – que “requer a convocação da Sra. 
Denise Abreu, Diretora da ANAC – Agência Nacional 
de Aviação Civil, para prestar esclarecimentos a esta 
CPI sobre indícios de irregularidades de natureza ética 
e de omissões no cumprimento de atribuições legais 
de regular e fiscalizar o transporte aéreo nacional, 
sobre a Diretoria da ANAC – Agência Nacional de 
Aviação Civil”. 

REQUERIMENTO Nº 348/07 Do Sr. Efraim Filho e 
outros – que “solicita a convocação do Sr. Fernando 
Brendaglia de Almeida, funcionário da Infraero, para 
prestar depoimento nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 349/07 Do Sr. Efraim Filho e 
outros – que “solicita a convocação do Sr. Roberto 
Spinelli Junior, funcionário da Infraero, para prestar 
depoimento nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 350/07 Do Sr. Efraim Filho e 
outros – que “solicita a convocação do Sr. Tércio Ivan 
de Barros, funcionário da Infraero, para prestar depoi-
mento nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 351/07 Do Sr. Efraim Filho e ou-
tros – que “solicita a convocação do Sr. José Wellington 
Moura, funcionário da Infraero, para prestar depoimen-
to nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 353/07 Do Sr. Efraim Filho e ou-
tros – que “solicita a convocação da Sra. Márcia Gon-
çalves Chaves, funcionária da Infraero, para prestar 
depoimento nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 354/07 Do Sr. Efraim Filho e ou-
tros – que “solicita a convocação da Sra. Mariângela 
Russo, funcionária da Infraero, para prestar depoimen-
to nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 561/07 Dos Srs. Gustavo Fruet 
e Otavio Leite – que “requer a convocação Sr. Carlos 
Ernesto de Campos para prestar esclarecimentos a 
esta CPI sobre transferência do controle do terminal 
de cargas do Aeroporto de Cumbica – SP para o Ae-
roporto de Ribeirão Preto – SP”. 

REQUERIMENTO Nº 574/07 Do Sr. Cândido Vacca-
rezza – que “requer a convocação dos Sr. CARLOS 
ERNESTO DE CAMPOS, presidente da Tead Terminais 
Aduaneiros do Brasil Ltda.; para prestar esclarecimen-
tos a esta CPI quanto aos esclarecimentos que devem 
ser dados pelo Departamento Aeroviário do Estado de 
São Paulo- DAESP e pela Secretaria de Transportes 
do Governo do Estado de São Paulo, especificamente 

no que concerne ao planejamento do Programa Corre-
dor de Exportação para o Aeroporto Leite Lopes, em 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo”. 

REQUERIMENTO Nº 563/07 Dos Srs. Gustavo Fruet 
e Otavio Leite – que “requer a convocação da Sra. 
Alayde Avelar Freire Sant’’Anna, Ouvidora da ANAC 
– Agência Nacional de Aviação Civil, prestar esclare-
cimentos a esta Comissão Parlamentar de Inquérito 
tendo em vista atribuições que tem na referida Agência, 
bem como sobre diagnóstico elaborado pela Ouvidoria 
sobre problemas da Agência”. 

REQUERIMENTO Nº 570/07 Do Sr. Edson Santos 
– que “convite aos Srs. Eugênio Gouveia Vieira e João 
Barbará, Presidente e Vice-Presidente da FIRJAN 
(Federação das Indústrias do Estado do Rio de Ja-
neiro), para apresentar avaliação da Entidade sobre 
a crise aérea e alternativas, bem como seu ponto de 
vista sobre a utilização do Aeroporto Tom Jobim, no 
Rio de Janeiro”. 

REQUERIMENTO Nº 572/07 Do Sr. Cândido Vacca-
rezza – (RCP 1/2007) – que “requer a convocação do 
Sr. JOSÉ MAURO GARCIA, então Superintendente 
do Departamento Aeroviário do Estado de São Pau-
lo – DAESP, para prestar esclarecimentos a esta CPI 
sobre indícios de irregularidades, no cumprimento de 
atribuições legais, mediante o convênio firmado com o 
Comando da Aeronáutica, através da Agência Nacional 
de Aviação Civil – ANAC, para administrar, manter e 
explorar 31 Aeroportos Públicos no interior do Estado 
de São Paulo, especificamente no que concerne ao 
planejamento do Programa Corredor de Exportação 
para o Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, Es-
tado de São Paulo”. 

REQUERIMENTO Nº 573/07 Do Sr. Cândido Vaccare-
zza – que “requer a convocação do Sr. DARIL RAES 
LOPES, então Secretário de Transportes do Estado 
de São Paulo, gestão 2003-2006, para prestar escla-
recimentos a esta CPI ao cumprimento de atribuições 
legais, especificamente no que concerne ao planeja-
mento do Programa Corredor de Exportação para o 
Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, Estado de 
São Paulo” 

REQUERIMENTO Nº 576/07 Do Sr. Carlos Willian – que 
“requer a esta Comissão convocar o Dr. ROBERTO 
TEIXEIRA COSTA, advogado da transaçã ocomercial 
entre as empresas aéreas Varig e Gol”. 

REQUERIMENTO Nº 580/07 Do Sr. Carlos Zarattini 
– que “requer seja convocado o Sr. Flávio Sganzerla, 
Superintendente do Departamento Aeroviário do Esta-
do de São Paulo, para prestar esclarecimentos sobre 
o Aeroporto de Ribeirão Preto”. 
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REQUERIMENTO Nº 581/07 Do Sr. Carlos Zarattini 
– que “requer seja convocado o Sr. Mauro Arce, Se-
cretário Estadual dos Transportes do Estado de São 
Paulo, para prestar esclarecimentos sobre o Aeroporto 
de Ribeirão Preto”. 

REQUERIMENTO Nº 583/07 Do Sr. Otavio Leite – que 
“requer o convite do Sr. Deputado Estadual Paulo Ra-
mos, da ALERJ – Assembléia Legislativa do Rio de 
Janeiro, Presidente da CPI que investigou a venda 
da VARIG”. 

D – Requerimentos de Quebra de Sigilo:

REQUERIMENTO Nº 501/07 Do Sr. Fernando Gabeira 
– que “na forma do art. 58, § 3º da Constituição Fe-
deral, combinado com o artigo 35, do Regimento In-
terno da Câmara, requer a quebra do sigilo bancário, 
fiscal e telefônico dos membros da Diretoria da Agên-
cia Nacional de Aviação Civil- ANAC. Sr. Milton Sérgio 
Silveira Zuanazzi, Diretor-Presidente da ANAC, desde 
a posse no cargo”. 

REQUERIMENTO Nº 551/07 Do Sr. Miguel Martini – 
que “na forma do art. 58, § 3º da Constituição Federal, 
combinado com o artigo 36, inciso II do Regimento In-
terno da Câmara e § 1º do art. 4º da Lei Complementar 
nº105, de 10 de janeiro de 2001, requer a quebra do 
sigilo bancário, fiscal e telefônico dos membros da Dire-
toria da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Sr. 
MILTON ZUANAZZI, Presidente da Agência Nacional 
de Aviação Civil – ANAC, desde a posse no cargo”. 

REQUERIMENTO Nº 502/07 Do Sr. Fernando Gabeira 
– que “na forma do art. 58, § 3º da Constituição Federal, 
combinado com o artigo 35, do Regimento Interno da 
Câmara, requer a quebra do sigilo bancário, fiscal e 
telefônico dos membros da Diretoria da Agência Na-
cional de Aviação Civil- ANAC. Sr. Josef Barat, Diretor 
da ANAC, desde a posse no cargo”. 

REQUERIMENTO Nº 552/07 Do Sr. Miguel Martini – 
que “na forma do art. 58, § 3º da Constituição Federal, 
combinado com o artigo 36, inciso II do Regimento In-
terno da Câmara e § 1º do art. 4º da Lei Complementar 
nº105, de 10 de janeiro de 2001, requer a quebra do 
sigilo bancário, fiscal e telefônico dos membros da Di-
retoria da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. 
Sr. JOSEF BARAT. Diretor da Agência Nacional de 
Aviação Civil -ANAC, desde a posse no cargo”. 

REQUERIMENTO Nº 503/07 Do Sr. Fernando Gabeira 
– que “na forma do art. 58, § 3º da Constituição Federal, 
combinado com o artigo 35, do Regimento Interno da 
Câmara, requer a quebra do sigilo bancário, fiscal e te-
lefônico dos membros da Diretoria da Agência Nacional 
de Aviação Civil- ANAC. Sr. Jorge Luiz Britto Velozo, 
Diretor da ANAC, desde a posse no cargo”. 

REQUERIMENTO Nº 550/07 Do Sr. Miguel Martini – 
que “na forma do art. 58, § 3º da Constituição Federal, 
combinado com o artigo 36, inciso II do Regimento In-
terno da Câmara e § 1º do art. 4º da Lei Complementar 
nº105, de 10 de janeiro de 2001, requer a quebra do 
sigilo bancário, fiscal e telefônico dos membros da Di-
retoria da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. 
Sr. JORGE LUIZ BRITO VELOZO, Diretor da Agência 
Nacional de Aviação Civil – ANAC, desde a posse no 
cargo”. 

REQUERIMENTO Nº 504/07 Do Sr. Fernando Gabeira 
– que “na forma do art. 58, § 3º da Constituição Federal, 
combinado com o artigo 35, do Regimento Interno da 
Câmara, requer a quebra do sigilo bancário, fiscal e te-
lefônico dos membros da Diretoria da Agência Nacional 
de Aviação Civil- ANAC. Sr. Leur Antônio Britto Lomanto, 
Diretor da ANAC, desde a posse no cargo”. 

REQUERIMENTO Nº 549/07 Do Sr. Miguel Martini – 
que “na forma do art. 58, § 3º da Constituição Federal, 
combinado com o artigo 36, inciso II do Regimento In-
terno da Câmara e § 1º do art. 4º da Lei Complementar 
nº105, de 10 de janeiro de 2001, requer a quebra do 
sigilo bancário, fiscal e telefônico dos membros da Di-
retoria da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. 
Sr. LEUR LOMANTO, Diretor da Agência Nacional de 
Aviação Civil -ANAC, desde a posse no cargo”. 

REQUERIMENTO Nº 505/07 Do Sr. Fernando Ga-
beira – que “na forma do art. 58, § 3º da Constituição 
Federal, combinado com o artigo 35, do Regimento 
Interno da Câmara, requer a quebra do sigilo bancá-
rio, fiscal e telefônico dos membros da Diretoria da 
Agência Nacional de Aviação Civil- ANAC. Sra. Deni-
se Maria Ayres de Abreu, Diretora da ANAC, desde a 
posse no cargo”. 

REQUERIMENTO Nº 553/07 Do Sr. Miguel Martini – 
que “na forma do art. 58, § 3º da Constituição Federal, 
combinado com o artigo 36, inciso II do Regimento In-
terno da Câmara e § 1º do art. 4º da Lei Complementar 
nº105, de 10 de janeiro de 2001, requer a quebra do 
sigilo bancário, fiscal e telefônico dos membros da Di-
retoria da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. 
Sra. DENISE MARIA AIRES DE ABREU, Diretora da 
Agência Nacional de Aviação Civil -ANAC, desde a 
posse no cargo”. 

REQUERIMENTO Nº 555/07 Dos Srs. Gustavo Fruet e 
Vanderlei Macris – que “requer a transferência a esta 
Comissão do sigilo telefônico da Sra. Denise Abreu, 
Diretora da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, 
com vistas a esclarecer a eventual ocorrência de fato 
determinado e possivelmente delituoso pertinente ao 
objeto desta CPI e relativos a possíveis irregularida-
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des no desempenho de atribuições legais de regular 
e fiscalizar o transporte aéreo nacional”. 

REQUERIMENTO Nº 533/07 Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “requer a quebra de sigilo bancário, fiscal e te-
lefônico do Senhor Mário José Bittencourt Sampaio, 
consultor de comunicação da Airbus no Brasil”. 

REQUERIMENTO Nº 534/07 Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “requer a quebra de sigilo bancário, fiscal e te-
lefônico da empresa MULTIPLAN PROJETOS TÉC-
NICOS LTDA, na qual figuram como sócios- gerentes 
o Senhor Mário José Bittencourt Sampaio e o Senhor 
Paulo Roberto de Bittencourt Sampaio”. 

REQUERIMENTO Nº 567/07 Dos Srs. Gustavo Fruet e 
Vanderlei Macris – que “requer a transferência de da-
dos relativos ao sigilo telefônico do Sr. Carlos Ernesto 
Camargo, com vistas a esclarecer a eventual ocor-
rência de fato determinado e possivelmente delituoso 
pertinente ao objeto desta CPI e sobre possíveis irre-
gularidades no desempenho de atribuições legais de 
regular e fiscalizar o transporte aéreo nacional”. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

LOCAL: Plenário 02, Anexo II
HORÁRIO: 14h30

PAUTA

A – Relatórios

PROJETO DE LEI Nº 8/2007-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, 
crédito especial no valor de R$ 4.405.666,00 (quatro 
milhões, quatrocentos e cinco mil, seiscentos e ses-
senta e seis reais), para o fim que especifica, e dá 
outras providências”.
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA.
Foram apresentadas 2 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 12/2007-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Previdência Social, crédito suplementar 
no valor de R$ 261.932.386,00 (duzentos e sessenta 
e um milhões, novecentos e trinta e dois mil, trezentos 
e oitenta e seis reais), para reforço de dotação cons-
tante da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
Foi apresentada 1 emenda.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 15/2007-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Justiça e da Defesa, crédito suplementar no valor glo-
bal de R$ 12.589.634,00 (doze milhões, quinhentos e 
oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamen-
tária vigente.
RELATOR: Senador JOSÉ MARANHÃO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 16/2007-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em 
favor da Justiça Eleitoral e da Presidência da República, 
crédito suplementar no valor global de R$ 11.058.358,00 
(onze milhões, cinqüenta e oito mil, trezentos e cinqüen-
ta e oito reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente.
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA.
Foram apresentadas 2 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

AVISO Nº 54/2006-CN, que “encaminha à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
cópia do Acórdão nº 2.382, de 2006-TCU (Plenário), 
bem como dos respectivos Relatório e do Voto que o 
fundamentam, quanto à verificação dos Relatórios de 
Gestão Fiscal relativos ao 2º quadrimestre de 2006. 
(TC nº 024.027/2007-9).”

Mensagem nº 111/2006-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 
11.178, de 20 de setembro de 2005, o Relatório de 
Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a agosto 
de 2006, bem como a retificação do período de janeiro 
a abril de 2006”. 

Ofício nº 26/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao art. 122 da Lei nº 11.178, 
de 20 de setembro de 2005, o Relatório de Gestão 
Fiscal do Ministério Público da União, referentes aos 
períodos de setembro de 2005 a agosto de 2006 e de 
maio de 2005 a abril de 2006”. 

Ofício nº 27/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao disposto no caput do 
art. 122 da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005 
(LDO/2006), e no inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028, 
de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fis-
cal da Câmara dos Deputados, referente ao período 
de setembro de 2005 a agosto de 2006”. 

Ofício nº 28/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, nos termos do art. 54 da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, e de acordo com o art. 122 da Lei nº 
11.178, de 20 de setembro de 2005 – Lei de Diretrizes 
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Orçamentárias, o Relatório de Gestão Fiscal do Supe-
rior Tribunal de Justiça, referente ao 2º Quadrimestre 
do exercício de 2006.”

Ofício nº 29/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 11.178, de 
20 de setembro de 2005 – Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias de 2006, cópia do Relatório de Gestão Fiscal 
do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao período de 
setembro de 2005 a agosto de 2006.
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO Nº 55/2006-CN, que “encaminha à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
cópia do Acórdão nº 2381, de 2006 – TCU (Plenário), 
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o 
fundamentam, quanto à verificação dos Relatórios de 
Gestão Fiscal relativos ao 1º quadrimestre de 2006. 
(TC nº 012.800/2006-6)”. 

Mensagem nº 47/2006-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 
11.178, de 20 de setembro de 2005, o Relatório de 
Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a abril 
de 2006”. 

Mensagem nº 111/2006-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 
11.178, de 20 de setembro de 2005, o Relatório de 
Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a agosto 
de 2006, bem como a retificação do período de janeiro 
a abril de 2006”.

Ofício nº 20/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cumprindo determinação expressa no art. 
122 da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, o 
demonstrativo que compõe o Relatório de Gestão Fiscal 
do Ministério Público da União, referente ao período 
de maio de 2005 a abril de 2006”. 

Ofício nº 21/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cumprindo determinação expressa no art. 
122 da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, o 
demonstrativo que compõe o Relatório de Gestão Fiscal 
do Ministério Público da União, referente ao período 
de maio de 2005 a abril de 2006”. 

Ofício nº 22/2006-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, em cumprimento ao artigo 122 da Lei nº 
11.178, de 20 de setembro de 2005 – LDO 2006, cópia 
do Relatório Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral, refe-
rente ao período de maio de 2005 a abril de 2006”.

Ofício nº 23/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, nos termos do art. 54 da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, e de acordo com o art. 122 da Lei nº 

11.178, de 20 de setembro de 2005 – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, o Relatório de Gestão Fiscal do Supe-
rior Tribunal de Justiça, referente ao 1º Quadrimestre 
do exercício de 2006.”
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

B – Requerimentos

Requerimento nº 7/2007 – CMO, do Sr. Eduardo Val-
verde, que “solicita reunião de audiência Pública con-
vidando a Ministra da Casa Civil, esclarecimento sobre 
o relatório de acompanhamento de gestão do PAC”. 
(Ministra Dilma Rousseff)

Requerimento nº 8/2007 – CMO, do Sr. Eduardo Val-
verde, que “solicita realização de audiência Pública 
convidando o Ministro das Cidades para prestar escla-
recimentos sobre os problemas de gestão do PAC nas 
áreas de saneamento e habitação”. (Ministro Márcio 
Fortes de Almeida).

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (8 DIAS)

DECURSO: 8º dia
ÚLTIMO DIA: 15-8-2007

PROJETO DE LEI Nº 21/2007-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Edu-
cação e da Cultura e de Operações Oficiais de Crédito, 
crédito especial no valor global de R$ 38.330.853,00, 
(trinta e oito milhões, trezentos e trinta mil, oitocentos 
e cinqüenta e três reais), para os fins que especifica, 
e dá outras providências.”
DECURSO: 7º dia
ÚLTIMO DIA: 16-8-2007

PROJETO DE LEI Nº 22/2007-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério do Trabalho e Emprego crédito suplementar 
no valor de R$ 1.907.803.718,00 (um bilhão, novecen-
tos e sete milhões, oitocentos e três mil, setecentos 
e dezoito reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 23/2007-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, cré-
dito suplementar no valor de R$ 80.990.000,00 (oitenta 
milhões, novecentos e noventa mil reais), para reforço 
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.”

PROJETO DE LEI Nº 24/2007-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazen-
da, crédito suplementar no valor de R$ 197.391.229,00 
(cento e noventa e sete milhões, trezentos e noventa e 
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um mil, duzentos e vinte e nove reais), para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 DIAS ÚTEIS)

DECURSO: 5º dia
ÚLTIMO DIA: 15-8-2007

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao 
Aviso nº 05/2007-CN, que “Encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 354, de 2007 -TCU (Ple-
nário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que 
o fundamentaram relativos ao Levantamento de Audito-
ria realizada nas obras de Construção de Trechos Ro-
doviários na BR-319, no Estado do Amazonas, trecho 
Manaus-Divisa AM/RO (TC-006.374/2006-7)”.
RELATOR: Senador JAYME CAMPOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (15 DIAS)

DECURSO: 7º dia
ÚLTIMO DIA: 23-8-2007

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao 
Aviso nº 08/2007-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, nos termos do art. 56, caput, da Lei Com-
plementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), a prestação de contas dos gestores do Tribunal 
de Contas da União”.
RELATOR: Senador FRANCISCO DORNELLES

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS  
COMISSÕES 

EM 14-8-2007: 

Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional: 

PROJETO DE LEI Nº 1.555/2007 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 84/2007 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural: 

PROJETO DE LEI Nº 1.532/2007 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 222/2007 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 223/2007 

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 224/2007 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 225/2007 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 226/2007 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 227/2007 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 228/2007 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 229/2007 
MENSAGEM Nº 555/2007 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 

PROJETO DE LEI Nº 6.961/2002 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 87/2007 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 89/2007 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
120/2007 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
124/2007 

Comissão de Defesa do Consumidor: 

PROJETO DE LEI Nº 1.514/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.521/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.533/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.547/2007 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 

PROJETO DE LEI Nº 1.528/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.609/2007 

Comissão de Desenvolvimento Urbano: 

PROJETO DE LEI Nº 1.489/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.523/2007 

Comissão de Educação 0e Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 1.536/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.558/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.559/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.564/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.596/2007 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 1.538/2007 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 88/2007 
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Comissão de Minas e Energia: 

PROJETO DE LEI Nº 1.484/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.552/2007 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional: 

MENSAGEM Nº 505/2007 
MENSAGEM Nº 506/2007 
MENSAGEM Nº 507/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.551/2007 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 

PROJETO DE LEI Nº 1.556/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.557/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.610/2007 

Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 1.537/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.541/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.560/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.593/2007 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público: 

PROJETO DE LEI Nº 1.530/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.587/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.592/2007 

Comissão de Turismo e Desporto: 

PROJETO DE LEI Nº 1.602/2007 

Comissão de Viação e Transportes: 

PROJETO DE LEI Nº 1.601/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.650/2007 

Nota: 
SUGESTÃO DE MODELO DE EMENDA DISPONÍVEL 
NA INTRANET: http://intranet/diretoria.decom/formula-
rio/modelo de emenda.doc 

(Encerra-se a sessão às 23 horas e 46 
minutos.)

DECISÃO DO PRESIDENTE

Arquivem-se, nos termos do artigo 133 do RICD, 
as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI:

Nº 2.177/2003 (Neucimar Fraga) – Cria programa de 
auxilio e assistência à reorientação sexual das pesso-
as que voluntariamente optarem pela mudança de sua 
orientação sexual da homossexualidade para heteros-
sexualidade e dá outras providências.

Nº 5.065/2005 (Jair Bolsonaro) – Dá nova redação ao 
art. 257 e seu § 7º, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.

Nº 5739/2005 (Janete Capiberibe) – Regulamenta a 
exploração do açai nativo (Euterpe oleracea Mart.)

Nº 170/2007 (Professora Raquel Teixeira) – Revo-
ga o inciso XV do artigo 19, da Lei nº 9.472, de 16 de 
julho de 1997, para proibir a apreensão de bens pela 
Anatel.

Nº 375/2007 (Izalci) – Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da exibição, nos hospitais e postos de saúde da rede pú-
blica, de informações sobre profissionais de saúde.

Nº 431/2007 (Vanessa Grazziotin) – Altera o art. 154 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que Ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre 
a concessão de bolsas integrais em auto-escolas a 
trabalhadores desempregados ou de baixa renda.

Brasília, 14 de agosto de 2007. – Arlindo China-
glia, Presidente.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 1.779-A, DE 2003 
(Do Sr. Giacobo)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.406, 
de 10 de Janeiro de 2002 – Código Civil, 
dispondo sobre o estado civil dos compa-
nheiros na união estável; tendo parecer da 
Comissão de Seguridade Social e Família, 
pela aprovação deste e dos de nºs 1839/2003 
e 6149/2005, apensados, com substitutivo, e 
pela rejeição do de nº 3005/2004, apensado 
(relator: DEP. GERALDO RESENDE).

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

Encontra-se nesta Comissão de Seguridade So-
cial e Família o Projeto de Lei no 1.779, de 2003, de 
autoria do Deputado Fernando Giacobo, e seus apen-
sos para manifestação quanto ao mérito nos termos 
regimentais.

O projeto de lei ora em debate altera o Código 
Civil com o intuito de estabelecer que o estado civil dos 
partícipes de uma união estável é o de convivente. 
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Justifica o autor a sua iniciativa ao argumento de 
que “inexiste um estado civil específico para designar 
as situações que envolvam companheirato”. Aduz ainda 
que os partícipe de uma união estável são indevida-
mente referidos como solteiros, viúvos, divorciados ou 
separados judicialmente em determinados contratos e 
relações jurídicas. Tal fato tem sido causa de preocu-
pação não só para os companheiros mas também para 
terceiros, que por vezes não têm plena informação da 
efetiva situação pessoal do convivente.

A esta proposição foi apensado o PL 1.839, de 
2003, de autoria do Deputado Luciano Castro, que 
altera o Código Civil, dispondo sobre as relações pa-
trimoniais na união estável. Tal proposição estabelece 
que na falta de contrato escrito entre os companheiros, 
o regime de separação de bens regerá as relações 
patrimoniais do casal.

O autor do PL 1.839, de 2003 critica a atual sis-
temática do Código Civil , que prevê, salvo contrato 
escrito entre os companheiros, a adoção do regime de 
comunhão parcial de bens na união estável :

Exigir que tais casais, caso queiram pre-
servar a independência de seus patrimônios, 
evidenciem tal propósito por contrato escrito, 
é o mesmo que impor-lhes o regime de comu-
nhão parcial de bens, típico de um casamento 
para o qual se exige manifestação expressa 
de vontade, o que, por óbvio, não era de inte-
resse das partes envolvidas, pois se o fosse, 
optariam por formalizar sua união.

Outro PL apensado a esta proposição é o de n° 
3.005, de 2004, de autoria do Deputado Sandes Júnior, 
que altera o artigo 1.726 do Código Civil, para dispor 
sobre a conversão da união estável em casamento. Tem 
por finalidade simplificar o procedimento de conversão 
da união estável em casamento. Alega, o autor desta 
última proposição, que :

A conversão da união estável em ca-
samento é, assim, imperativo constitucional, 
e a determinação ao legislador de facilitá-la 
significa que devem ser removidos os em-
pecilhos que porventura possam dificultá-la, 
promovendo os meios necessários à simplifi-
cação do ato e abrindo mão de formalidades 
que possam, sem prejuízo do essencial, ser 
dispensadas.

Foi também apensado o Projeto de Lei n° 6.149, 
de 2005, de autoria da Deputada Laura Carneiro, 
que altera o Código Civil com o intuito de estabelecer 
procedimento para a conversão da união estável em 
divórcio. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

Cabe a esta Comissão, com base no disposto na 
alínea “t” do inciso XII do art. 32 do Regimento Inter-
no, pronunciar-se sobre matérias relativas à família, à 
mulher, à criança, ao adolescente, ao idoso e ao ex-
cepcional ou deficiente físico.

A atual Constituição brasileira destaca que a fa-
mília não se constitui exclusivamente pelo ato solene 
do casamento, pode, outrossim, nascer da união es-
tável entre pessoas de sexos opostos. Nesse mesmo 
diapasão, o Código Civil reconheceu, de igual modo , 
como entidade familiar a união estável entre o homem 
e a mulher, configurada na convivência pública, con-
tínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família.

É cediço, portanto, que a legislação brasileira, ao 
optar pela pluralidade da entidade familiar, reconhe-
cendo a existência jurídica da união estável, adaptou 
o direito aos fatos da vida. 

Ocorre, porém, que alguns aspectos dessa nova 
realidade social ainda carecem de regulamentação pelo 
ordenamento jurídico. Esse é o caso da designação 
do estado civil dos companheiros que vivem em uma 
união estável. Hoje, o participe desse tipo de entidade 
familiar, ao preencher um formulário ou contrato, deve 
declinar seu estado civil como o de divorciado, soltei-
ro, viúvo ou separado judicialmente. É inegável que tal 
situação além de causar certo constrangimento social 
pode , igualmente, provocar problemas jurídicos. 

Daí porque a modificação legislativa consubs-
tanciado pelo Projeto de Lei 1.779, de 2003, é digna 
de louvor. Tal reforma, ao propor que os companheiros 
adotem o estado civil de convivente, vem suprir uma 
das deficiências legais que ainda atormentam o insti-
tuto da união estável.

Quanto à questão do regime de bens que se aplica 
às uniões estáveis , é de bom alvitre trazer a colação 
o artigo 1.725 do Código Civil:

“Art. 1.725. Na união estável, salvo con-
trato escrito entre os companheiros, aplica-se 
às relações patrimoniais, no que couber, o re-
gime da comunhão parcial de bens.”

Pela interpretação da norma supra, observa-se 
que o legislador buscou a aproximação entre a união 
estável e o casamento no que tange aos efeitos patri-
moniais. Todavia, ousamos discordar dessa posição 
consubstanciada no direito positivo.

Em verdade, as pessoas que buscam a união 
estável, como modelo familiar, têm por desejo não 
serem atingidas pelos efeitos legais do casamento, 
caso contrário optariam pela forma solene de enla-
ce matrimonial. Assim, atribuir às relações fáticas os 



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 40191 

mesmos efeitos ao do casamento consiste em violar o 
direito de liberdade de quem escolheu a união estável 
justamente para não sofre as conseqüências legais 
do matrimônio.

Ora, quem opta por uma relação fática não têm 
o interesse de compartilhar o patrimônio na forma do 
regime de comunhão parcial de bens, se assim não 
o fosse, o casamento solene seria a forma escolhida 
para a constituição da unidade familiar. Destarte, é 
de bom alvitre que na união estável a regra quanto 
às relações patrimoniais seja o regime de separação 
de bens , facultando-se ao casal dispor em sentido 
diverso por intermédio de contrato escrito. É por isso 
que o PL 1.839, de 2003, o qual partilha das idéias 
acima destacadas, é meritório, e portanto, deve ter o 
nosso apoio.

Por derradeiro, compete-nos analisar as proposi-
ções 3005, de 2004 e 6.149, de 2005. Ambos os proje-
tos tratam, embora de formas distintas, da conversão 
de uma união estável em casamento. Tais reformas 
legislativas se coadunam com o comando, insculpido 
na Carta Maior, de que a lei deve facilitar a conversão 
da união estável em casamento. 

O artigo 1.726 tentou de forma ineficiente tor-
nar fácil a substituição da situação fática pela relação 
jurídica solene, ao estabelecer que “a união estável 
poderá ser convertida em casamento, mediante re-
querimento ao juiz competente e assento no Registro 
Civil”. A norma ora em debate não teve efeito positivo, 
dificultou o procedimento, uma vez que determinou ser 
necessária a intervenção do Poder Judiciário, não po-
dendo a conversão ser realizada exclusivamente por 
meio do assento no Registro Civil. Essa transformação 
além de depender dos procedimentos preliminares e 
do processo de habilitação regular para a realização 
de uma matrimônio comum, necessita de pedido ao 
juiz. Por isso, o artigo 1.726 do Código Civil é inócuo 
e nada acrescenta.

De um lado, a proposição 3005, de 2004 teria 
sentido se dispensasse alguns dos procedimentos 
prévios para realização do casamento formal. Isso 
não ocorre, vez que o Projeto estabelece ser aplicável 
ao processo de conversão o procedimento relativo ao 
casamento religioso sem prévia habilitação que , por 
sua vez, submete-se aos mesmo requisitos exigidos 
para o casamento civil. Sendo assim, a proposição , 
se aprovada, será incapaz de produzir o efeito preten-
dido, qual seja : facilitar a conversão da união estável 
em casamento.

Por outro lado, o PL 6.149, de 2005, têm pres-
crições capazes de imprimir facilidades e agilidades à 
transformação da união estável em casamento. A pro-
posição prevê que se os interessados comprovarem 

a união estável, o oficial providenciará sua conversão 
em casamento civil, dispensando qualquer ritual ou 
cerimônia. Dispensa ainda, ao casal que comprovar 
viver em união estável, a afixação de proclamas ou 
sua publicação em imprensa, quando da conversão 
em casamento civil. 

Portanto, em razão do exposto, o nosso voto é, 
no mérito, pela aprovação dos Projeto de Lei n°s 1.779, 
de 2003 , 1.839, de 2003, 6.149, de 2005, nos termos 
do substitutivo em anexo, e pela rejeição do Projeto 
de Lei 3005, de 2004.

Sala da Comissão, 27 de junho de 2007. – Depu-
tado Geraldo Resende, Relator.

PROJETO DE LEI No 1.779, DE 2003

Altera a Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro 
de 2002 – Código Civil e a Lei nº 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, dispondo sobre 
companheiros na união estável. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei 10.406, de 10 de Ja-

neiro de 2002 – Código Civil e a Lei n° 6.015, de 31 
de dezembro de 1973. 

Art. 2° O artigo 1.723 da Lei nº 10.406, de 10 de 
Janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil, passa a 
vigorar acrescido do seguinte §3º:

“Art.1.723.... ............ ..............................
§3º Os companheiros adotarão o estado 

civil de conviventes (NR).” 

Art. 3° O artigo 1.725 da Lei nº 10.406, de 10 
de Janeiro de 2002 passa a vigorar com a seguinte 
redação : 

“Art. 1725. Na união estável, salvo con-
trato escrito entre os companheiros, aplica-
se às relações patrimoniais, no que couber, 
o regime da separação de bens, podendo os 
bens serem registrados em nome de um, de 
outro ou de ambos os companheiros, sendo 
os imóveis de propriedade daquele cujo nome 
constar no registro.

§1º Nas uniões estáveis já em curso quan-
do da entrada em vigor desta lei, aplicar-se-á, 
no que couber, o regime da comunhão parcial 
de bens, facultado aos companheiros optar, 
mediante contrato escrito, pelo tratamento dado 
pelo caput desse artigo, no prazo de um ano 
a contar da vigência desta lei (NR).”

Art. 4° O art. 1.726 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 1.726. .... ........ ................................
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Parágrafo único. Se os interessados com-
provarem a união estável, o oficial providencia-
rá sua conversão em casamento civil, dispen-
sando qualquer ritual ou cerimônia (NR).”

Art. 5º O art. 67 da Lei nº 6.015, de 31 de dezem-
bro de 1973, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 7º e 8º:

“Art. 67. ..... .................. ..........................
§ 7º Ao casal que comprovar viver em 

união estável não será exigida a afixação de 
proclamas ou sua publicação em imprensa, 
quando da conversão em casamento civil.

§ 8º Apresentados os documentos exi-
gidos e comprovada a união estável, o oficial 
competente expedirá a certidão de conversão 
em casamento civil (NR).” 

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

Sala da Comissão, 27 de junho de 2007. – Depu-
tado Geraldo Resende, Relator

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen-
te o Projeto de Lei nº 1.779/2003, o PL 1839/2003, e o 
PL 6149/2005, apensados, com substitutivo, e rejeitou 
o PL 3005/2004, apensado, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Geraldo Resende.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jorge Tadeu Mudalen – Presidente, Alceni Guer-

ra, Ribamar Alves e Cleber Verde – Vice-Presidentes, 
Angela Portela, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, 
Chico D’Angelo, Cida Diogo, Darcísio Perondi, Dr. Talmir, 
Eduardo Amorim, Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, 
Germano Bonow, Henrique Fontana, Jô Moraes, João 
Bittar, Jofran Frejat, José Linhares, Neilton Mulim, Pepe 
Vargas, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, 
Rita Camata, Roberto Britto, Saraiva Felipe, Antonio 
Bulhões, Gorete Pereira, Guilherme Menezes, Íris de 
Araújo, Leandro Sampaio e Mário Heringer.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 134-A, DE 2007 
(Do Sr. Severiano Alves)

Dispõe sobre a vigência de Planos 
Plurianuais de Educação elaborados pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municí-
pios; tendo parecer da Comissão de Educa-
ção e Cultura, pela aprovação (relator: DEP. 
GILMAR MACHADO e relator-substituto: 
DEP. PROFESSOR RUY PAULETTI).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

Na reunião ordinária deliberativa do dia 04/07/07 
desta Comissão, em decorrência da ausência do rela-
tor, Deputado GILMAR MACHADO, tive a honra de ser 
designado relator-substituto da presente proposição. 
A seguir o parecer do Nobre Parlamentar. 

“O Projeto de Lei nº 134, de 2007, de autoria do 
Deputado Severiano Alves, dispõe sobre a vigência 
dos Planos Plurianuais de Educação elaborados pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Nos termos do PL nº 134, de 2007, a União de-
verá, até o encerramento do penúltimo ano de vigência 
do Plano Nacional de Educação – PNE, encaminhar 
ao Congresso Nacional novo plano nacional com dire-
trizes e metas para os dez anos seguintes.

Da mesma forma, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios deverão elaborar novos planos decenais 
no último ano de vigência do PNE e ajustar a vigência 
dos respectivos planos de educação atuais para se en-
cerrarem na mesma data que o PNE em vigor.

Cabe a esta Comissão de Educação e Cultura, 
onde a proposição não recebeu emendas no prazo 
regimental, examinar a matéria quanto ao mérito edu-
cacional e cultural.

A tramitação se dá nos termos do art. 24, II, do 
Regimento Interno.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Em atendimento ao disposto no art. 214 da Cons-
tituição Federal e no art. 87, § 1º, da Lei nº 9.394, de 
1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal – LDB, a Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, 
instituiu o Plano Nacional de Educação – PNE, que 
contém objetivos e metas para todos os níveis e mo-
dalidades de educação, a serem cumpridos no prazo 
de dez anos a contar de sua publicação. 

Segundo a Lei nº 10.172, de 2001, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios também devem elaborar 
planos decenais semelhantes, de forma a dar suporte 
ao atingimento dos objetivos e metas do PNE.

No entanto, uma pesquisa feita pela União Nacio-
nal dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME, 
no ano de 2005, estima que pelo menos 69% de 2.122 
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Municípios brasileiros, incluindo capitais, ainda não 
haviam implantado seus planos municipais de educa-
ção. A mesma pesquisa mostrou que, dentre os cerca 
de 600 Municípios com o plano já elaborado, apenas 
47,7% deles, ou seja, menos da metade, haviam ado-
tado medidas para seu cumprimento.

O PNE é um importante instrumento para a for-
mulação e coordenação das políticas educacionais do 
País. Apesar de estarmos a menos de quatro anos de 
sua expiração (sua vigência vai até janeiro de 2011), 
muitas de suas metas ainda não foram cumpridas. 
Esta foi a constatação da Avaliação Técnica do PNE, 
publicada em 2004, realizada pela Área de Educação, 
Cultura, Desporto e Ciência e Tecnologia da Consulto-
ria Legislativa desta Casa, a pedido desta Comissão 
de Educação e Cultura. 

Um dificultador da avaliação foi justamente a 
falta de informações sistematizadas sobre as ações 
adotadas pelos Estados e Municípios para o cumpri-
mento das metas.

Estamos num momento muito especial para a 
educação no nosso País, com a recente criação do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, cuja duração é de 14 anos, e 
com o lançamento, pelo Poder Executivo, do Plano de 
Desenvolvimento da Educação – PDE, mais conhecido 
como “PAC da Educação”, que contém um conjunto de 
ações que prometem desenvolver e melhorar a quali-
dade da educação brasileira até 2010.

É, portanto, oportuno que pensemos em novos 
planos no nível federal, estadual e municipal para dar-
mos continuidade aos avanços até aqui alcançados e 
para, com a colaboração efetiva dos sistemas de en-
sino, promovermos a melhoria da qualidade, alçando 
a educação brasileira a níveis comparados aos dos 
países de primeiro mundo.

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 134, de 2007, do ilustre Deputado 
Severiano Alves.”

Sala da Comissão, 4 de julho de 2007. – Depu-
tado Gilmar Machado, Relator. – Deputado Professor 
Ruy Pauletti, Relator-Substituto.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o 
Projeto de Lei nº 134/07, nos termos do parecer do 
relator, Deputado Gilmar Machado, e do relator-subs-
tituto, Deputado Professor Ruy Pauletti. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gastão Vieira, Presidente; Maria do Rosário, Frank 

Aguiar e Osvaldo Reis, Vice-Presidentes; Alex Canziani, 

Alice Portugal, Angelo Vanhoni, Antonio Bulhões, An-
tônio Carlos Biffi, Antonio José Medeiros, Ariosto Ho-
landa, Átila Lira, Carlos Abicalil, Clóvis Fecury, Fátima 
Bezerra, Ivan Valente, João Matos, Joaquim Beltrão, 
Lobbe Neto, Nice Lobão, Nilmar Ruiz, Paulo Renato 
Souza, Paulo Rubem Santiago, Professor Ruy Pauletti, 
Professor Setimo, Raul Henry, Rogério Marinho, Se-
veriano Alves, Waldir Maranhão, Angela Amin, Angela 
Portela e João Oliveira. 

Sala da Comissão, 4 de julho de 2007. – Depu-
tado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 497-A, DE 2007 
(Do Sr. Vinicius Carvalho)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
tradução de informações e de encartes em 
produtos das industrias fonográfica e au-
diovisual; tendo parecer da Comissão de 
Defesa do Consumidor, pela rejeição (rela-
tor: DEP. JOSÉ CARLOS ARAÚJO).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

O projeto de lei em exame tem por finalidade tor-
nar obrigatória a tradução, para o idioma português, 
das informações impressas nas embalagens de dis-
cos e fitas de origem estrangeira, comercializados no 
mercado interno. Para isto determina que as empresas 
gravadoras e as reprodutoras de áudio e de audiovisu-
ais ficam obrigadas a traduzir, para o idioma português, 
os dados técnicos a respeito da gravação assim como 
as informações sobre a obra e os respectivos execu-
tantes ou participantes, impressas nas embalagens 
ou nelas encartados. 

O art. 3º do projeto exclui da exigência a comer-
cialização de discos e fitas importados por varejistas 
com até três estabelecimentos no território nacional.

O autor informa que a proposição foi apresenta-
da em 2005 pelo ilustre deputado Luiz Antônio Fleury 
tendo sido arquivada ao final da legislatura, por não ter 
sido apreciada. Argumenta que por se tratar de matéria 
de interesse para o consumidor, decidiu apresentá-la 
com algumas alterações, reconhecendo porém o mé-
rito da iniciativa do autor anterior.

Em sua justificação argumenta que as indústrias 
fonográfica e de audiovisuais não obedecem, até hoje, 
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aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, que 
assegura ao consumidor o direito de ter informação 
adequada e clara , em língua portuguesa, sobre pro-
dutos e serviços ofertados, com especificação correta 
de quantidade, características, composição, qualidade 
e preço, entre outros dados. Cita que o cidadão bra-
sileiro ao comprar um disco originalmente lançado no 
exterior, seja importado ou aqui reproduzido, não en-
contra sequer uma palavra em português na capa ou 
no folheto que normalmente acompanha o produto, e 
que as gravadoras ou distribuidoras de discos não po-
dem presumir que os compradores de seus produtos 
dominem a leitura de outros idiomas.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas à proposição.

É o relatório 

II – Voto do Relator

A natureza da matéria em apreço insere-se no 
campo de competência desta Comissão, pois contempla 
medida com vistas a defesa do consumidor, relacionada 
com a clareza das informações relativas aos produtos 
da indústria fonográfica e de audiovisual, de origem es-
trangeira, comercializados no mercado interno, sem a 
tradução das informações para o português.

Inicialmente, cabe examinar o que determina 
o ordenamento jurídico brasileiro sobre esse tema, 
particularmente a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 
e a legislação correlata. 

Os principais dispositivos constantes do código 
aplicáveis ao exame da matéria são os artigos 4º, que 
trata da Política Nacional de Relações de Consumo, 
6º, que cuida dos Direitos Básicos do Consumidor, e 
31, que dispõe sobre as práticas comerciais.

Passo a transcrevê-los:

“Art. 4º – A Política Nacional de Relações 
de Consumo tem por objetivo o atendimento 
das necessidades dos consumidores, o res-
peito à sua dignidade, saúde e segurança, a 
proteção de seus interesses econômicos, a 
melhoria de sua qualidade de vida, bem como 
a transparência e harmonia das relações de 
consumo, atendidos os seguintes princípios:
...”(grifamos).

“Art. 6º – São direitos do consumidor:
I – a proteção da vida, saúde e seguran-

ça contra os riscos provocados por práticas no 
fornecimento de produtos considerados peri-
gosos ou nocivos:

... ...........................................................

III- a informação adequada e clara so-
bre os diferentes produtos e serviços, com 
a especificação correta de quantidade, ca-
racterísticas, composição, qualidade e preço, 
bem como sobre os riscos que apresentem;...” 
(grifamos).

“Art. 31 – A oferta e apresentação de 
produtos ou serviços devem assegurar infor-
mações corretas, claras, precisas, ostensivas 
e em língua portuguesa sobre as suas caracte-
rísticas, qualidades, quantidade, composição, 
preço, garantia, prazos de validade e origem, 
entre outros dados, bem como sobre os ris-
cos que apresentam à saúde e segurança dos 
consumidores”.(grifamos).

Ao examinarmos os dispositivos acima, principal-
mente o art. 31, constata-se que o Código já contempla, 
de forma exaustiva e bastante clara, o objetivo preten-
dido pelo autor do projeto, qual seja a obrigatoriedade 
de que a oferta de produtos e serviços, no caso DVDs e 
CDs de origem estrangeira, devam conter informações 
claras e precisas, em português, sobre as característi-
cas desses produtos. Encontrando-se, assim, a maté-
ria já protegida pela ordem econômica preconizada na 
Constituição e no Código, mostra-se desnecessária a 
aprovação de uma nova lei para esse fim. 

Desta forma, a questão que se apresenta parece 
dizer respeito à efetividade na aplicação da lei. Se há 
descumprimento por parte desse segmento da indús-
tria ou dos importadores dos produtos mencionados 
dos preceitos legais do código, isto não se deve a au-
sência ou falhas na legislação aplicável, mas sim em 
dar cumprimento a mesma. 

Com esse entendimento, afasta-se a necessidade 
de se elaborar uma nova lei para regular esse segmento 
específico da indústria, caso ele esteja descumprindo 
essa norma legal.

Não creio, contudo, ser este o caso particular do 
segmento industrial em foco. Observe-se que os pro-
dutos por ele gerado, diferentemente de outros bens 
e serviços, tem especificidades que merecem ser 
consideradas, dentre as quais permito-me destacar 
as que se seguem.

Os CDs e DVDs, ao contrário de outros produ-
tos, não oferecem risco à saúde, à vida e à seguran-
ça do consumidor, afirmativa esta que dispensa jus-
tificativas.

Quanto à quantidade, qualidade, características e 
composição, CDs e DVDs são produtos rigorosamente 
idênticos, baseados todos em tecnologia (e patente) 
de empresa de origem holandesa, a Philips.



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 15 40195 

Cabe lembrar o que preconiza a doutrina sobre 
as relações de consumo: “ o Estado deve intervir para 
assegurar, em face da falha de funcionamento do 
mercado, que os consumidores recebam informações 
adequadas que os habilitem a exercer, de maneira 
consciente e livre, suas opções de consumo” .

Vejam que no caso de CDs e DVDs de origem 
estrangeira, a “opção de consumo” leva em conside-
ração, basicamente, dois fatores: o intérprete e a mú-
sica, em sua forma original. Em ambos os casos, no 
meu entendimento, a tradução confundiria mais do 
que esclareceria (isso quando a tradução for possí-
vel). Nomes próprios como Frank Sinatra, Bing Cros-
by, Ella Fitzgerald são intraduzíveis. Não creio que Nat 
Rei Cole ou Ricardinho fiquem melhor que Nat King 
Cole ou Little Richard. Da mesma forma não imagino 
que a tradução literal dos nomes das músicas ou dos 
filmes sejam mais aceitos pelo consumidores do que 
em sua forma original. 

Lembro também que a jurisprudência já firmou 
entendimento de que tampouco é exigível o dever de 
expressão em idioma português para os nomes co-
merciais ou marcas registradas.

Não julgo adequado, como exemplificado na Jus-
tificativa do Projeto, fazer uma analogia com o que 
acontece com os produtos de higiene, limpeza e cos-
méticos, posto que estes sim têm a ver com saúde e 
segurança do consumidor, bem como com qualidade 
e quantidade. No caso de CDs e DVDs, informações 
sobre quantidade (número de obras gravadas) inde-
pende do idioma, pois as faixas de gravação são nu-
meradas em algarismos arábicos.

Recorro aqui ao entendimento de José Geral-
do Brito Filomeno ao esclarecer que o Código “não é 
instrumento de fomento de discórdia entre os prota-
gonistas das relações de consumo”, visando, antes, 
à “harmonia das sobreditas “relações de consumo””. 
Assim, não se deve exigir do fornecedor um sacrifício, 
no caso um aumento de custos, não compatível com 
uma interpretação teleológica da lei, uma vez que a 
tradução pretendida para as obras mencionadas pouco 
ou nada contribui para enriquecer o conhecimento do 
consumidor, para a tomada de decisão de compra.

Por outro lado, os dados disponíveis indicam 
que a indústria fonográfica atravessa uma fase difícil, 
combalida que é pela concorrência desleal da pirata-
ria, pela cópia privada, pela redução do incentivo fis-
cal do ICMS e por incremento de custos, inclusive os 
que decorreram da medida preconizada no Decreto nº 
4.533, de 19 de dezembro de 2002, que regulamentou 
a questão dos fonogramas.

Cabe registrar ainda que é pouco significativo o 
volume de CDs e DVDs importados ou gravados nacio-

nalmente de origem estrangeira. Pude constatar que 
aqueles que são reproduzidos em território nacional, 
sob licença do detentor dos direitos autorais, já regis-
tram informações , em português, disponibilizando, por 
exemplo, os seguintes dados:

”produzido no Polo Industrial de Manaus e dis-
tribuído por Videolar S/A, Av Solimões, 505- Distrito 
Industrial – Manaus- AM-CNPJ 04.229.761/0004-13-
Indústria Brasileira- sob licença do produtor fonográfico 
EMI Music Brasil Ltda- Av Rodolfo Amoedo, 333- Barra 
da Tijuca – Rio de Janeiro- RJ, CNPJ 33.249 640/001-
99 made in Brazil. O prazo de validade do disco (CD 
ou DVD) é indeterminado desde que observados os 
seguintes cuidados: armazenar em local seco, livre de 
poeira, não expor ao sol, não riscar, não dobrar, não 
engordurar, não manter a uma temperatura superior a 
55º C. e umidade acima de 60 g/m³ e segurar o disco 
sempre pela lateral e pelo furo central”

Assim, por entender, salvo melhor juízo, que a 
pretensão do autor já está amparada no ordenamento 
jurídico pátrio e no entendimento doutrinário vigente, 
que a eventual falta de cumprimento da legislação não 
é motivo que justifique uma nova proposição e ainda 
que não identifico ocorrência de abuso por parte da 
indústria fonográfica que venha a comprometer os di-
reitos dos consumidores, não posso concordar que o 
projeto sob exame venha a prosperar.

Portanto, em que pesem os altos propósitos do 
ilustre Autor, afigura-se-nos imprópria a criação de 
uma nova lei para legitimar (tipificar) uma conduta já 
prevista no Código, dirigida tão somente a um seg-
mento de mercado, mesmo que a nova regra viesse a 
contemplar todo o universo desse segmento. Menos 
razões assistem ainda para justificar a excepcionalida-
de prevista no art. 3º do projeto, ao pretender que a lei 
não venha a se aplicar “ a comercialização de discos 
e fitas importados por varejistas com até três estabe-
lecimentos no território nacional.” Se admitida viável, 
a regra deveria se aplicar a todos.

Finalmente, permito-me, a título de sugestão, es-
timular o autor da iniciativa, ilustre deputado Vinicius 
Carvalho, caso julgue cabível e oportuno, a formular, 
com base no Regimento Interno desta Casa ( art 113), 
combinado com o art. 106 do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor, uma INDICAÇÃO ao Ministério 
da Justiça, sugerindo ao Departamento Nacional de De-
fesa do Consumidor da Secretaria Nacional de Direito 
Econômico, a adoção das providências que entender 
cabíveis, no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 
Concorrência, quanto à eventual descumprimento da 
legislação por parte do segmento citado.

Em face do exposto, voto pela REJEIÇÃO do 
Projeto de Lei nº 497, de 2007.
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Sala da Comissão, 5 de julho de 2007. – Depu-
tado José Carlos Araújo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei 
nº 497/2007, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado José Carlos Araújo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cezar Silvestri – Presidente, Carlos Sampaio, 

Giacobo e Walter Ihoshi – Vice-Presidentes, Ana Ar-
raes, Antonio Cruz, Barbosa Neto, Chico Lopes, Felipe 
Bornier, Fernando Melo, José Carlos Araújo, Júlio Del-
gado, Leo Alcântara, Luiz Bassuma, Luiz Bittencourt, 
Nelson Goetten, Ricardo Izar, Tonha Magalhães, Vini-
cius Carvalho, Max Rosenmann e Nilmar Ruiz.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado Cezar Silvestri, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 138-A, DE 2007 

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

TVR Nº 774/2005 
MSC Nº 745/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Goianésia – FM Goianésia do Pará a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária no município de Goianésia 
do Pará, Estado do Pará; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
GERSON PERES).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-
re a Portaria no 186, de 21 de fevereiro de 2005, que 
autoriza a Associação Goianésia – FM Goianésia do 
Pará a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Goianésia do Pará, Estado do Pará.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 

primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 138, de 2007.

Sala da Comissão, 5 de julho de 2007. – Depu-
tado Gerson Peres, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 138/2007, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Gerson Peres.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Neucimar Fraga 

e Marcelo Itagiba – Vice-Presidentes, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Benedito de Lira, Cândido Vaccarezza, 
Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson 
Aparecido, Flávio Dino, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Ibsen Pinheiro, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
José Mentor, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Mar-
celo Ortiz, Márcio França, Maurício Quintella Lessa, 
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Maurício Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixei-
ra, Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto Maga-
lhães, Ronaldo Cunha Lima, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, 
Vicente Arruda, Vilson Covatti, Wilson Santiago, Wol-
ney Queiroz, André de Paula, Antonio Bulhões, Ayrton 
Xerez, Bispo Gê Tenuta, Chico Lopes, Edmilson Va-
lentim, Eduardo Cunha, Fernando Coruja, Hugo Leal, 
Iriny Lopes, Pastor Manoel Ferreira, Ricardo Tripoli e 
Solange Amaral.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 139-A, DE 2007 

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

TVR Nº 817/2006 
MSC Nº 28/2006

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária e Cultural da Grande Gua-
rapari a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de 
Guarapari, Estado do Espirito Santo; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. NEUCIMAR FRAGA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 514 de 8 de novembro de 2005, 
que autoriza a Associação Comunitária e Cultural da 
Grande Guarapari a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Guarapari, Estado do 
Espírito Santo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 

parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 139, de 2007.

Sala da Comissão, 19 de julho de 2007. – Depu-
tado Neucimar Fraga, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
139/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Neucimar Fraga.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Neucimar Fraga 

e Marcelo Itagiba – Vice-Presidentes, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Benedito de Lira, Cândido Vaccarezza, 
Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson 
Aparecido, Flávio Dino, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Ibsen Pinheiro, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
José Mentor, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Mar-
celo Ortiz, Márcio França, Maurício Quintella Lessa, 
Maurício Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes 
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Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixei-
ra, Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto Maga-
lhães, Ronaldo Cunha Lima, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, 
Vicente Arruda, Vilson Covatti, Wilson Santiago, Wol-
ney Queiroz, André de Paula, Antonio Bulhões, Ayrton 
Xerez, Bispo Gê Tenuta, Chico Lopes, Edmilson Va-
lentim, Eduardo Cunha, Fernando Coruja, Hugo Leal, 
Iriny Lopes, Pastor Manoel Ferreira, Ricardo Tripoli e 
Solange Amaral.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 140-A, DE 2007 

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

TVR Nº 1.155/ 2006 
MENSAGEM Nº 798/ 2006

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Continental de Francisco 
Beltrão Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, 
no município de Francisco Beltrão, Estado 
do Paraná; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. ROBERTO MAGA-
LHÃES).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 214, de 18 de abril de 2006, que 
autoriza a permissão outorgada à Rádio Continental 
de Francisco Beltrão Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no mu-
nicípio de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 140, de 2007.

Sala da Comissão, 11 de julho de 2007. – Depu-
tado Roberto Magalhães, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
140/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Roberto Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Neucimar Fraga 

e Marcelo Itagiba – Vice-Presidentes, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Benedito de Lira, Cândido Vaccarezza, 
Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson 
Aparecido, Flávio Dino, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Ibsen Pinheiro, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
José Mentor, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Mar-
celo Ortiz, Márcio França, Maurício Quintella Lessa, 
Maurício Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixei-
ra, Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto Maga-
lhães, Ronaldo Cunha Lima, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, 
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Vicente Arruda, Vilson Covatti, Wilson Santiago, Wol-
ney Queiroz, André de Paula, Antonio Bulhões, Ayrton 
Xerez, Bispo Gê Tenuta, Chico Lopes, Edmilson Va-
lentim, Eduardo Cunha, Fernando Coruja, Hugo Leal, 
Iriny Lopes, Pastor Manoel Ferreira, Ricardo Tripoli e 
Solange Amaral.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 143-A, DE 2007 

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

TVR Nº 1.198/2006 
MSC Nº 925/2006

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Vamos Construir Espigão 
Alto do Iguaçu a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. SILVINHO PECCIOLI).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça 3e Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação:Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 568, de 18 de novembro de 2005, 
que autoriza a Associação Comunitária Vamos Cons-
truir Espigão Alto do Iguaçu a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Espigão Alto do 
Iguaçu, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
II – Voto do Relator
Conforme determina o Regimento Interno da Câ-

mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 

pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 143, de 2007.

Sala da Comissão, 12 de julho de 2007. – Depu-
tado Silvinho Peccioli, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
143/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Silvinho Peccioli.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Neucimar Fraga 

e Marcelo Itagiba – Vice-Presidentes, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Benedito de Lira, Cândido Vaccarezza, 
Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson 
Aparecido, Flávio Dino, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Ibsen Pinheiro, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
José Mentor, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Mar-
celo Ortiz, Márcio França, Maurício Quintella Lessa, 
Maurício Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, 
Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto Magalhães, 
Ronaldo Cunha Lima, Sandra Rosado, Sérgio Barradas 
Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Ar-
ruda, Vilson Covatti, Wilson Santiago, Wolney Queiroz, 
André de Paula, Antonio Bulhões, Ayrton Xerez, Bispo 
Gê Tenuta, Chico Lopes, Edmilson Valentim, Eduardo 
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Cunha, Fernando Coruja, Hugo Leal, Iriny Lopes, Pastor 
Manoel Ferreira, Ricardo Tripoli e Solange Amaral.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 149-A, DE 2007 

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

TVR Nº 1268/2006 
MSC Nº 1051/2006

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Ecológica Natureza e Vida para 
executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, no município de Juquiti-
bá, Estado de São Paulo; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
NEUCIMAR FRAGA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 494, de 1º de novembro de 2005, 
que outorga permissão à Fundação Ecológica Natu-
reza e Vida para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, com fins exclusi-
vamente educativos, na cidade de Juquitibá, Estado 
de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 149, de 2007.

Sala da Comissão, 11 de julho de 2007. – Depu-
tado Neucimar Fraga, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
149/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Neucimar Fraga.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Neucimar Fraga 

e Marcelo Itagiba – Vice-Presidentes, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Benedito de Lira, Cândido Vaccarezza, 
Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson 
Aparecido, Flávio Dino, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Ibsen Pinheiro, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
José Mentor, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Mar-
celo Ortiz, Márcio França, Maurício Quintella Lessa, 
Maurício Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixei-
ra, Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto Maga-
lhães, Ronaldo Cunha Lima, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, 
Vicente Arruda, Vilson Covatti, Wilson Santiago, Wol-
ney Queiroz, André de Paula, Antonio Bulhões, Ayrton 
Xerez, Bispo Gê Tenuta, Chico Lopes, Edmilson Va-
lentim, Eduardo Cunha, Fernando Coruja, Hugo Leal, 
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Iriny Lopes, Pastor Manoel Ferreira, Ricardo Tripoli e 
Solange Amaral.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 158-A, DE 2007 

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

TVR Nº 22/2007 
MSC Nº 115/2007

Aprova o ato que outorga permissão 
à Sistema de Comunicação Anel do Brejo 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no muni-
cípio de Condado, Estado da Paraíba; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. VITAL DO RÊGO FILHO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
fere a Portaria no 455, de 28 de agosto de 2003, que 
outorga permissão ao Sistema de Comunicação Anel 
do Brejo Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Con-
dado, Estado da Paraíba.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 

às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 158, de 2007.

Sala da Comissão, 1º de agosto de 2007. – Depu-
tado Vital do Rêgo Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
158/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Vital do Rêgo Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Neucimar Fraga 

e Marcelo Itagiba – Vice-Presidentes, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Benedito de Lira, Cândido Vaccarezza, 
Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson 
Aparecido, Flávio Dino, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Ibsen Pinheiro, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
José Mentor, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Mar-
celo Ortiz, Márcio França, Maurício Quintella Lessa, 
Maurício Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixei-
ra, Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto Maga-
lhães, Ronaldo Cunha Lima, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, 
Vicente Arruda, Vilson Covatti, Wilson Santiago, Wol-
ney Queiroz, André de Paula, Antonio Bulhões, Ayrton 
Xerez, Bispo Gê Tenuta, Chico Lopes, Edmilson Va-
lentim, Eduardo Cunha, Fernando Coruja, Hugo Leal, 
Iriny Lopes, Pastor Manoel Ferreira, Ricardo Tripoli e 
Solange Amaral.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 174-A, DE 2007 

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

TVR Nº 90/2007 
MSC Nº 199/2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária Trentina a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Rodeio, Es-
tado de Santa Catarina; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
NEUCIMAR FRAGA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au-
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a 
Portaria no 752, de 24 de outubro de 2006, que autoriza 
a Associação Rádio Comunitária Trentina a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ro-
deio, Estado de Santa Catarina.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-

lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 174, de 2007.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2007. – Depu-
tado Neucimar Fraga, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
174/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Neucimar Fraga.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Neucimar Fraga 

e Marcelo Itagiba – Vice-Presidentes, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Benedito de Lira, Cândido Vaccarezza, 
Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson 
Aparecido, Flávio Dino, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Ibsen Pinheiro, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
José Mentor, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Mar-
celo Ortiz, Márcio França, Maurício Quintella Lessa, 
Maurício Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixei-
ra, Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto Maga-
lhães, Ronaldo Cunha Lima, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, 
Vicente Arruda, Vilson Covatti, Wilson Santiago, Wol-
ney Queiroz, André de Paula, Antonio Bulhões, Ayrton 
Xerez, Bispo Gê Tenuta, Chico Lopes, Edmilson Va-
lentim, Eduardo Cunha, Fernando Coruja, Hugo Leal, 
Iriny Lopes, Pastor Manoel Ferreira, Ricardo Tripoli e 
Solange Amaral.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.

COMISSÕES

ATAS
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 471-A, DE 2005, DO SR. JOÃO CAM-
POS E OUTROS, QUE “DÁ NOVA REDAÇÃO AO 

PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUI-
ÇÃO FEDERAL”. (PEC 471-A/05 – SERVIÇOS  

NOTARIAIS)

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Segunda Reunião Ordinária, Realizada 
em 8 de Agosto de 2007. 

Às quinze horas e vinte e um minutos do dia 
oito de agosto de dois mil e sete, reuniu-se a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 471-A, de 2005, do Sr. 
João Campos, que “dá nova redação ao parágrafo 3º 
do artigo 236 da Constituição Federal” (estabelecendo 
a efetivação para os atuais responsáveis e substitutos 
pelos serviços notariais, investidos na forma da lei), no 
Plenário 4 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Alex Canziani, 
Colbert Martins, Dagoberto, Gonzaga Patriota, João 
Campos, João Matos, Joaquim Beltrão, José Genoí-
no, Miguel Martini, Roberto Balestra, Sandro Mabel 
e Tarcísio Zimmermann – Titulares; Arnaldo Faria de 
Sá, Carlos Alberto Leréia, Nelson Meurer, Raul Jung-
mann e Regis de Oliveira – Suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados Gervásio Silva, Humberto 
Souto, Marcelo Ortiz e Waldir Neves (ausência justifica-
da – LTS). ABERTURA: Havendo número regimental, 
o Presidente declarou abertos os trabalhos. ORDEM 
DO DIA : Eleição dos Vice-Presidentes e Elaboração 
do roteiro de trabalho. O Presidente colocou em dis-
cussão e votação a ata da primeira reunião ordinária, 
realizada no dia sete de agosto de 2007. Dispensada 
a leitura a pedido do Deputado Tarcisio Zimmermann, 
a ata foi aprovada por unanimidade. O Presidente fez 
esclarecimentos ao plenário, informando do registro de 
chapa única, fruto de acordo entre as lideranças, com 
lançamento da candidatura dos Deputados Deputados 
Waldir Neves, para Primeiro Vice-Presidente; Roberto 
Balestra, para Segundo Vice-Presidente; e Tarcisio Zim-
mermann, para Terceiro Vice-Presidente. O Presidente 
convidou o Deputado João Matos, relator, para auxiliar 
a Mesa no processo de escrutinação. O Presidente 
deu início ao processo de votação. I nformou que as 
cédulas encontravam-se sobre a mesa, devendo ser 
depositadas na urna, após colocação em sobrecarta. A 
seguir, o Deputado João Matos deu início ao processo 
de votação com a chamada nominal dos deputados. 
Encerrada a votação, verificou-se coincidência entre 
o número de sobrecartas e o número de votantes, no 

total de onze votos. Apurados os votos, foram eleitos 
os Deputados Waldir Neves, Primeiro Vice-Presidente, 
Roberto Balestra, Segundo Vice-Presidente, e Tarcisio 
Zimmermann, Terceiro Vice-Presidente. Participaram 
da votação os Deputados Alex Canziani, Dagoberto, 
João Campos, João Matos, Miguel Martini, Rober-
to Balestra, Sandro Mabel e Tarcísio Zimmermann 
– Titulares; Nelson Meurer, Carlos Alberto Leréia e 
Raul Jungmann – Suplentes. O Senhor Presidente 
declarou empossados os Vice-presidentes. Passando 
ao segundo item da pauta, o Presidente informou da 
solicitação do relator de aguardar a apresentação de 
requerimentos pelos membros para a elaboração do 
roteiro de trabalho. ENCERRAMENTO: Nada mais ha-
vendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às 
quinze horas e quarenta e seis minutos, antes convo-
cando reunião ordinária para o dia quatorze de agosto, 
às quatorze horas e trinta minutos, para apreciação 
de requerimentos. E, para constar, eu Aparecida de 
Moura Andrade, lavrei a presente Ata, que por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Depu-
tado Sandro Mabel, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, passando o 
arquivo de áudio correspondente a integrar o acervo 
documental desta reunião. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 603-A, DE 1998, DA DEPUTADO LAU-
RA CARNEIRO, QUE “REVOGA O § 3º DO ART. 49 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA 
ENFITEUSE AOS TERRENOS DE MARINHA SITU-

ADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA, NA ORLA  
MARÍTIMA). (TERRENOS DE MARINHA)

52ª Legislatura – 4ª sessão legislativa ordinária

Ata da 1ª Reunião Ordinária, Realizada em 14 
de Março de 2006.

(Instalação e Eleição do Presidente e dos 
Vice-presidentes)

Às dezesseis horas e vinte e dois minutos do dia 
quatorze de março de dois mil e seis, reuniu-se, ordi-
nariamente, a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 603-A, 
de 1998, da Deputada Laura Carneiro, que “revoga o 
§ 3º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias” (Excluindo a aplicação da enfiteuse aos 
Terrenos de Marinha situados na faixa de segurança, 
na orla marítima, no Plenário quinze, do Anexo II da 
Câmara dos Deputados. Nos termos do art. 39, pa-
rágrafo 4º, do Regimento Interno da Casa, assumiu 
a Presidência dos trabalhos o Deputado Luiz Carlos 
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Hauly. Compareceram os Deputados Alexandre San-
tos, Edna Macedo, Félix Mendonça, Feu Rosa, Gilber-
to Nascimento, Gonzaga Mota, Jackson Barreto, João 
Leão, Laura Carneiro, Leodegar Tiscoski, Luiz Carlos 
Hauly, Luiz Sérgio, Mauro Passos, Max Rosenmann, 
Pedro Fernandes, Reinaldo Betão, Renato Casagran-
de, Telma de Souza e Yeda Crusius – titulares; Coronel 
Alves e Jair Bolsonaro – suplentes. Deixaram de com-
parecer os Deputados Alice Portugal, Almir Sá, André 
Zacharow, Carlito Merss, Clóvis Fecury, Edison Andrino, 
Paulo Magalhães e Sarney Filho, titulares. ABERTU-
RA: Havendo número regimental, o Senhor Presidente, 
Deputado Luiz Carlos Hauly, declarou aberto os tra-
balhos. ORDEM DO DIA: Esta reunião foi convocada 
pelo Presidente da Casa, Deputado Aldo Rebelo, para 
instalação e eleição do Presidente e Vice-Presidentes. 
O Senhor Presidente informou que, conforme acordo 
das Lideranças, foram registradas as seguintes chapas 
aos cargos da Mesa: para Presidente, Deputado Feu 
Rosa (PP/ES); para 1º Vice-Presidente, Deputada Yeda 
Crusius (PSDB/RS); para 2º Vice-Presidente, Deputado 
Pedro Fernandes (PTB/MA); para 3º Vice-Presidente, 
Deputado Alexandre Santos (PMDB/RJ). O Senhor 
Presidente iniciou a votação e procedeu a chamada 
nominal dos Deputados e esclareceu as normas re-
gimentais referente à votação. Encerrada a votação e 
aberta a urna, verificou-se a coincidência do número 
de sobrecartas e o número de votantes, totalizando 20 
(vinte) votos. Apurados os votos, obteve-se o seguinte 
resultado: para Presidente, Deputado Feu Rosa, com 
19 votos favoráveis e um voto em branco; para 1º Vice-
Presidente, Deputada Yeda Crusius, com 19 votos favo-
ráveis e um voto em branco; para 2º Vice-Presidente, 
Deputado Pedro Fernandes, com 19 votos favoráveis 
e um voto em branco, a 3ª Vice-Presidente, Deputado 
Alexandre Santos, com 19 votos favoráveis e um voto 
em branco. Participaram da votação os Deputados 
Alexandre Santos, Edna Macedo, Félix Mendonça, Feu 
Rosa, Gilberto Nascimento, Gonzaga Mota, João Leão, 
Laura Carneiro, Leodegar Tiscoski, Luiz Carlos Hauly, 
Luiz Sérgio, Mauro Passos, Max Rosenmann, Pedro 
Fernandes, Reinaldo Betão, Renato Casagrande, Telma 
de Souza e Yeda Crusius. Proclamado o resultado, o Se-
nhor Presidente, Deputado Luiz Carlos Hauly convidou 
o Deputado Feu Rosa, eleito Presidente, para assumir 
a Presidência da Comissão e os declarou empossados. 
Após assumir a Presidência dos trabalhos, convidou 
para compor à Mesa os demais eleitos. Em seguida, 
designou para Relatoria, nos termos do art. 41, inciso 
VI, do Regimento Interno, a Senhora Deputada Telma 
de Souza (PT/SP). Logo após agradeceu a confiança 
dos nobres Parlamentares na condução de seu nome 
para Presidente deste órgão técnico. Informou aos Par-

lamentares que o prazo inicial da Comissão Especial 
para proferir parecer à Proposta de Emenda à Cons-
tituição é de quarenta sessões, contados a partir do 
dia oito do mês em curso. Esclareceu também, que o 
prazo para apresentação de emendas à Proposição 
é de dez sessões ordinárias, contadas a partir do dia 
quinze de março, bem como comunicou que o quórum 
regimental exigido para apresentação de emendas é 
de um terço de assinaturas individuais, correspondente 
a cento e setenta e um Parlamentares. As emendas 
deverão ser apresentadas na Secretaria da Comissão 
Especial, em três vias, incluindo-se a original, devi-
damente autenticadas conforme determina o Ato da 
mesa nº 49/00, alterado pelo Ato da mesa nº 101/01. 
O Senhor Presidente informou que os requerimentos 
propondo audiência pública deverá está autenticado e 
encaminhado à Comissão Especial em prazo hábil para 
ser publicada na Ordem do Dia das Comissões. Além do 
Presidente, usaram a palavra os Deputados Telma de 
Souza e Alexandre Santos. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reu-
nião às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos, 
antes, porém, convocou reunião para o dia dezesseis 
do mês em curso, às dez horas, com a seguinte pauta: 
Definição do roteiro dos trabalhos. O inteiro teor desta 
reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio a in-
tegrar o acervo documental desta Comissão. E, para 
constar, eu, José Maria Aguiar de Castro, Secretário, 
lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Feu Rosa, e pu-
blicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 603-A, DE 1998, DA DEPUTADO LAU-
RA CARNEIRO, QUE “REVOGA O § 3º DO ART. 49 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA 
ENFITEUSE AOS TERRENOS DE MARINHA SITU-

ADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA, NA ORLA 
 MARÍTIMA). (TERRENOS DE MARINHA)

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

TERMO DE REUNIÃO

No dia dezesseis de março de dois mil e seis, 
no Plenário onze, deixou de se reunir, ordinariamen-
te, a Comissão Especial destinada a proferir parecer 
à Proposta de Emenda à Constituição nº 603/98, da 
Deputada Laura Carneiro, que “revoga o § 3º do art. 
49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias” (excluindo a aplicação da enfiteuse aos Terrenos 
de Marinha situados na faixa de segurança, na orla 
marítima), por falta de quórum, a reunião previamen-
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te convocada para definir o roteiro dos trabalhos. Re-
gistrou o comparecimento na folha de presença os 
Deputados Feu Rosa, Presidente; Pedro Fernandes, 
Vice-Presidente; Luiz Carlos Hauly, Reinaldo Betão e 
Sarney Filho – titulares. Jovino Cândido, suplente. E, 
para constar, eu, José Maria Aguiar de Castro, Secre-
tário, lavrei o presente Termo. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 603-A, DE 1998, DA DEPUTADO LAU-
RA CARNEIRO, QUE “REVOGA O § 3º DO ART. 49 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA 
ENFITEUSE AOS TERRENOS DE MARINHA SITU-

ADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA, NA ORLA  
MARÍTIMA). (TERRENOS DE MARINHA)

52ª Legislatura – 4ª sessão legislativa ordinária

Ata da 2ª Reunião Ordinária, Realizada em 21 
de Março de 2006.

Às dezessete horas e vinte e nove minutos do 
dia vinte e um de março de dois mil e seis, reuniu-se, 
ordinariamente, sob a Presidência do Senhor Depu-
tado Feu Rosa, a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 603-A, de 1998, da Deputada Laura Carneiro, 
que “revoga o § 3º do art. 49 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias” (Excluindo a aplicação da 
enfiteuse aos Terrenos de Marinha situados na faixa 
de segurança, na orla marítima”, no Plenário onze, do 
Anexo II da Câmara dos Deputados. Compareceram 
os Deputados Feu Rosa, Presidente; Pedro Fernan-
des e Alexandre Santos, Vice-Presidentes; Telma de 
Souza, Relatora; Carlito Merss, Félix Mendonça, Gil-
berto Nascimento, Jackson Barreto, Júlio Cesar, Laura 
Carneiro, autora da proposta; Leodegar Tiscoski, Luiz 
Carlos Hauly, Luiz Sérgio e Reinaldo Betão – titula-
res, Antônio Carlos Pannunziu, Claudio Magrão, Jair 
Bolsonaro e Moraes Souza – suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados: Alice Portugal, Almir Sá, 
André Costa, André Zacharow, Edson Andrino, Gon-
zaga Mota, João Leão, Mauro Passos, Max Rosen-
mann, Paulo Magalhães, Renato Casagrande, Sarney 
Filho e Yeda Crusius – titulares. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente, Deputado 
Feu Rosa, declarou aberto os trabalhos. ATA: Encon-
tram-se sobre as bancadas cópias da ata da reunião 
anterior. O Senhor Deputado Reinaldo Betão solicitou 
a dispensa da leitura da Ata, no que foi atendido. Em 
discussao. Não havendo nenhum Parlamentar inscrito 
para discutir, encerrou a discussão. Em votacao. A Ata 

foi aprovada sem restrição. EXPEDIENTE: 1 – Ofício nº 
50/06, da Deputada Edna Macedo, justificando a sua 
ausência, nesta reunião, em razão de compromissos 
político-partidário em São Paulo; 2 – Ofício nº 49/06, do 
Diretor da Consultoria Legislativa, Dr. Ednilton Andrade 
Pires informando a designação dos Consultores, Dr. 
Flávio Freitas Farias e o Dr. Márcio Azevedo Ramos, 
para prestar assessoramento técnico-legislativo e es-
pecializado aos trabalhos desta Comissão; 3 – Ofício 
nº 57/06, do Vice-Líder do PFL, Deputado Antônio 
Carlos Magalhães Neto, comunicando que o Deputado 
Júlio Cesar passa a integrar esta Comissão Especial, 
na qualidade de titular, em substituição ao Deputado 
Clóvis Fecury, a partir do dia 17/3/06. ORDEM DO DIA: 
Esta reunião foi convocada para definição do roteiro 
dos trabalhos, bem como deliberar requerimentos. O 
Senhor Presidente anunciou que o primeiro item foi 
adiado e informou que encontram-se sobre a Mesa 
os seguintes requerimentos: 1 – Requerimento 1/06, 
do Deputado Pedro Fernandes, que “requer a visita 
do Senhor Presidente e da Relatora desta Comissão 
Especial à cidade de São Luis/MA”, para promover 
debate, com autoridades locais e representantes da 
comunidade”. Em votação, os Deputados que o apro-
vam permaneçam como acham. O Requerimento foi 
aprovado. 2 – Requerimento nº 2/06, da Deputada Telma 
de Souza, que “requer que seja convidada a Secretária 
de Patrimônio Público da União, Senhora Alexandra 
Reschke e autoridades Estaduais”, para participar de 
audiência pública e debater o tema objeto desta Comis-
são Especial. Em votação. Os Deputados que o apro-
vam permaneçam como encontram. O Requerimento 
foi aprovado. 3 – Requerimento nº 3/06, do Deputado 
Júlio Cesar, que “requer a visita do Presidente desta 
Comissão, bem como da Relatora ao Estado do Piauí, 
para promover debate, com autoridades locais e repre-
sentantes da comunidade”. Em votação. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. O 
Requerimento foi aprovado. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião 
às dezessete horas e trinta e sete minutos, antes, po-
rém, convocou reunião para o dia vinte e um do mês 
em curso, às quatorze horas e trinta minutos em ple-
nário a ser informado posteriormente, com a seguinte 
pauta: Definição do roteiro dos trabalhos e Delibera-
ção de requerimentos. O inteiro teor desta reunião 
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o 
acervo documental desta Comissão. E, para constar, 
eu, José Maria Aguiar de Castro, Secretário, lavrei a 
presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Feu Rosa, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 603-A, DE 1998, DA DEPUTADO LAU-
RA CARNEIRO, QUE “REVOGA O § 3º DO ART. 49 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA 
ENFITEUSE AOS TERRENOS DE MARINHA SITU-

ADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA, NA ORLA 
 MARÍTIMA). (TERRENOS DE MARINHA)

52ª Legislatura – 4ª sessão legislativa ordinária

Ata da 3ª Reunião Ordinária, Realizada em 28 
de Março De 2006.

Às dezessete horas e cinquenta e seis minutos 
do dia vinte e nove de março de dois mil e seis, reu-
niu-se, ordinariamente, sob a Presidência do Senhor 
Deputado Feu Rosa, a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 603-A, de 1998, da Deputada Laura Carneiro, 
que “revoga o § 3º do art. 49 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias” (Excluindo a aplicação da 
enfiteuse aos Terrenos de Marinha situados na faixa 
de segurança, na orla marítima), no Plenário dez, do 
Anexo II da Câmara dos Deputados. Compareceram 
os Deputados Feu Rosa, Presidente; Pedro Fernan-
des, Vice-Presidente; Almir Sá, Edison Andrino, Edna 
Macedo, Félix Mendonça, Gonzaga Mota, Júlio Cesar, 
Júlio Lopes, Leodegar Tiscoski, Luiz Carlos Hauly, 
Luiz Sérgio, Max Rosenmann, Paulo Magalhães e 
Renato Casagrande – titulares, Antônio Carlos Pan-
nunziu, Coronel Alves, Dr. Heleno, Jair Bolsonaro e 
José Chaves – suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados: Alexandre Santos, Alice Portugal, André 
Costa, André Zacharow, Carlito Merss, Gilberto Nas-
cimento, Jackson Barreto, João Leão, Laura Carneiro, 
Mauro Passos, Reinaldo Betão, Sarney Filho, Telma 
de Souza, Yeda Crusius e Zezéu Ribeiro – titulares. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente, Deputado Feu Rosa, declarou aberto os 
trabalhos. ATA: Encontram-se sobre as bancadas có-
pias da ata da reunião anterior. O Senhor Deputado 
Pedro Fernandes solicitou a dispensa da leitura da 
Ata, no que foi atendido. Em discussao. Não havendo 
nenhum Parlamentar inscrito para discutir, encerrou a 
discussão. Em votacao. A Ata foi aprovada sem restri-
ção. EXPEDIENTE: 1 – Ofício nº 106/06, do Deputado 
José Múcio Monteiro, Líder do PTB, comunicando a 
indicação do Deputado José Chaves, para integrar 
esta Comissão Especial, na qualidade de suplente, 
em vaga existente, a partir do dia 22/3/06; 2 – Ofício 
nº 038/06, do Deputado Henrique Fontana, Líder do 
PT, informando que o Deputado Zezéu Ribeiro passa 

a integrar este órgão técnico, na qualidade de titular, 
em vaga existente, a partir do dia 23/3/06; 3 – Ofício 
nº 145/06, do Deputado Mário Negromonte, Líder do 
PP, comunicando que o Deputado Júlio Lopes passa a 
integrar esta Comissõa Especial, na qualidade de titular, 
em vaga existente, a partir do dia 24/3/06; 4 – Ofício nº 
51/06, da Senhora Deputada Telma de Souza, justifi-
cando sua ausência na reunião de hoje, em razão de 
encontrar-se em moçambique (África), onde participa 
de seminário revigorando os esforços dos Parlamen-
tares em relação às crianças e à luta contra o HIV / 
AIDS. ORDEM DO DIA: Esta reunião foi convocada 
para apreciação de requerimentos. Senhor Presidente 
anunciou que encontram-se sobre a Mesa os seguintes 
requerimentos: 1 – Requerimento 4/06, do Deputado 
Renato Casagrande, que “requer a visita do Senhor 
Presidente e da Relatora desta Comissão Especial à 
cidade de Vitória/ES”, para promover debate, com au-
toridades locais e representantes da comunidade”. Em 
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como acham. O Requerimento foi aprovado. O Senhor 
Presidente informou que recebeu convite do Vereador 
José Carlos Lyrio Rocha, membro da diretoria da As-
sociação Nacional de ocupante de terrenos de marinha 
e acrescidos de marinha, para que este órtão técnico 
seja representado no encontro Nacional que ocorre-
rá em Vitória, no dia 8 de maio próximo, para debater 
essa temática. O Presidente sugeriu que a visita da 
Comissão fosse nessa data. Foram consultados os 
Deputados Jair Bolsonaro, Edison Andrino, Leodegar 
Tiskoski, Renato Casagrande e Pedro Fernandes. Não 
havendo objeções a sugestão foi acatada. 2 – Reque-
rimento nº 5/06, da Deputada Telma de Souza, que 
“requer visita de representantes desta Comissão aos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito San-
tos”, para promover debate com as autoridades locais 
e representantes dessas comunidades”. Em votação. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como en-
contram. O Requerimento foi aprovado; 3 – Requeri-
mento nº 6/06, do Deputado Carlito Merss, que “requer 
a visita do Presidente e da Relatora desta Comissão 
à cidade de Joinville/SC, para promover debate com 
autoridades locais e representantes da comunidade”. 
O Senhor Presidente consultou o Deputado Leodegar 
Tiskoski sobre a possibilidade de um entendimento 
com o autor, a fim de definir um local para a Comissão 
visitar Santa Catarina. O Deputado Leodegar Tiskoski 
defendeu que a visita seja a Florianópolis e informou 
que buscará o entendimento e apresentará requeri-
mento nesse sentido. O Senhor Presidente retirou de 
ofício o requerimento; 4 – Requerimento nº 7/06, da 
Deputada Telma de Souza, que “requer que seja reali-
zada audiência pública com a presença dos seguintes 
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convidados: – Sebastião Carneiro, Chefe da Assessoria 
Parlamentar da Agência Nacional de Transporte Aqua-
viário – ANTAQ; – Vice-Almirante Paulo Cesar Dias de 
Lima, Diretor de Hidrografia e Navegação do Comando 
da Marinha; – Raquel Ronilk, Secretária Nacional de 
Programas Urbanos, do Ministério das Cidades; – Lui-
zianne de Oliveira Lins, Prefeita de Fortaleza-CE; – José 
Baka Filho, Prefeito de Paranaguá-PR; – João Carlos 
Coser, Prefeito de Vitória-ES; – Tercio Augusto Garcia 
Júnior, Prefeito de São Vicente-SP; – João Henrique 
de Barradas Carneiro, Prefeito de Salvador-BA; – Car-
los Eduardo Nunes Alves, Prefeito de Natal-RN, para 
debater a PEC 603/98”. O Deputado Pedro Fernandes 
sugeriu que fosse acrescido adendo ao requerimento, 
no sentido de convidar também o Senhor Carlos Ta-
deu D’Aguiar Silva Palácio, Prefeito de São Luis-MA. 
A sugestão foi acatada. Em votação. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. O 
Requerimento foi aprovado. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião 
às dezessete horas e vinte e quatro minutos, antes, 
porém, convocou reunião para o dia cinco de abril do 
ano em curso, às quatorze horas e trinta minutos em 
plenário a ser informado posteriormente, com a se-
guinte pauta: Audiência Pública com a presença do 
Senhor Sebastião Carneiro e do Vice-Almirante Pau-
lo Cesar Dias de Lima. O inteiro teor desta reunião 
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o 
acervo documental desta Comissão. E, para constar, 
eu, José Maria Aguiar de Castro, Secretário, lavrei a 
presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Feu Rosa, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 603-A, DE 1998, DA DEPUTADO LAU-
RA CARNEIRO, QUE “REVOGA O § 3º DO ART. 49 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA 
ENFITEUSE AOS TERRENOS DE MARINHA SITU-

ADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA, NA ORLA  
MARÍTIMA). (TERRENOS DE MARINHA)

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 4ª Reunião Ordinária de Audiência Pú-
blica, Realizada em 5 de Abril de 2006.

Às quinze horas e dois minutos do dia cinco de 
abril de dois mil e seis, reuniu-se a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 603, de 1998, que “revoga o § 3º do 
art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias” (excluindo a aplicação da enfiteuse aos ter-

renos de marinha situados na faixa de segurança na 
orla marítima), no Plenário 14 do Anexo II da Câmara 
dos Deputados, em Brasília-DF, com a presença dos 
Senhores Deputados Feu Rosa – Presidente; Pedro 
Fernandes e Alexandre Santos – Vice-Presidentes; 
Telma de Souza – Relatora; Carlito Merss, Edna Ma-
cedo, Félix Mendonça, Laura Carneiro, Leodegar Tis-
coski, Luiz Sérgio, Max Rosenmann, Reinaldo Betão 
e Renato Casagrande – Titulares; Jovino Cândido e 
Selma Schons – Suplentes. Compareceu também o 
Deputado Miguel de Souza, como não-membro. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Alice Portugal, 
Almir Sá, André Costa, André Zacharow, Gilberto Nas-
cimento, Gonzaga Mota, Jackson Barreto, João Leão, 
Júlio Cesar, Julio Lopes, Luiz Carlos Hauly, Mauro 
Passos, Paulo Magalhães, Sarney Filho, Yeda Cru-
sius e Zezéu Ribeiro. ABERTURA: Havendo núme-
ro regimental, o Senhor Presidente declarou abertos 
os trabalhos destinados à seguinte ORDEM DO DIA: 
Audiência Pública: Convidados: Sebastião Carneiro, 
Chefe da Assessoria Parlamentar da Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários – ANTAQ; e Capitão-de-
Fragata Márvio Affonso Rêgo Gavino, representando 
o Comando da Marinha. Em seguida, o Senhor Presi-
dente convidou os palestrantes a tomarem assento à 
Mesa. Antes de conceder a palavra aos palestrantes, 
o Senhor Presidente consultou os Deputados Pedro 
Fernandes, Carlito Mers e Leodegar Tiscoski se gos-
tariam de fazer uso da palavra antes dos palestrantes. 
S. Exas. preferiram ouvir inicialmente os convidados. O 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Sr. Márvio 
Affonso Rêgo Gavino para fazer sua exposição. Logo 
após, o Sr. Sebastião Carneiro fez sua exposição com 
auxílio de power point, descrevendo o teor das propos-
tas de emendas à constituição que tratam do mesmo 
assunto da proposta objeto desta comissão especial, 
a situação econômica e jurídica dos municípios situ-
ados nos terrenos de marinha na faixa de segurança 
da orla marítima. Ao passar para a fase das interpe-
lações, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos 
Deputados Pedro Fernandes, Carlito Mers. O Senhor 
Presidente registrou a presença da Deputada Laura 
Carneiro, autora da Pec 603-A/98. Dando prossegui-
mento à reunião, concedeu a palavra aos Deputados 
Leodegar Tiscoski, Laura Carneiro, Selma Schons, co-
ordenadora nacional da Frente Parlamentar Mista em 
defesa da Aqüicultura e pesca do Congresso Nacional, 
que demonstrou sua preocupação relativamente às 
pessoas que sobrevivem da atividade pesqueira. Com 
a palavra, a Srª Relatora, Deputada Telma de Souza, 
fez relato sobre os prazos da Comissão e do emen-
damento da PEC, sobre o cronograma de audiências 
publicas, ressaltou sua preocupação com a especu-
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lação imobiliária nos terrenos de marinha situados na 
faixa de segurança, na orla marítima, com a situação 
desumana em que vivem os moradores de palafitas. 
Sugeriu ainda que os deputados façam contatos com 
os vereadores dos municípios localizados nos terrenos 
de marinha, a fim de se articularem e encaminhar so-
luções adequadas para o objeto da presente proposta 
de emenda à constituição. A deputada Laura Carneiro 
sugeriu realizar uma reunião informal para discutir o 
texto e chegar a um consenso. O Senhor Presidente 
agradeceu aos palestrantes as exposições e registrou 
ainda a presença do Deputado Miguel de Souza. Fa-
lou sobre os sérios problemas no Espírito Santo em 
relação aos terrenos situados na faixa de segurança, 
na orla marítima, e sobre a falta de grandes investi-
mentos que deixam de gerar milhões em arrecadação 
para os cofres públicos, uma vez que os terrenos não 
legalizados dificultam a concessão de empréstimos aos 
futuros investidores. O Senhor Presidente submeteu 
à votação a ata da reunião anterior. A Deputada Lau-
ra Carneiro solicitou a dispensa da leitura da referida 
ata. Não havendo quem quisesse discuti-la, a mesma 
foi aprovada sem restrições. E nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte 
e sete minutos, antes convocando a próxima a reali-
zar-se no dia onze de abril do corrente ano, às cator-
ze horas e trinta minutos, para ouvir os palestrantes 
Alexandra Reschke e Raquel Lonik. E, para constar, 
eu, Mario Drausio Coutinho, secretario em exercício, 
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será 
assinada pelo senhor Presidente e irá à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 603-A, DE 1998, DA DEPUTADO LAU-
RA CARNEIRO, QUE “REVOGA O § 3º DO ART. 49 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA 
ENFITEUSE AOS TERRENOS DE MARINHA SITU-

ADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA, NA ORLA  
MARÍTIMA). (TERRENOS DE MARINHA)

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 5ª Reunião Ordinária de Audiência Pú-
blica, Realizada em 11 de Abril de 2006.

Às quinze horas e vinte minutos do dia onze de 
abril de dois mil e seis, reuniu-se a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 603, de 1998, que “revoga o § 3º do 
art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias” (excluindo a aplicação da enfiteuse aos ter-

renos de marinha situados na faixa de segurança na 
orla marítima), no Plenário 14 do Anexo II da Câmara 
dos Deputados, em Brasília-DF, com a presença dos 
Senhores Deputados Feu Rosa – Presidente; Pedro 
Fernandes e Alexandre Santos – Vice-Presidentes; Tel-
ma de Souza – Relatora; Almir Sá, Carlito Merss, Félix 
Mendonça, Gonzaga Mota, João Leão, Júlio Cesar, 
Júlio Lopes, Leodegar Tiscoski, Luiz Sérgio, Renato 
Casagrande e Zezéu Ribeiro – Titulares; Coronel Alves, 
José Carlos Machado, Moraes Souza e Selma Schons 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Alice Portugal, André Costa, André Zacharow, Edna 
Macedo, Gilberto Nascimento, Jackson Barreto, Laura 
Carneiro, Luiz Carlos Hauly, Mauro Passos, Max Ro-
senmann, Paulo Magalhães, Reinaldo Betão, Sarney 
Filho e Yeda Crusius. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos destinados à seguinte ORDEM DO DIA: 1 
– Audiência Pública: Convidados: Alexandra Reschke, 
Secretária de Patrimônio da União – SPU; e Raquel 
Rolnik, Secretária Nacional de Programas Urbanos do 
Ministério das Cidades. Em seguida, o Senhor Presi-
dente convidou os palestrantes a tomarem assento à 
Mesa. O Senhor Presidente concedeu a palavra a Se-
nhora Raquel Rolnik para fazer sua exposição. Logo 
após, a Senhora Alexandra Reschke fez sua exposi-
ção. Ao passar para a fase das interpelações, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra aos Deputados Telma 
de Souza, Zezéu Ribeiro, Félix Mendonça, Leodegar 
Tiskoski, Júlio Cesar, Moraes Souza, Alexandre Santos. 
Dando prosseguimento à Ordem do Dia, às dezessete 
horas e cinquenta e oito minutos o Senhor Presidente 
convidou a Deputada Telma de Souza para assumir a 
Presidência dos trabalhos, haja vista que o primeiro 
requerimento que será apreciação é de autoria daque-
le Parlamentar. A Deputada Telma de Souza anunciou 
que encontram-se sobre à Mesa; 1 – Requerimento nº 
8/06, do Deputado Feu Rosa, que “requer o convite 
ao Senhor Gabriel Quintão Coimbra, pesquisador do 
tema terrenos de marinha, para debater em audiência 
pública à PEC 603/98”. Em votação. O requerimento 
foi aprovado; 2 – Requerimento nº 9/06, da Deputada 
Yeda Crusius, que “requer audiência pública com o 
Presidente da Associação dos Municípios do Litoral 
Norte, Prefeito do Município de Torres/RS, João Alber-
to Machado Cardoso – AMLINORTE – Rio Grande do 
Sul”. Em votação. O requerimento foi aprovado; 3 – Re-
querimento nº 10/06, do Deputado Leodegar Tiskoski, 
que “requer a visita do Presidente e Relatora à cidade 
de Florianópolis, em Santa Catarina, para promover 
debate com audotirdades locais e representantes da 
comunidade”. Em votação. O requerimento foi aprova-
do. Às dezoito horas e dois minutos, o Deputado Feu 
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Rosa assumiu a Presidência e agradeceu aos pales-
trantes às exposições. O Senhor Presidente submeteu 
à votação a ata da reunião anterior. O Deputado Félix 
Mendonça solicitou a dispensa da leitura da referida 
ata. Não havendo quem quisesse discuti-la, a mesma 
foi aprovada sem restrições. E, nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente, Deputado Feu Rosa, 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 
às dezoito horas e sete minutos, antes convocando 
a próxima a realizar-se no dia vinte e seis de abril do 
corrente ano, às catorze horas e trinta minutos, no 
Plenário número catorze do Anexo II, para ouvir os 
palestrantes: 1 – Luizianne de Oliveira Lins, Prefeita de 
Fortaleza-CE; 2 – José Baka Filho, Prefeito de Para-
naguá-PR; 3 – João Carlos Coser, Prefeito de Vitória-
ES; 4 – Tércio Augusto Garcia Júnior, Prefeito de São 
Vicente-SP; 5 – João Henrique de Barradas Carneiro, 
Prefeito de Salvador-BA; 6 – Carlos Eduardo Nunes 
Alves, Prefeito de Natal-RN; 7 – Carlos Tadeu D’aguiar 
S. Palácio, Prefeito de São Luís-MA; e 8 – Senhor Ga-
briel Quintão Coimbra, Pesquisaror sobre o tema terre-
nos de marinha, na cidade de Vitória-ES. A Deputada 
Telma de Souza sugeriu que fosse convocada reunião 
para o dia dezenove de abril. O Presidente acatou a 
sugestão e marcou reunião, às catorze horas e trinta 
minutos, em Plenário a ser informado posteriormen-
te, para avaliação da agenda dos trabalhos. E, para 
constar, eu, José Maria Aguiar de Castro, secretario, 
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será 
assinada pelo senhor Presidente e irá à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 603-A, DE 1998, DA DEPUTADO LAU-
RA CARNEIRO, QUE “REVOGA O § 3º DO ART. 49 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA 
ENFITEUSE AOS TERRENOS DE MARINHA SITU-

ADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA, NA ORLA  
MARÍTIMA). (TERRENOS DE MARINHA)

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

TERMO DE REUNIÃO

No dia dezenove de maio de dois mil e seis, no 
Plenário oito, do Anexo II, deixou de se reunir, ordi-
nariamente, a Comissão Especial destinada a profe-
rir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 
603/98, da Deputada Laura Carneiro, que “revoga o § 
3º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias” (excluindo a aplicação da enfiteuse aos 
Terrenos de Marinha situados na faixa de segurança, 
na orla marítima), por falta de quórum, a reunião pre-

viamente convocada para deliberação de requerimento. 
Registrou o comparecimento na folha de presença os 
Deputados Feu Rosa, Presidente; Pedro Fernandes, 
Vice-Presidente; Carlito Merss, Gonzaga Mota, Júlio 
César, Leodegar Tiskoski, Mauro Passos, Reinaldo 
Betão, Telma de Souza e Zezéu Ribeiro – titulares; 
Coronel Alves, Dr. Heleno, José Carlos Machado e 
Selma Schons – suplentes. E, para constar, eu, José 
Maria Aguiar de Castro, Secretário, lavrei o presente 
Termo. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 603-A, DE 1998, DA DEPUTADO LAU-
RA CARNEIRO, QUE “REVOGA O § 3º DO ART. 49 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA 
ENFITEUSE AOS TERRENOS DE MARINHA SITU-

ADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA, NA ORLA  
MARÍTIMA). (TERRENOS DE MARINHA)

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 6ª Reunião Ordinária de Audiência Pú-
blica, Realizada em 26 de Abril de 2006.

Às quinze horas e trinta e dois minutos do dia vinte 
e seis de abril de dois mil e seis, reuniu-se a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 603, de 1998, que “revoga o 
§ 3º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias” (excluindo a aplicação da enfiteuse aos 
terrenos de marinha situados na faixa de segurança na 
orla marítima), no Plenário 14 do Anexo II da Câmara 
dos Deputados, em Brasília-DF, com a presença dos 
Senhores Deputados Feu Rosa – Presidente; Pedro 
Fernandes – Vice-Presidente; Telma de Souza – Re-
latora; Edna Macedo, Félix Mendonça, Júlio Cesar, 
Leodegar Tiscoski, Luiz Sérgio, Renato Casagrande, 
Sarney Filho e Zezéu Ribeiro – Titulares; Antônio Jo-
aquim, Coronel Alves, Dr. Heleno, José Carlos Ma-
chado, José Chaves, Jovino Câdido e Selma Schons 
– Suplentes. Compareceu também o Deputado Alceu 
Collares, não-membro. Deixaram de comparecer os 
Deputados Alexandre Santos, Alice Portugal, Almir Sá, 
André Costa, André Zacharow, Carlito Merss, Eliseu 
Padilha, Gilberto Nascimento, Gonzaga Mota, Jackson 
Barreto, João Leão, Júlio Lopes, Laura Carneiro, Luiz 
Carlos Hauly, Mauro Passos, Max Rosenmann, Paulo 
Magalhães, Reinaldo Betão, Rose de Freitas e Yeda 
Crusius – titulares. ABERTURA: O Senhor Presidente 
declarou abertos os trabalhos e anunciou que encon-
tram-se sobre as bancadas cópias da Ata da reunião 
anterior. O Deputado Júlio Cesar solicitou a dispensa 
da leitura e iniciou a discussão. Não havendo nenhum 
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Deputado para discutir passou a votação. A Ata foi 
aprovada sem restrição. Comunicou que encontra-se 
presente o Vereador José Carlos Lyrio Rocha, de Vitó-
ria-ES. EXPEDIENTE: Foram recebidos os seguintes 
expedientes: 1 – Ofício nº 60/06, da Deputada Laura 
Carneiro, que justificou a sua ausência, na reunião 
desta Comissão Especial, realizada no dia 11 do cor-
rente mês, por encontrar-se em missão oficial, parti-
cipando da homenagem aos 65 anos da Companhia 
Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, Estado do 
Rio de Janeiro; 2 – Ofício nº 258/06, do Deputado Wil-
son Santiago, Líder do PMDB, indicando o Deputado 
Eliseu Padilha para integrar esta Comissão Especial, 
na qualidade de titular, em vaga existente, a partir do 
dia 20/4/06; 3 – Ofício nº 215/06, do Deputado José 
Múcio Monteiro, Líder do PTB, indicando o Deputado 
Paes Landim para integrar este órgão técnico, na qua-
lidade de suplente, em vaga existente, a partir do dia 
25/4/06; 4 – Ofício nº 42/06, do Deputado Carlito Merrs, 
justificando a sua ausência no período de 23 a 29 
de abril do corrente ano, por encontar-se em missão 
oficial, representando à Câmara dos Deputados em 
Purtugal e Espanha. O Senhor Presidente informou 
que o prazo para apresentação de emendas, de dez 
sessões, expirou-se no dia 5 do corrente mês. Foram 
apresentadas quatro emendas. Às quinze horas e trinta 
e cinco minutos, assumiu a Presidência dos trabalhos, 
o Deputado Pedro Fernandes, Vice-Presidente e anun-
ciou à seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Audiência Pública 
com a presença dos seguintes convidados: – Olinda 
Marques, Secretária de Habitação de Fortaleza-CE, 
representando a Prefeito Luizianne de Oliveira Lins; 
– José Baka Filho, Prefeito de Paranguá-PR; – Ga-
briel Quintão Coimbra, Pesquisador. Em seguida, o 
Senhor Presidente convidou os palestrantes a toma-
rem assento à Mesa. O Senhor Presidente concedeu 
a palavra ao Prefeito de Paranaguá, a Senhora Olinda 
Marques e ao Dr. Gabriel para fazerem suas exposi-
ções. Às dezesseis horas e quarenta e nove minutos 
reassumiu a Presidência o Deputado Feu Rosa. Ao 
passar para a fase das interpelações, o Senhor Pre-
sidente concedeu a palavra aos Deputados Telma de 
Souza, José Carlos Machado, Pedro Fernandes, Júlio 
César, Deputado Félix Mendonça e o Deputado Alceu 
Collares. A Deputada Telma de Souza sugeriu que a 
Senhora Alexandra Reschke, Secretária de Patrimônio 
Público – SPU fosse ouvida nesta Comissão Especial 
novamente. Dando prosseguimento ao item segundo 
da Ordem do Dia, o Senhor Presidente comunicou que 
havendo completado o número regimental, anunciou 
que encontra-se sobre à Mesa; 1 – Requerimento nº 
11/06, do Deputado Zezéu Ribeiro, que “requer a visi-
ta do Senhor Presidente e da Relatora desta Comis-

são Especial à cidade de Salvador-BA para promover 
debate com autoridades locais e do Governo Federal, 
além de representantes da comunidade sobre a PEC 
603/98, que trata de terrenos de marinha”. Em votação. 
O requerimento foi aprovado. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, Deputado 
Feu Rosa, agradeceu a presença de todos e encerrou 
a reunião às dezessete horas e vinte e nove minutos. E, 
para constar, eu, José Maria Aguiar de Castro, secre-
tário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, 
será assinada pelo senhor Presidente e irá à publica-
ção no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 603-A, DE 1998, DA DEPUTADO LAU-
RA CARNEIRO, QUE “REVOGA O § 3º DO ART. 49 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA 
ENFITEUSE AOS TERRENOS DE MARINHA SITU-

ADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA, NA ORLA  
MARÍTIMA). (TERRENOS DE MARINHA)

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 7ª Reunião Ordinária, Realizada em 3 de 
Maio de 2006.

Às quinze horas e vinte e cinco minutos do dia 
três de maiol de dois mil e seis, reuniu-se a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 603, de 1998, que “revoga 
o § 3º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias” (excluindo a aplicação da enfiteuse 
aos terrenos de marinha situados na faixa de segu-
rança na orla marítima), no Plenário 14 do Anexo II 
da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, com a 
presença dos Senhores Deputados Feu Rosa – Pre-
sidente; Pedro Fernandes – Vice-Presidente; André 
Costa, Carlito Merss, Eliseu Padilha, Félix Mendonça, 
Gonzaga Mota, Júlio Cesar, Leodegar Tiscoski, Luiz 
Carlos Hauly, Luiz Sérgio, Reinaldo Betão e Renato 
Casagrande – Titulares; Coronel Alves, Jair Bolsonaro, 
José Carlos Machado, Jovino Cândido e Selma Schons 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Alexandre Santos, Alice Portugal, Almir Sá, André Za-
charow, Gilberto Nascimento, Jackson Barreto, João 
Leão, Júlio Lopes, Laura Carneiro, Mauro Passos, 
Max Rosenmann, Paulo Magalhães, Rose de Freitas, 
Telma de Souza, Yeda Crusius e Zezéu Ribeiro – ti-
tulares. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
anunciou que encontram-se sobre as bancadas có-
pias da Ata da reunião anterior. O Deputado Pedro 
Fernandes solicitou a dispensa da leitura, no que foi 
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atendido. Em seguida, registrou uma correção ortográ-
fica na palavra “portugal” constante da Ata. A escrita 
correta é “portugal”. Logo após, anunciou a discussão. 
Não havendo nenhum Deputado para discutir passou 
a votação. A Ata foi aprovada sem restrição. EXPE-
DIENTE: Foram recebidos os seguintes expedientes: 
1 – Ofício nº 282/06, do Deputado Wilson Santiago, 
Líder do PMDB, informando que a Deputada Rose de 
Freitas passa a integrar esta Comissão Especial, na 
qualidade de titular, em vaga existente, a partir do dia 
26/4/06; 2 – Ofício nº 218/06, do Deputado José Múcio 
Monteiro, Líder do PTB, comunicando que a Deputada 
Edna Macedo deixa de integrar este órgão técnico, a 
partir do dia 27/4/06. ORDEM DO DIA: Esta reunião 
foi convocada para deliberação de requerimentos. O 
Senhor Presidente anunciou que encontra-se sobre à 
mesa os seguintes requerimentos: 1 – Requerimento nº 
12/06, do Deputado José Carlos Machado, que “requer 
a visita dos senhores Presidente, Relator e membros 
desta Comissão Especial ao Estado de Sergipe para 
promover debate, com autoridades locais e represen-
tantes da comunidade sobre a matéria que lhe com-
pete”. O Deputado Pedro Fernandes sugeriu que os 
dois requerimentos que tratam da visita da Comissão 
à cidade de Aracajú-SE, sejam votados conjuntamente. 
O Senhor Presidente acatou a sugestão e anuncio o 
item 2 – Requerimento nº 13/06, do Deputado Jackson 
Barreto, que “requer nos termos regimentais uma visita 
desta Comissão à cidade de Aracaju-SE.” Em votação 
os dois requerimentos. Os Deputados que aprovam 
permaneçam como se acham. Os requerimentos foram 
aprovados. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente, Deputado Feu Rosa, agra-
deceu a presença de todos e encerrou a reunião às 
quinze horas e trinta e quatro minutos. E, para constar, 
eu, José Maria Aguiar de Castro, secretário, lavrei a 
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 
pelo senhor Presidente e irá à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 603-A, DE 1998, DA DEPUTADO LAU-
RA CARNEIRO, QUE “REVOGA O § 3º DO ART. 49 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA 
ENFITEUSE AOS TERRENOS DE MARINHA SITU-

ADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA, NA ORLA  
MARÍTIMA). (TERRENOS DE MARINHA)

52ª Legislatura – 4ª sessão legislativa ordinária

Ata da 8ª Reunião Ordinária, Realizada em 10 
de Maio de 2006.

Às quinze horas e quarenta e três minutos do dia 
dez de maio de dois mil e seis, reuniu-se, ordinariamen-
te, sob a Presidência do Senhor Deputado Feu Rosa, a 
Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 603-A, de 1998, da 
Deputada Laura Carneiro, que “revoga o § 3º do art. 49 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” 
(Excluindo a aplicação da enfiteuse aos Terrenos de 
Marinha situados na faixa de segurança, na orla ma-
rítima”), no Plenário onze, do Anexo II da Câmara dos 
Deputados. Compareceram os Deputados Feu Rosa, 
Presidente; Pedro Fernandes, Vice-Presidente; Telma de 
Souza, Relatora; Carlito Merss, Eliseu Padilha, Gonzaga 
Mota, Jackson Barreto, Júlio Cesar, Laura Carneiro, au-
tora da proposta; Leodegar Tiscoski, Luiz Carlos Hauly, 
Paulo Magalhães, Reinaldo Betão, Renato Casagrande 
e Zezéu Ribeiro – titulares, José Carlos Machado, José 
Chaves, Paes Landim e Selma Schons – suplentes. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Alexandre Santos, 
Alice Portugal, Almir Sá, André Costa, Félix Mendonça, 
Gilberto Nascimento, João Leão, Júlio Lopes, Luiz Sér-
gio, Mauro Passos, Max Rosenmann, Rose de Freitas, 
Sarney Filho e Yeda Crusius – titulares. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, 
Deputado Feu Rosa, declarou aberto os trabalhos. O 
Deputado Carlito Merss comunicou que foi excelente o 
encontro que esta Comissão Especial participou, no dia 
de ontem, em Florianópolis, que ocorreu na Assembléia 
Legislativa. O evento teve a participação de Prefeitos, 
Vereadores e Deputados Estaduais. Informou também 
que o estado de Santa Catarina possui vinte e nove 
municípios que sofre diretamente a questão da carac-
terização de terrenos de marinha e registrou a partici-
pação da Deputada Telma de Souza nesse evento. A 
Deputada Telma de Souza manifestou, que apesar da 
agenda pessoal está intensa, participará da visita ao 
estado do Piauí, que ocorreá amanhã, dia onze e, por 
haver assumido compromissos político-partidário em São 
Paulo não participará do encontro em São Luís-MA, no 
dia doze do corrente mês. ORDEM DO DIA: Esta reunião 
foi convocada para deliberar requerimentos. O Senhor 
Presidente anunciou que encontram-se sobre a Mesa 
os seguintes requerimentos: 1 – Requerimento 14/06, 
do Deputado André Costa, que “solicita seja convidado 
o Senhor Adão Mantovani para ser ouvido em audiên-
cia pública, a fim de esclarecer os aspectos que trata 
dos terrenos de marinha”. Em votação, os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se acham. O Re-
querimento foi aprovado; e 2 – Requerimento nº 15/06, 
do Deputado Eliseu Padilha, que “requer a visita dos 
Senhores Presidente, Relator e membros desta Comis-
são ao município de Tramandaí, Estado do Rio Grande 
do Sul, para promover debate com autoridades locais 
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e representantes da comunidade sobre a matéria que 
lhe compete”. O Deputado Eliseu Padilha encaminhou 
a votação do requerimento e declarou que há no Rio 
Grande do Sul várias ocupações que hoje se conhece 
como terrenos de marinha. Esclareceu também que há 
empreendimentos imobiliários, bem como ocupações 
do poder público e argumentou a conveniência da visita 
da Comissão Especial àquele estado. O Senhor Presi-
dente anunciou a votação. Os Deputados que o apro-
vam permaneçam como encontram. O Requerimento 
foi aprovado. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis 
horas e deze minutos. E, para constar, eu, José Maria 
Aguiar de Castro, Secretário, lavrei a presente Ata, que 
após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 603-A, DE 1998, DA DEPUTADO LAU-
RA CARNEIRO, QUE “REVOGA O § 3º DO ART. 49 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA 
ENFITEUSE AOS TERRENOS DE MARINHA SITU-

ADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA, NA ORLA  
MARÍTIMA). (TERRENOS DE MARINHA)

52ª Legislatura – 4ª sessão legislativa ordinária

Ata da 9ª Reunião Ordinária, Realizada em 24 
de maio de 2006.

Às dezesseis horas e dez minutos do dia vinte 
e quatro de maio de dois mil e seis, reuniu-se, ordina-
riamente, sob a Presidência do Senhor Deputado Feu 
Rosa, a Comissão Especial destinada a proferir parecer 
à Proposta de Emenda à Constituição nº 603-A, de 1998, 
da Deputada Laura Carneiro, que “revoga o § 3º do art. 
49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” 
(Excluindo a aplicação da enfiteuse aos Terrenos de 
Marinha situados na faixa de segurança, na orla marí-
tima”), no Plenário quinze, do Anexo II da Câmara dos 
Deputados. Compareceram os Deputados Feu Rosa, 
Presidente; Pedro Fernandes, Vice-Presidente; André 
Zacharow, Eliseu Padilha, Félix Mendonça, Gonzaga 
Mota, Júlio Cesar, Júlio Lopes e Reinaldo Betão – titula-
res; Antônio Joaquim, Dr. Heleno, José Carlos Machado, 
Jovino Cândido e Selma Schons – suplentes. Compa-
receu também o Deputado Alceu Collares, não-mem-
bro. Deixaram de comparecer os Deputados Alexandre 
Santos, Alice Portugal, Almir Sá, André Costa, Carlito 
Merss, Gilberto Nascimento, Jackson Barreto, João Leão, 
Laura Carneiro, Leodegar Tiskoski, Luiz Carlos Hauly, 
Luiz Sérgio, Mauro Passos, Max Rosenmann, Paulo Ma-
galhães, Renato Casagrande, Rose de Freitas, Sarney 
Filho, Telma de Souza, Yeda Crusius e Zezéu Ribeiro 

– titulares. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente, Deputado Pedro Fernandes, Vice-
Presidente no exercício da Presidência, declarou aberto 
os trabalhos. ORDEM DO DIA: Esta reunião foi convo-
cada para, no primeiro item, ouvirmos, em audiência 
pública, a palestra do Professor Adão Delci Mantovani 
Dias, pesquisador sobre o tema: terrenos de marinha, 
em Porto Alegre-RS. No segundo item, deliberação de 
requerimentos. Em seguida, o Senhor Presidente conce-
deu a palavra ao palestrante, o qual teceu considerações 
sobre a importância desta propositura e encaminhou à 
Comissão Especial, legislação que deu origem e a le-
gislação atual que dão amparo ao chamado terrenos de 
marinha e sugeriu uma Medida Provisória com a finali-
dade de resolver a questões sobre terrenos de marinha. 
Às dezesseis horas e cinquenta e três minutos, assumiu 
a Presidência dos trabalhos o Deputado Feu Rosa. O 
Deputado Pedro Fernandes sugeriu que, pelo menos, 
trechos do depoimento do Dr. Gabriel Quintão Coimbra, 
bem como do convidado de hoje, fossem retransmitidos 
na TV Câmara, com a finalidade de esclarecer a popu-
lação brasileira sobre essa temática. Participaram dos 
debates os Deputados José Carlos Machado, Pedro 
Fernandes, Félix Mendonça, Eliseu Padilha e o Depu-
tado Alceu Collares. O Deputado Eliseu Padilha sugeriu 
que, por ocasião da visita à cidade de Tramandaí-RS, 
que esta Comissão Especial faça convite ao convidado 
de hoje, para que possa participar do citado encontro. 
O Senhor Presidente acatou a sugestão e, de ofício, 
adiou a apreciação do requerimento número 16/06. EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presi-
dente encerrou a reunião às dezessete horas e vinte e 
três minutos. E, para constar, eu, José Maria Aguiar de 
Castro, Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 603-A, DE 1998, DA DEPUTADO LAU-
RA CARNEIRO, QUE “REVOGA O § 3º DO ART. 49 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA 
ENFITEUSE AOS TERRENOS DE MARINHA SITU-

ADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA, NA ORLA  
MARÍTIMA). (TERRENOS DE MARINHA)

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

TERMO DE REUNIÃO

No dia trinta e um de maio de dois mil e seis, no 
Plenário oito, do Anexo II, deixou de se reunir, ordina-
riamente, a Comissão Especial destinada a proferir pa-
recer à Proposta de Emenda à Constituição nº 603/98, 
da Deputada Laura Carneiro, que “revoga o § 3º do art. 
49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” 
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(excluindo a aplicação da enfiteuse aos Terrenos de Ma-
rinha situados na faixa de segurança, na orla marítima), 
por falta de quórum, a reunião previamente convocada 
para deliberação de requerimento. Registrou o compa-
recimento na folha de presença os Deputados Pedro 
Fernandes, Vice-Presidente; Gilberto Nascimento, Julio 
Cesar, Leodegar Tiskoski, Sarney Filho e Zezéu Ribei-
ro – titulares; E, para constar, eu, José Maria Aguiar de 
Castro, Secretário, lavrei o presente Termo. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 603-A, DE 1998, DA DEPUTADO LAU-
RA CARNEIRO, QUE “REVOGA O § 3º DO ART. 49 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA 
ENFITEUSE AOS TERRENOS DE MARINHA SITU-

ADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA, NA ORLA  
MARÍTIMA). (TERRENOS DE MARINHA)

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

TERMO DE REUNIÃO

No dia sete de junho de dois mil e seis, no Plenário 
dezesseis do Anexo II, deixou de se reunir, ordinariamen-
te, a Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 603/98, da Depu-
tada Laura Carneiro, que “revoga o § 3º do art. 49 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias” (excluindo a 
aplicação da enfiteuse aos Terrenos de Marinha situados 
na faixa de segurança, na orla marítima), por falta de quó-
rum, a reunião previamente convocada para deliberação 
do requerimento nº 16/06, do Sr. Deputado Paes Landim. 
Registrou o comparecimento na folha de presença os 
Deputados Coronel Alves, Júlios Cesar e Laura Carnei-
ro – titulares; E, para constar, eu, José Maria Aguiar de 
Castro, Secretário, lavrei o presente Termo. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 603-A, DE 1998, DA DEPUTADO LAU-
RA CARNEIRO, QUE “REVOGA O § 3º DO ART. 49 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA 
ENFITEUSE AOS TERRENOS DE MARINHA SITU-

ADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA, NA ORLA  
MARÍTIMA). (TERRENOS DE MARINHA)

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

TERMO DE REUNIÃO

No dia doze de julho de dois mil e seis, no Plenário 
dezesseis, do Anexo II, deixou de se reunir, ordinaria-
mente, a Comissão Especial destinada a proferir pare-
cer à Proposta de Emenda à Constituição nº 603/98, da 
Deputada Laura Carneiro, que “revoga o § 3º do art. 49 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (ex-
cluindo a aplicação da enfiteuse aos Terrenos de Marinha 
situados na faixa de segurança, na orla marítima), por 
falta de quórum, a reunião previamente convocada para 
deliberação de requerimento nº 16/06, do Sr. Deputado 
Paes Landim. Registrou o comparecimento na folha de 
presença os Deputados Feu Rosa, Presidente; Pedro 
Fernandes, Vice-Presidente; Reinaldo Betão e Zezéu 
Ribeiro – titulares; E, para constar, eu, José Maria Aguiar 
de Castro, Secretário, lavrei o presente Termo. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 603-A, DE 1998, DA DEPUTADO LAU-
RA CARNEIRO, QUE “REVOGA O § 3º DO ART. 49 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA 
ENFITEUSE AOS TERRENOS DE MARINHA SITU-

ADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA, NA ORLA  
MARÍTIMA). (TERRENOS DE MARINHA)

52ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

TERMO DE REUNIÃO

No dia dois de agosto de dois mil e seis, no Plenário 
quinze, do Anexo II, deixou de se reunir, ordinariamente, 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 603/98, da Deputada 
Laura Carneiro, que “revoga o § 3º do art. 49 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias” (excluindo a 
aplicação da enfiteuse aos Terrenos de Marinha situa-
dos na faixa de segurança, na orla marítima), por falta 
de quórum, a reunião previamente convocada para de-
liberação dos requerimentos nº 16/06, do Sr. Deputado 
Paes Landim, bem como o Requerimento nº 17/06, da 
Sra. Deputada Telma de Souza. Registrou o compare-
cimento na folha de presença os Deputados Feu Rosa, 
Presidente; Pedro Fernandes, Vice-Presidente; Max Ro-
senmann, Reinaldo Betão, Selma Schons e Zezéu Ri-
beiro – titulares; E, para constar, eu, José Maria Aguiar 
de Castro, Secretário, lavrei o presente Termo. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 603-A, DE 1998, DA DEPUTADO LAU-
RA CARNEIRO, QUE “REVOGA O § 3º DO ART. 49 
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA 
ENFITEUSE AOS TERRENOS DE MARINHA SITU-

ADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA, NA ORLA  
MARÍTIMA). (TERRENOS DE MARINHA)

52ª Legislatura – 4ª sessão legislativa ordinária

Ata da 10ª Reunião Ordinária, Realizada em 
20 de Dezembro de 2006.
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Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do 
dia vinte de dezembro de dois mil e seis, reuniu-se 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 603, de 1998, 
que “revoga o § 3º do art. 49 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias” (excluindo a aplicação da 
enfiteuse aos terrenos de marinha situados na faixa de 
segurança na orla marítima), no Plenário 4 do Anexo 
II da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Feu Rosa – Presidente; Pedro 
Fernandes e Alexandre Santos – Vice-Presidentes; 
Telma de Souza – Relatora; André Zacharow, Carlito 
Merss, Gilberto Nascimento, Gonzaga Mota, Jackson 
Barreto, João Leão, Júlio Cesar, Laura Carneiro, Paulo 
Magalhães, Reinaldo Betão e Zezéu Ribeiro – Titula-
res; Dr. Heleno, João Castelo, José Carlos Machado e 
Selma Schons – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Alice Portugal, Almir Sá, André Costa, 
Eliseu Padilha, Félix Mendonça, Julio Lopes, Leodegar 
Tiscoski, Luiz Carlos Hauly, Luiz Sérgio, Mauro Pas-
sos, Max Rosenmann, Renato Casagrande, Rose de 
Freitas e Sarney Filho. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos, informou aos parlamentares que já havia 
começado a Ordem do Dia do Plenário e suspendeu 
a reunião às quinze horas e cinqüenta e três minutos 
para que a mesma recomeçasse após o término da 
sessão extraordinária da tarde. A reunião foi reaberta 
às vinte horas. ATA: A leitura das atas das reuniões 
da sétima, oitava e nona reuniões, realizadas nos 
dias três, dez e vinte de maio, respectivamente, foi 
dispensada, por solicitação do Deputado José Carlos 
Machado. Em votação, as atas foram aprovadas, sem 
restrição. ORDEM DO DIA: Discussão e votação do 
parecer da Relatora à PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 603/98 – da Sra. Laura Carneiro 
– que “revoga o § 3º do art. 49 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias”. RELATORA: Deputada 
TELMA DE SOUZA. PARECER: favorável, com substi-
tutivo. O Senhor Presidente convidou o Deputado José 
Carlos Machado, para relatar “ha doc” o Parecer da 
Relatora e concedeu a palavra para leitura do relató-
rio. Em seguida, anunciou a discussão. Em votação 
o Parecer foi APROVADO, COM SUBSTITUTIVO. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente encerrou a reunião às vinte horas e cin-
qüenta e quatro minutos. E, para constar, eu, Leila 
Machado Campos, Secretária substituta, lavrei a pre-
sente Ata, que, por ser redigida conforme as notas 
taquigráficas da reunião, foi aprovada pelo plenário e 
será assinada pelo Presidente e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 

de relatoria:
À Deputada Luiza Erundina
SUGESTÃO Nº 85/04 – da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil – que “propõe as bases para a 
construção de uma “Lei do Patrimônio Hídrico Brasi-
leiro”, alterando a Lei nº 9.433, de 1997”.

Sala da Comissão, em 14 de agosto de 2007
Eduardo Amorim
Presidente

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE 
DEFESA NACIONAL

DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 

de relatoria:
Ao Deputado Carlito Merss
MENSAGEM Nº 506/07 – do Poder Executivo 

– (AV 672/2007) – que “submete à consideração do 
Congresso Nacional o texto do Acordo entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Senegal sobre o Exercício de Atividades 
Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal 
Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, cele-
brado em Brasília, em 9 de junho de 2005”.

Ao Deputado João Carlos Bacelar
MENSAGEM Nº 507/07 – do Poder Executivo 

– (AV 673/2007) – que “submete à consideração do 
Congresso Nacional o texto do Acordo de Cooperação 
na Área do Turismo entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República do Panamá, 
celebrado em Brasília, em 25 de maio de 2007”.

Ao Deputado Walter Ihoshi
MENSAGEM Nº 505/07 – do Poder Executivo 

– (AV 671/2007) – que “submete à consideração do 
Congresso Nacional o texto do Acordo entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Índia sobre o Exercício de Atividades 
Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal 
Diplomático e Consular, celebrado em Brasília, em 2 
de fevereiro de 2006”.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2007. – Vieira 
da Cunha, Presidente 

SEÇÃO II
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Edinho Bez, Elcione Barbalho, Fátima Pelaes, Lelo Coimbra,
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PT
Líder: LUIZ SÉRGIO
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Vice-Líderes:
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DEM
Líder: ONYX LORENZONI

Vice-Líderes:
Antonio Carlos Magalhães Neto (1º Vice), Guilherme Campos,
José Carlos Aleluia, Ronaldo Caiado, Abelardo Lupion, Roberto
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Paula, Marcio Junqueira, João Oliveira, Fernando de Fabinho,
Paulo Bornhausen, Indio da Costa e Eduardo Sciarra.

PSDB
Líder: ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

Vice-Líderes:
Leonardo Vilela (1º Vice), Arnaldo Madeira, Bruno Rodrigues,
Carlos Brandão, Emanuel Fernandes, Gustavo Fruet, Jutahy
Junior, Lobbe Neto, Luiz Paulo Vellozo Lucas, Paulo Renato

Souza, Raimundo Gomes de Matos, Rodrigo de Castro, Vanderlei
Macris, Zenaldo Coutinho e Eduardo Gomes.

PP
Líder: MÁRIO NEGROMONTE

Vice-Líderes:
Benedito de Lira (1º Vice), Antonio Cruz, José Linhares, Luiz
Fernando Faria, Pedro Henry, Rebecca Garcia, Ricardo Barros,
Roberto Balestra, Simão Sessim, Vadão Gomes e Vilson Covatti.

PR
Líder: LUCIANO CASTRO

Vice-Líderes:
José Carlos Araújo (1º Vice), Aelton Freitas, Gorete Pereira,
Sandro Mabel, Vicentinho Alves, José Rocha, Lincoln Portela, Leo
Alcântara, Lucenira Pimentel, Dr. Adilson Soares e Maurício
Quintella Lessa.

PTB
Líder: JOVAIR ARANTES

Vice-Líderes:
Sérgio Moraes (1º Vice), Arnaldo Faria de Sá, Pastor Manoel
Ferreira, Armando Abílio e Paes Landim.

PV
Líder: MARCELO ORTIZ

Vice-Líderes:
Ciro Pedrosa, Antônio Roberto, Roberto Santiago e Dr. Nechar.

PPS
Líder: FERNANDO CORUJA

Vice-Líderes:
Arnaldo Jardim (1º Vice), Moreira Mendes, Geraldo Thadeu e
Raul Jungmann.
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PSOL
Repr.:

PTdoB
Repr.: VINICIUS CARVALHO

Liderança do Governo
Líder: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

Vice-Líderes:
Beto Albuquerque, Henrique Fontana, Wilson Santiago, Milton
Monti e Ricardo Barros.

Liderança da Minoria
Líder: ZENALDO COUTINHO



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
 

Roraima
Angela Portela - PT
Edio Lopes - PMDB
Francisco Rodrigues - DEM
Luciano Castro - PR
Marcio Junqueira - DEM
Maria Helena - PSB
Neudo Campos - PP
Urzeni Rocha - PSDB

Amapá
Dalva Figueiredo - PT
Davi Alcolumbre - DEM
Evandro Milhomen - PCdoB
Fátima Pelaes - PMDB
Janete Capiberibe - PSB
Jurandil Juarez - PMDB
Lucenira Pimentel - PR
Sebastião Bala Rocha - PDT

Pará
Asdrubal Bentes - PMDB
Bel Mesquita - PMDB
Beto Faro - PT
Elcione Barbalho - PMDB
Gerson Peres - PP
Giovanni Queiroz - PDT
Jader Barbalho - PMDB
Lira Maia - DEM
Lúcio Vale - PR
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Vic Pires Franco - DEM
Wandenkolk Gonçalves - PSDB
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PMDB

Amazonas
Átila Lins - PMDB
Carlos Souza - PP
Marcelo Serafim - PSB
Praciano - PT
Rebecca Garcia - PP
Sabino Castelo Branco - PTB
Silas Câmara - PSC
Vanessa Grazziotin - PCdoB

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

Acre
Fernando Melo - PT
Flaviano Melo - PMDB
Gladson Cameli - PP
Henrique Afonso - PT
Ilderlei Cordeiro - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Sergio Petecão - PMN

Tocantins
Eduardo Gomes - PSDB
João Oliveira - DEM
Laurez Moreira - PSB
Lázaro Botelho - PP

Moises Avelino - PMDB
Nilmar Ruiz - DEM
Osvaldo Reis - PMDB
Vicentinho Alves - PR

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

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

Piauí
Alberto Silva - PMDB
Átila Lira - PSB
B. Sá - PSB
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - DEM
Marcelo Castro - PMDB
Mussa Demes - DEM
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Júnior - PCdoB
Paes Landim - PTB

Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - DEM
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Rogério Marinho - PSB
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Armando Abílio - PTB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM



Luiz Couto - PT
Manoel Junior - PSB
Marcondes Gadelha - PSB
Rômulo Gouveia - PSDB
Ronaldo Cunha Lima - PSDB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Wellington Roberto - PR
Wilson Braga - PMDB
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
Ana Arraes - PSB
André de Paula - DEM
Armando Monteiro - PTB
Bruno Araújo - PSDB
Bruno Rodrigues - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Carlos Wilson - PT
Edgar Moury - PMDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
José Mendonça Bezerra - DEM
José Múcio Monteiro - PTB
Marcos Antonio - PRB
Maurício Rands - PT
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PMN
Wolney Queiroz - PDT

Alagoas
Augusto Farias - PTB
Benedito de Lira - PP
Carlos Alberto Canuto - PMDB
Cristiano Matheus - PMDB
Francisco Tenorio - PMN
Givaldo Carimbão - PSB
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Olavo Calheiros - PMDB

Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Mendonça Prado - DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Guilherme Menezes - PT
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR
João Leão - PP
Jorge Khoury - DEM

José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PR
José Rocha - PR
Joseph Bandeira - PT
Jusmari Oliveira - PR
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PDT
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Walter Pinheiro - PT
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - DEM
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
Fernando Diniz - PMDB
George Hilton - PP
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jairo Ataide - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Juvenil Alves - S.PART.
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Montes - DEM
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa Jr. - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT



Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Piau - PMDB
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM

Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Neucimar Fraga - PR
Rita Camata - PMDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Arnaldo Vianna - PDT
Ayrton Xerez - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Edson Santos - PT
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PSB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PMDB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Jorge Bittar - PT
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PMDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Pastor Manoel Ferreira - PTB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Sandro Matos - PR
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP

Antonio Bulhões - PMDB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Clodovil Hernandes - PTC
Devanir Ribeiro - PT
Dr. Nechar - PV
Dr. Pinotti - DEM
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Frank Aguiar - PTB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Nelson Marquezelli - PTB
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Renato Souza - PSDB
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Reinaldo Nogueira - PDT
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PTB
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Santiago - PV
Silvinho Peccioli - DEM
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB



Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Pedro Henry - PP
Thelma de Oliveira - PSDB
Valtenir Pereira - PSB
Wellington Fagundes - PR

Distrito Federal
Augusto Carvalho - PPS
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - PMDB
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Rodovalho - DEM
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Marcelo Melo - PMDB
Pedro Chaves - PMDB
Pedro Wilson - PT
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PR
Tatico - PTB

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB
Waldir Neves - PSDB

Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PR
Alceni Guerra - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Barbosa Neto - PDT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC

Ricardo Barros - PP
Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC

Santa Catarina
Angela Amin - PP
Carlito Merss - PT
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Djalma Berger - PSB
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - DEM
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
José Carlos Vieira - DEM
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Claudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Matteo Chiarelli - DEM
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Onyx Lorenzoni - DEM
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Tarcísio Zimmermann - PT
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Marcos Montes (DEM)
1º Vice-Presidente: Assis do Couto (PT)
2º Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto Airton Roveda

Afonso Hamm
Antonio José Medeiros

(Licenciado)
Anselmo de Jesus Armando Abílio
Assis do Couto Átila Lins
Beto Faro Benedito de Lira
Celso Maldaner Camilo Cola
Dilceu Sperafico Carlos Bezerra
Domingos Dutra Darcísio Perondi vaga do PV

Edio Lopes Ernandes Amorim
Flaviano Melo Fernando Melo
Homero Pereira Lázaro Botelho
Jusmari Oliveira Marcelo Melo
Leandro Vilela vaga do PV Moises Avelino
Luis Carlos Heinze Nilson Mourão
Moacir Micheletto Paulo Pimenta
Nelson Meurer Suely
Odílio Balbinotti Vadão Gomes
Paulo Piau vaga do PSDB/DEM/PPS Vander Loubet
Roberto Balestra Veloso
Tatico Vignatti

Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Zé Gerardo 1 vaga
Zonta

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Antonio Carlos Mendes Thame
Claudio Diaz Carlos Melles
Davi Alcolumbre vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Cezar Silvestri

Duarte Nogueira Eduardo Sciarra

Jerônimo Reis
Félix Mendonça vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

João Oliveira Francisco Rodrigues
Leonardo Vilela Jorginho Maluly
Luiz Carlos Setim Lael Varella
Marcos Montes Lira Maia
Ronaldo Caiado Moreira Mendes
Waldir Neves Rômulo Gouveia
Wandenkolk Gonçalves Silvio Lopes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
B. Sá Enio Bacci
Dagoberto Giovanni Queiroz
Fernando Coelho Filho Mário Heringer
Osmar Júnior Reinaldo Nogueira
Pompeo de Mattos Sandra Rosado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Valadares Filho

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
2º Vice-Presidente: Carlos Souza (PP)
3º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Átila Lins vaga do PSDB/DEM/PPS

Carlos Souza Bel Mesquita
Dalva Figueiredo Fátima Pelaes
Elcione Barbalho Gladson Cameli
Henrique Afonso Joseph Bandeira
José Guimarães Lúcio Vale
Luciano Castro vaga do PSDB/DEM/PPS Marinha Raupp
Natan Donadon Mauro Lopes
Rebecca Garcia Neudo Campos
(Dep. do PV ocupa a vaga) Paulo Rocha
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zé Geraldo

1 vaga Zequinha Marinho
PSDB/DEM/PPS

Jairo Ataide Abelardo Lupion
Lira Maia Ilderlei Cordeiro
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcio Junqueira

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Moreira Mendes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Giovanni Queiroz
Maria Helena Mauro Nazif
Sebastião Bala Rocha vaga do

PSDB/DEM/PPS Perpétua Almeida

Sergio Petecão vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Vanessa Grazziotin
PV

Lindomar Garçon vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
1º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
2º Vice-Presidente: Paulo Bornhausen (DEM)
3º Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Beto Mansur Carlos Zarattini
Bilac Pinto Cida Diogo
Cristiano Matheus vaga do PSDB/DEM/PPS Eduardo Cunha
Elismar Prado Fernando Ferro
Eunício Oliveira Frank Aguiar
Guilherme Menezes Gerson Peres
Jader Barbalho Ibsen Pinheiro
Jorge Bittar João Carlos Bacelar
José Rocha Joaquim Beltrão
Maria do Carmo Lara Luiz Carlos Busato



Nazareno Fonteles Mário de Oliveira
Paulo Henrique Lustosa Maurício Rands
Paulo Roberto Paulo Piau vaga do PSDB/DEM/PPS

Ratinho Junior Rebecca Garcia
Sandes Júnior Ricardo Barros
Silas Câmara vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Sabino Castelo Branco
Walter Pinheiro Takayama vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Wladimir Costa Waldir Maranhão
Zequinha Marinho Wilson Braga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Wilson Santiago

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Bruno Rodrigues Alceni Guerra
Eduardo Sciarra vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Davi Alcolumbre

Emanuel Fernandes José Mendonça Bezerra
Gustavo Fruet Júlio Cesar
Jorginho Maluly Lobbe Neto

José Aníbal
Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Julio Semeghini Nilmar Ruiz
Leandro Sampaio Professora Raquel Teixeira
Manoel Salviano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Rafael Guerra

Paulo Bornhausen Raul Jungmann
Roberto Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Rodrigo de Castro

Rômulo Gouveia vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Zenaldo Coutinho

Vic Pires Franco
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PHS ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Enio Bacci Ana Arraes
Luiza Erundina Ariosto Holanda
Rodrigo Rollemberg Barbosa Neto
Uldurico Pinto Márcio França
Valadares Filho Marcos Medrado
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PV

Dr. Nechar vaga do PSDB/DEM/PPS Edson Duarte vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Edigar Mão Branca Fábio Ramalho
PHS

Miguel Martini vaga do PSDB/DEM/PPS

S.PART.
Juvenil Alves vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Leonardo Picciani (PMDB)
1º Vice-Presidente: Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
2º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PR)

3º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Alexandre Santos
Cândido Vaccarezza Antonio Bulhões
Carlos Bezerra Antônio Carlos Biffi
Cezar Schirmer vaga do PSDB/DEM/PPS Aracely de Paula
Colbert Martins Arnaldo Faria de Sá
Geraldo Pudim Carlos Abicalil
Gerson Peres Carlos Willian
Ibsen Pinheiro Décio Lima
João Paulo Cunha Dilceu Sperafico
José Eduardo Cardozo Domingos Dutra
José Genoíno Eduardo Cunha
José Mentor Fátima Bezerra
Leonardo Picciani Fernando Diniz
Magela George Hilton
Marcelo Guimarães Filho Hugo Leal
Marcelo Itagiba Iriny Lopes
Maria Lúcia Cardoso João Magalhães
Maurício Quintella Lessa Jofran Frejat
Maurício Rands José Pimentel
Mauro Benevides vaga do PSOL Laerte Bessa vaga do PV

Mendes Ribeiro Filho Luiz Couto
Michel Temer Maria do Rosário
Nelson Pellegrino Odílio Balbinotti
Nelson Trad Pastor Manoel Ferreira
Neucimar Fraga Ricardo Barros
Odair Cunha Rubens Otoni
Paes Landim Sandes Júnior
Paulo Maluf Sandro Mabel
Paulo Teixeira Tadeu Filippelli
Regis de Oliveira Veloso
Sérgio Barradas Carneiro Wladimir Costa

Vicente Arruda vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Vilson Covatti 1 vaga
Vital do Rêgo Filho vaga do PV

Wilson Santiago
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Magalhães Neto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Albano Franco

Bonifácio de Andrada Alexandre Silveira
Bruno Araújo André de Paula
Edmar Moreira Ayrton Xerez
Edson Aparecido Eduardo Sciarra
Felipe Maia Fernando Coruja

Indio da Costa
Humberto Souto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

José Carlos Vieira Jerônimo Reis
Jutahy Junior João Almeida
Lobbe Neto João Campos
Mendonça Prado José Aníbal
Moreira Mendes José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães Matteo Chiarelli
Roberto Magalhães Paulo Bornhausen
Ronaldo Cunha Lima Pinto Itamaraty
Silvinho Peccioli Ricardo Tripoli
Zenaldo Coutinho Sebastião Madeira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Solange Amaral

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes



Francisco Tenorio Edmilson Valentim
Márcio França Gonzaga Patriota
Sandra Rosado Pompeo de Mattos
Sérgio Brito Rogério Marinho
Valtenir Pereira Severiano Alves
Wolney Queiroz Vieira da Cunha

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/

PTC/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Chico Alencar

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Cezar Silvestri (PPS)
1º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
2º Vice-Presidente: Giacobo (PR)
3º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz Aníbal Gomes vaga do PV

Eduardo da Fonte Celso Russomanno
Fernando Melo Devanir Ribeiro
Giacobo vaga do PSDB/DEM/PPS Leandro Vilela
José Carlos Araújo Marcelo Guimarães Filho
Leo Alcântara vaga do PSDB/DEM/PPS Maria do Carmo Lara
Luciana Costa vaga do PSDB/DEM/PPS Maurício Trindade
Luiz Bassuma Max Rosenmann
Luiz Bittencourt Miguel Corrêa Jr.
Nelson Goetten Paes Landim
Ricardo Izar Ratinho Junior
Tonha Magalhães (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Vinicius Carvalho
(Dep. do PHS ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Carlos Sampaio Bruno Araújo
Cezar Silvestri Efraim Filho
Walter Ihoshi Fernando de Fabinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Leandro Sampaio

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Nilmar Ruiz

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Abi-ackel

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Givaldo Carimbão
Barbosa Neto Sérgio Brito
Chico Lopes Silvio Costa
Júlio Delgado vaga do PV

PV

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Wellington Fagundes (PR)
1º Vice-Presidente: Albano Franco (PSDB)
2º Vice-Presidente: Antônio Andrade (PMDB)
3º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade Aline Corrêa
Dr. Adilson Soares vaga do PHS Antonio Palocci
Edson Ezequiel vaga do PSDB/DEM/PPS Armando Monteiro
Fernando Lopes Carlos Eduardo Cadoca
João Maia Celso Maldaner
Jurandil Juarez João Paulo Cunha

Lúcio Vale
Nelson Marquezelli vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Miguel Corrêa Jr. Praciano
Reginaldo Lopes Rocha Loures
Renato Molling Vicentinho Alves

Wellington Fagundes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Emanuel Fernandes
Fernando de Fabinho Guilherme Campos
Osório Adriano Jairo Ataide
Rodrigo de Castro vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Leandro Sampaio

Vanderlei Macris Luiz Paulo Vellozo Lucas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Waldir Neves vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Fernando Coelho Filho

Evandro Milhomen
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PHS
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Miguel Martini

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
1º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
3º Vice-Presidente: Edson Santos (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Chico da Princesa
Edson Santos Hermes Parcianello
Eliene Lima vaga do PSDB/DEM/PPS José Guimarães
Jackson Barreto vaga do PSDB/DEM/PPS Luiz Bittencourt
João Leão Paulo Roberto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

José Airton Cirilo Paulo Rubem Santiago
Lázaro Botelho Pedro Eugênio
Luiz Carlos Busato Pedro Henry
Marcelo Melo Rose de Freitas vaga do PSDB/DEM/PPS

Marinha Raupp Sérgio Moraes

Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)



(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Fernando Chucre André de Paula
Solange Amaral Carlos Brandão
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Gustavo Fruet vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Renato Amary

1 vaga Rogerio Lisboa
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Davi Alves Silva Júnior

Laurez Moreira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga
PV

José Paulo Tóffano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Roberto Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3º Vice-Presidente: Pastor Manoel Ferreira (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Iriny Lopes Adão Pretto
Janete Rocha Pietá Dalva Figueiredo
Joseph Bandeira vaga do PSDB/DEM/PPS Henrique Afonso
Lincoln Portela vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN José Linhares
Lucenira Pimentel Jusmari Oliveira vaga do PHS

Luiz Couto Leonardo Quintão
Pastor Manoel Ferreira Paulo Henrique Lustosa
Pedro Wilson Vicentinho
Suely vaga do PHS (Dep. do PV ocupa a vaga)
Veloso 1 vaga
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Geraldo Thadeu Claudio Cajado
Matteo Chiarelli Eduardo Barbosa
Pinto Itamaraty João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Janete Capiberibe

1 vaga Sueli Vidigal
PHS

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB

Léo Vivas 1 vaga
PV

Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Dr. Talmir vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL

Chico Alencar vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
2º Vice-Presidente: Frank Aguiar (PTB)
3º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani vaga do PSDB/DEM/PPS Angela Amin
Angelo Vanhoni Angela Portela
Antonio Bulhões Beto Mansur
Antônio Carlos Biffi Elcione Barbalho
Antonio José Medeiros
(Licenciado)

Eliene Lima

Carlos Abicalil Elismar Prado
Clodovil Hernandes Flávio Bezerra
Fátima Bezerra Gilmar Machado
Frank Aguiar Jilmar Tatto

Gastão Vieira
Márcio Reinaldo Moreira vaga do

PSDB/DEM/PPS

João Matos Mauro Benevides
Joaquim Beltrão vaga do PSDB/DEM/PPS Mauro Lopes
Lelo Coimbra Neilton Mulim
Maria do Rosário Pedro Wilson
Osvaldo Reis Reginaldo Lopes
Paulo Rubem Santiago Ricardo Izar
Professor Setimo Saraiva Felipe
Raul Henry vaga do PSDB/DEM/PPS Solange Almeida
Waldir Maranhão
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Andreia Zito
Nice Lobão Bonifácio de Andrada
Nilmar Ruiz João Oliveira
Paulo Renato Souza Jorginho Maluly
Professor Ruy Pauletti Lira Maia
Professora Raquel Teixeira Paulo Bornhausen
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Magalhães

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Raimundo Gomes de Matos

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Ronaldo Cunha Lima

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Dr. Ubiali
Ariosto Holanda Eduardo Lopes
Átila Lira Luiza Erundina
Rogério Marinho Ribamar Alves
Severiano Alves vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Marcelo Ortiz

PSOL
Ivan Valente vaga do PV

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6622/6625/6627/6628



FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Virgílio Guimarães (PT)
1º Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3º Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande (Licenciado) Andre Vargas
Aelton Freitas Bilac Pinto
Antonio Palocci Carlito Merss
Armando Monteiro Carlos Souza vaga do PSOL

Eduardo Cunha Carlos Willian
Filipe Pereira Cezar Schirmer
João Magalhães Colbert Martins
José Pimentel Leonardo Quintão
Luiz Fernando Faria Maurício Quintella Lessa vaga do PV

Marcelo Almeida Milton Monti
Max Rosenmann Nelson Bornier
Pedro Eugênio Paulo Maluf
Pedro Novais Pepe Vargas
Rocha Loures Renato Molling
Vignatti Ricardo Berzoini
Virgílio Guimarães Sérgio Barradas Carneiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Zonta

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer Bruno Araújo

Arnaldo Madeira
Eduardo Gomes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Carlos Melles João Bittar
Félix Mendonça Jorge Khoury
Fernando Coruja Julio Semeghini
Guilherme Campos vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Luiz Paulo Vellozo Lucas

José Carlos Aleluia vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Paulo Renato Souza

Júlio Cesar Rodrigo de Castro
Luiz Carlos Hauly Rodrigo Maia
Luiz Carreira Silvinho Peccioli
Mussa Demes 1 vaga
Silvio Torres

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Fábio Faria
Silvio Costa Mário Heringer
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV

Fábio Ramalho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PRB
Marcos Antonio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Celso Russomanno (PP)

1º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
2º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Leonardo Quintão (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Aníbal Gomes
Cândido

Vaccarezza
Carlos Willian vaga do PSDB/DEM/PPS Eugênio Rabelo
Celso Russomanno Flaviano Melo
Fernando Diniz vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Geraldo Pudim
Leonardo Quintão João Magalhães
Márcio Reinaldo Moreira José Mentor

Olavo Calheiros
Luis Carlos

Heinze

Paulo Pimenta
Mauro

Benevides
Pedro Fernandes Nelson Meurer

Praciano
Virgílio

Guimarães
Rubens Otoni Wladimir Costa
Vadão Gomes
Wellington Roberto vaga do PSDB/DEM/PPS

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Ayrton Xerez Alfredo Kaefer
Humberto Souto Claudio Cajado
Sebastião Madeira Duarte Nogueira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

Indio da Costa

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a vaga) Manoel Salviano
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

Solange Amaral

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano vaga do PSDB/DEM/PPS B. Sá
Manato João Dado
Perpétua Almeida Julião Amin
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Eduardo Amorim (PSC)
1º Vice-Presidente: Carlos Willian (PTC)
2º Vice-Presidente: Silvio Lopes (PSDB)
3º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Willian Alex Canziani
Eduardo Amorim Fernando Ferro
Eduardo da Fonte Jaime Martins
Fátima Bezerra Leonardo Monteiro
Jackson Barreto 6 vagas
José Airton Cirilo
Jurandil Juarez
Maria Lúcia Cardoso
Pedro Wilson
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Geraldo Thadeu Eduardo Sciarra
Guilherme Campos Fernando de Fabinho
João Oliveira 3 vagas
Otavio Leite
Silvio Lopes

PSB/PDT/PCdoB/PMN



Eduardo Lopes Paulo Pereira da Silva
Luiza Erundina Sandra Rosado

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Miriam Cristina Gonçalves Quintas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Nilson Pinto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM)
2º Vice-Presidente: Ricardo Tripoli (PSDB)
3º Vice-Presidente: Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Homero Pereira
Iran Barbosa Max Rosenmann
Leonardo Monteiro Moacir Micheletto
Mário de Oliveira Paulo Teixeira
(Dep. do PV ocupa a vaga) Roberto Balestra
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Tarcísio Zimmermann

(Dep. S.PART. ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a

vaga)
PSDB/DEM/PPS

Antonio Carlos Mendes Thame Affonso Camargo

Fábio Souto
Arnaldo Jardim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Gervásio Silva Augusto Carvalho
Jorge Khoury vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Germano Bonow

Marina Maggessi Luiz Carreira
Nilson Pinto Wandenkolk Gonçalves
Ricardo Tripoli vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rodovalho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão Arnaldo Vianna
Janete Capiberibe Rodrigo Rollemberg
Reinaldo Nogueira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Sergio Petecão vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Edson Duarte vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sarney Filho
Dr. Nechar vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Fernando Gabeira
S.PART.

Juvenil Alves vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Otávio Germano (PP)
1º Vice-Presidente: Eduardo Valverde (PT)
2º Vice-Presidente: Neudo Campos (PP)
3º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Airton Roveda Aelton Freitas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Alexandre Santos Beto Faro
Andre Vargas Chico D'angelo
Bel Mesquita Deley
Carlos Alberto Canuto Edinho Bez
Eduardo Valverde João Maia
Ernandes Amorim João Matos
Fernando Ferro Jorge Bittar
João Pizzolatti José Santana de Vasconcellos
José Otávio Germano Luiz Bassuma
Neudo Campos Luiz Fernando Faria
Rose de Freitas Marinha Raupp
Simão Sessim Nelson Meurer
Vander Loubet Paulo Henrique Lustosa
Vicentinho Alves Tatico
Zé Geraldo Valdir Colatto

Walter Pinheiro
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Edson Aparecido
Carlos Alberto Leréia Felipe Maia
Eduardo Gomes Gervásio Silva
Luiz Paulo Vellozo Lucas João Almeida
Marcio Junqueira José Carlos Aleluia
Paulo Abi-ackel Leandro Sampaio
Rogerio Lisboa Nilson Pinto
Silvio Lopes Rodovalho
Vitor Penido Urzeni Rocha

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Brizola Neto
Edmilson Valentim Giovanni Queiroz
Julião Amin Jô Moraes

Marcos Medrado
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga)

PV
José Fernando Aparecido
de Oliveira

Ciro Pedrosa

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Vieira da Cunha (PDT)
1º Vice-Presidente: Marcondes Gadelha (PSB)
2º Vice-Presidente: José Mendonça Bezerra (DEM)
3º Vice-Presidente: Augusto Carvalho (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Arnon Bezerra
Átila Lins Carlos Wilson
Augusto Farias Colbert Martins
Carlito Merss Edio Lopes
Dr. Rosinha Edson Ezequiel
Flávio Bezerra Geraldo Resende
George Hilton Henrique Fontana
Íris de Araújo José Eduardo Cardozo
Jair Bolsonaro Leonardo Monteiro
João Carlos
Bacelar

Magela

Laerte Bessa Marcelo Castro
Nilson Mourão Paes Landim
Ricardo Berzoini Regis de Oliveira
Takayama (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
2 vagas (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

André de Paula Antonio Carlos Mendes Thame



Augusto Carvalho Arnaldo Jardim
Claudio Cajado Arnaldo Madeira
Francisco
Rodrigues

Humberto Souto vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

João Almeida Jutahy Junior
José Mendonça
Bezerra

Luiz Carlos Hauly

Raul Jungmann Marina Maggessi vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

William Woo Professor Ruy Pauletti
1 vaga Roberto Magalhães

Vic Pires Franco
Walter Ihoshi

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Laurez Moreira
Eduardo Lopes Manoel Junior
Marcondes
Gadelha

Marcelo Serafim

Vieira da Cunha Severiano Alves
PV

Fernando Gabeira José Fernando Aparecido de Oliveira
PSOL

Luciana Genro vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: João Campos (PSDB)
1º Vice-Presidente: Pinto Itamaraty (PSDB)
2º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
3º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Afonso Hamm
Fernando Melo Alex Canziani
José Eduardo Cardozo Iriny Lopes
Laerte Bessa José Genoíno
Lincoln Portela Marcelo Almeida
Marcelo Itagiba Mauro Lopes
Paulo Pimenta Mendes Ribeiro Filho
Rita Camata Neilton Mulim vaga do PV

Sérgio Moraes Neucimar Fraga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Paulo Rubem Santiago

Pedro Chaves
PSDB/DEM/PPS

Alexandre Silveira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Edmar Moreira Carlos Sampaio
Guilherme Campos José Aníbal
João Campos Vic Pires Franco
Marina Maggessi William Woo
Pinto Itamaraty
Raul Jungmann vaga do PV

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Ademir Camilo
Vieira da Cunha Valtenir Pereira

PV

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)

1º Vice-Presidente: Alceni Guerra (DEM)
2º Vice-Presidente: Ribamar Alves (PSB)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Angela Portela
Acélio Casagrande (Licenciado)

vaga do PSDB/DEM/PPS

Armando Abílio vaga do PSDB/DEM/PPS Antonio Bulhões
Arnaldo Faria de Sá Clodovil Hernandes
Chico D'angelo Dr. Rosinha
Cida Diogo Eduardo da Fonte
Darcísio Perondi Gorete Pereira
Eduardo Amorim Guilherme Menezes
Geraldo Resende vaga do PSDB/DEM/PPS Íris de Araújo
Henrique Eduardo Alves Janete Rocha Pietá
Henrique Fontana Lelo Coimbra
Jofran Frejat Lucenira Pimentel vaga do PSOL

José Linhares Luciana Costa
Marcelo Castro Nazareno Fonteles
Maurício Trindade Pastor Manoel Ferreira
Neilton Mulim vaga do PSOL Professor Setimo
Pepe Vargas Simão Sessim
Rita Camata Vital do Rêgo Filho
Roberto Britto 2 vagas
Saraiva Felipe
Solange Almeida

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra André de Paula
Dr. Pinotti Efraim Filho
Eduardo Barbosa Geraldo Thadeu
Germano Bonow Indio da Costa
João Bittar Leandro Sampaio
Jorge Tadeu Mudalen Leonardo Vilela
Rafael Guerra Nice Lobão
Raimundo Gomes de Matos Thelma de Oliveira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Alice Portugal
Mário Heringer Marcondes Gadelha
Ribamar Alves Sebastião Bala Rocha
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 1 vaga

PV
Dr. Talmir Dr. Nechar

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB

Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Wagner Soares Padilha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
1º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
2º Vice-Presidente: Wilson Braga (PMDB)
3º Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edgar Moury Augusto Farias

Edinho Bez
Carlos Alberto

Canuto



Eudes Xavier Carlos Santana
Gorete Pereira Eduardo Valverde
Marco Maia Filipe Pereira
Mauro Mariani (Licenciado) Iran Barbosa
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS Jovair Arantes
Nelson Marquezelli Laerte Bessa
Paulo Rocha Luciano Castro
Pedro Henry Marcelo Castro
Sabino Castelo Branco vaga do PSDB/DEM/PPS Nelson Pellegrino
Sandro Mabel vaga do PSDB/DEM/PPS 2 vagas
Tadeu Filippelli
Tarcísio Zimmermann
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Carlos Alberto

Leréia
Rodrigo Maia Cláudio Magrão
Thelma de Oliveira Eduardo Barbosa
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

Fábio Souto

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Indio da Costa

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

João Campos

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

João Oliveira

1 vaga Marcio Junqueira
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida Maria Helena

Manuela D'ávila vaga do PSDB/DEM/PPS Sebastião Bala
Rocha

Mauro Nazif
Vanessa

Grazziotin
Paulo Pereira da Silva

PV

Roberto Santiago
Edigar Mão

Branca
Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Lídice da Mata (PSB)
1º Vice-Presidente: Brizola Neto (PDT)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Fábio Faria (PMN)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Alex Canziani vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Carlos Eduardo Cadoca Antonio Cruz
Carlos Wilson Asdrubal Bentes
Deley Cida Diogo
Eugênio Rabelo Edinho Bez
Fátima Pelaes Edson Santos
Francisco Rossi Eudes Xavier
Gilmar Machado Joaquim Beltrão
Hermes Parcianello José Rocha
Jurandy Loureiro vaga do PSDB/DEM/PPS Jurandil Juarez
Marcelo Teixeira vaga do PSDB/DEM/PPS Odair Cunha
Pedro Chaves vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Otavio Leite Andreia Zito
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN Bruno Rodrigues

ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Eduardo Sciarra

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Luiz Carlos Setim

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Montes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Torres

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha Valadares Filho

Brizola Neto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Djalma Berger vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Fábio Faria vaga do PSDB/DEM/PPS

Lídice da Mata
Sueli Vidigal vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Marcos Antonio vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
1º Vice-Presidente: Sandro Matos (PR)
2º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alberto Silva Angelo Vanhoni
Aline Corrêa vaga do PSDB/DEM/PPS Anselmo de Jesus
Camilo Cola Cristiano Matheus vaga do PSDB/DEM/PPS

Carlos Santana Edinho Bez
Carlos Zarattini João Leão
Chico da Princesa José Airton Cirilo

Décio Lima
Jurandy Loureiro vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Devanir Ribeiro Marcelo Castro
Eliseu Padilha Marco Maia
Gladson Cameli Marinha Raupp
Hugo Leal Mauro Mariani (Licenciado)
Jaime Martins vaga do PSDB/DEM/PPS Milton Monti
Jilmar Tatto Nelson Goetten vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

José Santana de Vasconcellos
vaga do PSDB/DEM/PPS Osvaldo Reis

Mauro Lopes Pedro Fernandes
Moises Avelino Rita Camata
Nelson Bornier Roberto Britto
Ricardo Barros Silas Câmara vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sandro Matos Zezéu Ribeiro
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo Arnaldo Jardim
Alexandre Silveira Cezar Silvestri
Carlos Brandão Claudio Cajado
Ilderlei Cordeiro Claudio Diaz
Lael Varella Fernando Chucre
Urzeni Rocha Vanderlei Macris
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vitor Penido

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT



C/PTdoB ocupa a vaga) C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque (Dep. do PHS ocupa a vaga)

Davi Alves Silva Júnior
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Giovanni Queiroz
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Gonzaga Patriota
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Ciro Pedrosa José Paulo Tóffano

PHS
Felipe Bornier vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 272-A, DE

2000, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I
DO ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO E ACRESCENTA ARTIGO AO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,

ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO".

Presidente: Carlito Merss (PT)
1º Vice-Presidente: Leo Alcântara (PR)
2º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
3º Vice-Presidente: George Hilton (PP)
Relator: Rita Camata (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlito Merss Jair Bolsonaro
Fernando Lopes João Magalhães

Flávio Bezerra
Leonardo
Monteiro

George Hilton Lucenira Pimentel
Leo Alcântara Maria do Rosário
Nilson Mourão Paes Landim
Pastor Manoel Ferreira 3 vagas
Pedro Wilson
Rita Camata
Takayama vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Humberto Souto
Claudio Diaz Ricardo Tripoli

Moreira Mendes
Wandenkolk

Gonçalves
Ronaldo Cunha Lima 2 vagas
Walter Ihoshi

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcondes Gadelha Eduardo Lopes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

PV
Sarney Filho 1 vaga

PSOL
Chico Alencar Ivan Valente
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6204

FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Francisco Rossi
Arnaldo Faria de Sá Lincoln Portela
Fernando Melo 7 vagas
Iriny Lopes
Laerte Bessa
Marcelo Itagiba
Nelson Pellegrino
Neucimar Fraga
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Mendonça Prado Alexandre Silveira
Raul Jungmann Ayrton Xerez
Rodrigo de Castro Edson Aparecido
William Woo Pinto Itamaraty
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente: Tarcísio Zimmermann (PT)
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Colbert Martins Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
Joaquim Beltrão Luiz Bassuma
José Genoíno Moacir Micheletto
Roberto Balestra Nelson Meurer
Sandro Mabel Nelson Trad
Tarcísio Zimmermann Odair Cunha
1 vaga Regis de Oliveira

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Raul Jungmann
João Campos Zenaldo Coutinho
Waldir Neves 2 vagas
1 vaga



PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Djalma Berger
Gonzaga Patriota Valadares Filho

PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 89 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS,
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO ATÉ 31 DE

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL

DE RONDÔNIA.
Presidente: Mauro Nazif (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel
Eduardo Valverde Marcelo Melo
Ernandes Amorim Sabino Castelo Branco
Fátima Pelaes Valdir Colatto
Gorete Pereira Zequinha Marinho
Marinha Raupp 4 vagas
Natan Donadon
Rebecca Garcia
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa
Moreira Mendes Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Sebastião Bala Rocha
Mauro Nazif 1 vaga

PV
Lindomar Garçon Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa

Edgar Moury
Carlos Alberto

Canuto

Geraldo Resende vaga do PSDB/DEM/PPS Dr. Adilson Soares
Íris de Araújo Eudes Xavier
Marco Maia José Guimarães
Pedro Eugênio Nelson Pellegrino
Pedro Henry 3 vagas
Reinhold Stephanes (Licenciado)
Sandro Mabel
Tarcísio Zimmermann

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Francisco Rodrigues Efraim Filho
José Aníbal Fernando Chucre
Paulo Renato Souza 2 vagas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1921, DE 1999, DO SENADO

FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Adão Pretto
Carlos Zarattini Carlos Alberto Canuto
Ernandes Amorim Neudo Campos
Fernando Ferro Nilson Mourão
Jackson Barreto Pedro Fernandes
João Pizzolatti Tonha Magalhães
Moises Avelino 3 vagas
Pedro Wilson
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia Augusto Carvalho
Leandro Sampaio Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Chico Lopes
Sueli Vidigal Dagoberto

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6214
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE



LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO.
Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Edson Santos
José Guimarães Homero Pereira
Luiz Bittencourt José Airton Cirilo
Luiz Carlos Busato Joseph Bandeira
Marcelo Melo Marcelo Almeida
Maria do Carmo Lara Zezéu Ribeiro
Ricardo Izar 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Ayrton Xerez Cezar Silvestri
Fernando Chucre Eduardo Sciarra
Jorge Khoury Gervásio Silva
Renato Amary Ricardo Tripoli vaga do PSOL

Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Gonzaga Patriota
Marcelo Serafim 1 vaga

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL

Ivan Valente
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 334, DE 2007, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSPORTE,
ARMAZENAGEM, LIQUEFAÇÃO, REGASEIFICAÇÃO,

DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL",
ALTERANDO A LEI Nº 9.478, DE 1997, NO QUE DIZ
RESPEITO AO GÁS NATURAL, INCLUINDO O GÁS

CANALIZADO.
Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Beto Mansur
Bel Mesquita Carlos Zarattini
Fernando Ferro Dalva Figueiredo
João Maia Dr. Rosinha
Marcelo Guimarães Filho Geraldo Pudim
Max Rosenmann João Carlos Bacelar
Nelson Meurer Marinha Raupp
Vander Loubet 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Edson Aparecido
Arnaldo Madeira João Almeida
Eduardo Sciarra Jorge Khoury

José Carlos Aleluia Leandro Sampaio
Luiz Paulo Vellozo Lucas Luiz Carreira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Edmilson Valentim
Rodrigo Rollemberg Francisco Tenorio

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Ciro Pedrosa

PSOL
Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6205
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3937, DE 2004, DO SR. CARLOS

EDUARDO CADOCA, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.884, DE 11 DE
JUNHO DE 1994, QUE TRANSFORMA O CONSELHO

ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) EM
AUTARQUIA, DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A
REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM

ECONÔMICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
3º Vice-Presidente: Silvinho Peccioli (DEM)
Relator: Ciro Gomes (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias João Maia
Carlos Eduardo Cadoca Marcelo Guimarães Filho
Cezar Schirmer Paes Landim
Eduardo da Fonte Ricardo Barros
Eduardo Valverde Vadão Gomes
João Magalhães 4 vagas
Miguel Corrêa Jr.
Sandro Mabel
Vignatti

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Fernando de Fabinho
Cezar Silvestri Luiz Paulo Vellozo Lucas
Efraim Filho Waldir Neves
Luiz Carlos Hauly Walter Ihoshi
Silvinho Peccioli 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Evandro Milhomen
Dr. Ubiali Fernando Coelho Filho

PV
Antônio Roberto Dr. Nechar

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz.
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.709, DE 2007, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA O ART. 37,
INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO, INSTITUI NORMAS PARA

LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB



José Eduardo
Cardozo

Hugo Leal

Márcio Reinaldo
Moreira

José Santana de Vasconcellos

Milton Monti Lelo Coimbra
Paes Landim Leo Alcântara vaga do PSOL

Paulo Teixeira Luiz Couto
Pedro Chaves Maurício Rands
Pepe Vargas Pedro Eugênio
Rita Camata Renato Molling
Tadeu Filippelli Vital do Rêgo Filho

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Humberto Souto Bruno Araújo
Jorge Khoury Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Hauly Marcos Montes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Osmar Júnior
Julião Amin Valtenir Pereira

PV
Dr. Talmir Roberto Santiago

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel Paes Landim
Leonardo Quintão Rocha Loures
Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
Paulo Rubem
Santiago

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Claudio Diaz
Augusto Carvalho Silvio Lopes
Mussa Demes 3 vagas
Zenaldo Coutinho
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Pompeo de Mattos
Arnaldo Vianna (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Marcos Antonio vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA
INVESTIGAR AS CAUSAS, CONSEQÜÊNCIAS E

RESPONSÁVEIS PELA CRISE DO SISTEMA DE TRÁFEGO
AÉREO BRASILEIRO, DESENCADEADA APÓS O ACIDENTE

AÉREO OCORRIDO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006,
ENVOLVENDO UM BOEING 737-800, DA GOL (VÔO 1907), E

UM JATO LEGACY, DA AMÉRICA EXCELAIRE, COM MAIS DE
UMA CENTENA DE VÍTIMAS.

Presidente: Marcelo Castro (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Relator: Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Cândido Vaccarezza
Beto Mansur Carlos Willian
Carlos Zarattini Edson Santos
Eduardo Cunha Eduardo Valverde
José Carlos Araújo Fátima Pelaes
Leonardo Quintão Filipe Pereira
Marcelo Castro Leo Alcântara
Marco Maia Luiz Fernando Faria
Nelson Meurer Nelson Pellegrino
Paes Landim Rocha Loures
Pepe Vargas Sabino Castelo Branco
Wladimir Costa Sandes Júnior

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes
Thame

Arnaldo Jardim

Geraldo Thadeu Carlos Sampaio
Gustavo Fruet Davi Alcolumbre
Solange Amaral Efraim Filho
Vanderlei Macris Otavio Leite
Vic Pires Franco Rodrigo de Castro
Vitor Penido Silvinho Peccioli

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Sérgio Brito
Osmar Júnior Silvio Costa
Wolney Queiroz (Dep. do PHS ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira Fábio Ramalho

PSOL
Luciana Genro Ivan Valente

PHS
Miguel Martini vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo II, sala 151-B
Telefones: 3216.6260
FAX: 3216.6285

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
José Eduardo Cardozo
Marcelo Itagiba
Neucimar Fraga
Vinicius Carvalho

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Raul Jungmann



Roberto Magalhães
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .



PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

PREÇO DE ASSINATURA 
 

SEMESTRAL 
 

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)  R$ 58,00 
Porte do Correio R$ 488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)   R$ 546,40 

 
ANUAL 

 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)    R$ 116,00 
Porte do Correio    R$ 976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

  
NÚMEROS AVULSOS 

 
Valor do Número Avulso R$ 0,50 
Porte Avulso         R$ 3,70 

 
ORDEM BANCÁRIA 

 
UG – 020055 GESTÃO  –  00001 

 
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do 

FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser 
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru–simples.asp 
Código de Recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002  e 
o código da Unidade Favorecida – UG/GESTÃO: 020055/00001 preenchida e 
quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e  enviar 
a esta Secretaria. 
 
OBS: NÃO SERÁ ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR 
ASSINATURA DOS DCN’S. 
 

Maiores informações pelo telefone (0XX–61) 3311-3803, FAX: 3311-1053, 
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com, 
Mourão ou Solange. 
Contato internet: 3311-4107 
 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV. N/2, S/Nº – BRASÍLIA–DF 

CNPJ: 00.530.279/0005–49              CEP 70 165–900 
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