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CONGRESSO NACIONAL

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 56, DE 2007

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução 
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 382, de 24 de julho de 2007, que “Dispõe sobre o 
desconto de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na aquisição no mercado interno ou im-
portação de bens de capital destinados à produção dos bens relacionados nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 
3 de julho de 2002, e dos produtos classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industriali-
zados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006; autoriza a concessão de subvenção 
econômica nas operações de empréstimo e financiamento destinadas às empresas dos setores de calçados e 
artefatos de couro, têxtil, de confecção e de móveis de madeira; e dá outras providências”, terá sua vigência pror-
rogada pelo período de sessenta dias, a partir de 30 de setembro de 2007, tendo em vista que sua votação não 
foi encenada nas duas Casas do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 19 de setembro de 2007. – Senador Renan Calheiros, – Presidente da Mesa 
do Congresso Nacional.
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de voto, os Srs. Deputados LEANDRO VILELA (Blo-
co/PMDB, GO), MARCELO TEIXEIRA (PR, CE). . 48285

ZENALDO COUTINHO (PSDB, PA – Como 
Líder) – Edição excessiva de medidas provisórias. 
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prazo de vigência da Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira – CPMF. ....................... 48285

ARNALDO JARDIM (PPS, SP) – Reclama-
ção contra atraso na resposta a recurso apresen-
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de emenda à Constituição sobre a prorrogação do 
prazo de vigência da Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira – CPMF.  ...................... 48286
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ao Deputado Arnaldo Jardim. ................................ 48287
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de voto, os Srs. Deputados ROCHA LOURES (Blo-
co/PMDB, PR), MARCELO MELO (Bloco/PMDB, 
GO). ....................................................................... 48287

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB, 
SP – Como Líder) – Posicionamento contrário à 
proposta de prorrogação do prazo de vigência da 
Contribuição Provisória sobre Movimentação Fi-
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tributária vigente no País. ...................................... 48287
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FERREIRA (PTB, RJ) . .......................................... 48288
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gação ao Líder Fernando Coruja sobre o seu posi-
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interstício................................................................ 48288

FERNANDO CORUJA (PPS, SC – Pela or-
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tabelecido para pedido de verificação. .................. 48288
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ao Deputado Fernando Coruja. ............................. 48288
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DÉCIO LIMA (PT, SC) – Pedido de verificação 
conjunta. ................................................................ 48288
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tação da matéria. ................................................... 48288
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pectivas bancadas os Srs. Deputados LOBBE NETO 
(PSDB, SP), AYRTON XEREZ (DEM, RJ), FER-
NANDO CORUJA (PPS, SC). ................................ 48289

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados EDUARDO LOPES 
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XEREZ (DEM, RJ), PAULO ABI-ACKEL (PSDB, 
MG), CHICO ALENCAR (PSOL, RJ). .................... 48289

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP). .................... 48289

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sugestão 
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RR), MARINHA RAUPP (Bloco/PMDB, RO).......... 48292
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CHICO ALENCAR (PSOL, RJ). ............................. 48292
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ordem) – Pedido à Polícia Federal e à Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias de investigação do 
assassinato do Deputado Estadual Maurício Cotrin, 
no Município de Itamaraju, Estado da Bahia.  ....... 48293
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vigência da Contribuição Provisória sobre Movimen-
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Pela ordem) – Lançamento do Programa de Ace-
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HENRIQUE FONTANA (PT, RS). .......................... 48299
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Votação de requerimento de quebra de inters-
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Usou da palavra para encaminhamento da 
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(DEM, PE). ............................................................. 48308
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PSB, AM). .............................................................. 48308
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votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ 
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PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Indeferi-
mento da questão de ordem formulada pelo Depu-
tado Arnaldo Madeira. ........................................... 48309
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RS). ........................................................................ 48310
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(DEM, SC). ............................................................ 48310
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PMDB, AC). ........................................................... 48310
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– Registro de voto proferido em sessão anterior. .. 48325

CAMILO COLA (Bloco/PMDB, ES – Pela or-
dem) – Registro de voto proferido em sessão an-
terior. ...................................................................... 48325

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB, PE – Pela 
ordem) – Registro de voto proferido em sessão an-
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Paulo. Alcance social dos trabalhos realizados pela 
comunidade de Vila Clara, em São Paulo.............. 48325

NELSON PELLEGRINO (PT, BA) – Reunião 
de integrantes da Frente Parlamentar em Defesa dos 
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gação do prazo de vigência da Contribuição Provi-
sória sobre Movimentação Financeira – CPMF. .... 48333

ARNALDO JARDIM (PPS, SP) – Posiciona-
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pos de artigos. ....................................................... 48388

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados HUGO LEAL (Bloco/PSC, 
RJ), FLAVIANO MELO (Bloco/PMDB, AC). ........... 48388

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado HENRIQUE FONTANA (PT, 
RS). ........................................................................ 48388

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados DOMINGOS DUTRA (PT, 
MA), MOISÉS AVELINO (Bloco/PMDB, TO), LELO 
COIMBRA (Bloco/PMDB, ES), DR. PINOTTI (DEM, 
SP), GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB, AL). ....... 48388

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado EMANUEL FERNANDES 
(PSDB, SP). ........................................................... 48388

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado LEANDRO VILELA (Blo-
co/PMDB, GO). ...................................................... 48389

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO 
CARLOS MAGALHÃES NETO (DEM, BA), ANTO-
NIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB, SP). .............. 48389

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN 
(PT, RS). ................................................................ 48390

Usaram da palavra para orientação das 
respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO 
ALENCAR (PSOL, RJ) , ARNALDO JARDIM (PPS, 
SP). ........................................................................ 48390

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados REBECCA GARCIA (PP, 
AM), REINALDO NOGUEIRA (PDT, SP). .............. 48390

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado OTAVIO LEITE (PSDB, 
RJ). ........................................................................ 48390

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Rejeição 
do requerimento. .................................................... 48391

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados FÁBIO RAMALHO (PV, 
MG), CELSO MALDANER (Bloco/PMDB, SC), DR. 
ROSINHA (PT, PR), ALEXANDRE SANTOS (Blo-
co/PMDB, RJ), VICENTINHO (PT, SP). ................. 48391

Usaram da palavra para discussão da ma-
téria os Srs. Deputados PAULO RENATO SOUZA 
(PSDB, SP), BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB, 
RS). ........................................................................ 48391

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados MARCELO CASTRO 
(Bloco/PMDB, PI), LUIZ CARLOS BUSATO (PTB, 
RS). ........................................................................ 48392

Usou da palavra para discussão da matéria o 
Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY (PSDB, PR). 48392

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado REINALDO NOGUEIRA (PDT, 
SP). ........................................................................ 48393

Usaram da palavra para discussão da matéria 
os Srs. Deputados EDUARDO VALVERDE (PT, RO), 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO (DEM, 
BA), COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB, BA). ..... 48393

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados SÉRGIO MORAES (PTB, 
RS), CEZAR SCHIRMER (Bloco/PMDB, RS). ...... 48395

CHICO ALENCAR (PSOL, RJ – Como Lí-
der) – Contrariedade à aprovação da proposta de 
prorrogação do prazo de vigência da Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF. 
Desvirtuamento na aplicação dos recursos prove-
nientes da CPMF.................................................... 48395

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados MAURO NAZIF (Bloco/
PSB, RO), ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB, RS). . 48396

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Votação 
de requerimento de encerramento da discussão da 
matéria. .................................................................. 48396

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado PEDRO CHAVES (Bloco/
PMDB, GO). ........................................................... 48396

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ 
(PTB, SP). .............................................................. 48396

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado WLADIMIR COSTA (Blo-
co/PMDB, PA). ....................................................... 48397

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado LUIZ SÉRGIO (PT, RJ).  .. 48397

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO ALEN-
CAR (PSOL, RJ), AYRTON XEREZ (DEM, RJ), AN-
TONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB, SP), OTAVIO 
LEITE (PSDB, RJ), FERNANDO CORUJA (PPS, 
SC), RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB, DF), 
JOVAIR ARANTES (PTB, GO). ............................. 48397

JORGINHO MALULY (DEM, SP – Pela or-
dem) – Presença do Senador Demostenes Torres 
em plenário. ........................................................... 48399

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Votos de 
boas-vindas ao Senador Demostenes Torres. ....... 48399

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados LINCOLN 
PORTELA (PR, MG), VILSON COVATTI (PP, RS), 
ROBERTO SANTIAGO (PV, SP), BERNARDO ARIS-
TON (Bloco/PMDB, RJ), LUIZ SÉRGIO (PT, RJ), 
HENRIQUE FONTANA (PT, RS). .......................... 48399

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aprova-
ção do requerimento. ............................................. 48399

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB, 
SP) – Pedido de verificação. .................................. 48399

LUIZ SÉRGIO (PT, RJ) – Pedido de verifica-
ção conjunta. ......................................................... 48399

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Deferi-
mento dos pedidos de verificação. ........................ 48399
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Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO 
DE FABINHO (DEM, BA), ZENALDO COUTINHO 
(PSDB, PA), CHICO ALENCAR (PSOL, RJ), AN-
TONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB, SP), FER-
NANDO CORUJA (PPS, SC). ................................ 48399

LUIZ SÉRGIO (PT, RJ – Pela ordem) – Con-
vocação dos Parlamentares do PT ao plenário. .... 48400

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados DR. UBIALI 
(Bloco/PSB, SP), BERNARDO ARISTON (Bloco/
PMDB, RJ), JOVAIR ARANTES (PTB, GO), LIN-
COLN PORTELA (PR, MG), BENEDITO DE LIRA 
(PP, AL). ................................................................. 48400

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
FERNANDO DE FABINHO (DEM, BA). ................. 48400

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados ASSIS DO COUTO (PT, 
PR), ANDRÉ VARGAS (PT, PR), SABINO CASTE-
LO BRANCO (PTB, AM). ....................................... 48400

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
JORGINHO MALULY (DEM, SP). .......................... 48400

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado OSVALDO REIS (Bloco/PMDB, 
TO). ........................................................................ 48401

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Convo-
cação dos Parlamentares ao plenário. .................. 48401

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados RONALDO 
CAIADO (DEM, GO), VANDERLEI MACRIS (PSDB, 
SP). ........................................................................ 48401

WALDIR MARANHÃO (PP, MA – Pela ordem) 
– Participação do orador em reunião da banca-
da do Estado do Maranhão para debate do plano 
de expansão dos Centros Federais de Educação 
Tecnológica – CEFETs. Urgência na apreciação 
da reforma universitária. Defesa da realização de 
ampla reforma tributária no País. Posicionamento 
favorável do PP à aprovação da prorrogação do 
prazo de vigência da Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira – CPMF. ....................... 48401

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados MARINHA RAUPP 
(Bloco/PMDB, RO), VANDER LOUBET (PT, MS). . 48402

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM, SC), DUARTE 
NOGUEIRA (PSDB, SP). ....................................... 48402

COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB, BA – Pela 
ordem) – Lançamento do Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC para a Fundação Nacional 
de Saúde – FUNASA, com ênfase em projetos de 
saneamento básico. Benefícios do PAC da FUNASA 
para municípios do Estado da Bahia, em especial 
a comunidades indígenas e quilombolas. .............. 48402

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados SUELI VIDIGAL (Blo-

co/PDT, ES), LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB, 
GO). ....................................................................... 48403

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encerra-
mento da votação. ................................................. 48403

Aprovação do requerimento. ........................ 48403
Usaram da palavra pela ordem, para registro 

de voto, os Srs. Deputados NEUCIMAR FRAGA 
(PR, ES), EDUARDO VALVERDE (PT, RO)........... 48413

VI – Encerramento
4 – ATA DA 249ª SESSÃO DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTUR-
NA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA 53ª LEGISLATURA, EM 19 DE SETEMBRO 
DE 2007

I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão 

anterior
III – Leitura do expediente
IV – Breves Comunicações
ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB, CE – Pela or-

dem) – Registro de voto proferido em sessão an-
terior. ...................................................................... 48423

MARIA DO ROSÁRIO (PT, RS – Pela ordem) 
– Registro de voto proferido em sessão anterior. .. 48423

VANDERLEI MACRIS (PSDB, SP – Pela or-
dem) – Discordância do PSDB com a manutenção 
dos registros de presença do painel anterior. ........ 48423

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Determi-
nação da reabertura do painel eletrônico. ............. 48423

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB, DF 
– Pela ordem) – Atentado ocorrido contra o jornalista 
Amaury Ribeiro Júnior, do jornal Correio Braziliense. 
Solicitação ao Ministro da Justiça, Tarso Genro, de 
envio de tropas da Força Nacional de Segurança 
Pública à região do Entorno do Distrito Federal para 
combate à violência. .............................................. 48423

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Votos 
de pronto restabelecimento da saúde do jornalista 
Amaury Ribeiro Júnior. .......................................... 48423

RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB, MA – Pela 
ordem) – Registro de voto proferido em sessão 
anterior. .................................................................. 48424

EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB, CE – Pela 
ordem) – Registro de voto proferido em sessão an-
terior. ...................................................................... 48424

ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB, PA – Pela 
ordem) – Registro de voto proferido em sessão an-
terior. ...................................................................... 48424

NATAN DONADON (Bloco/PMDB, RO – Pela 
ordem) – Registro de voto proferido em sessão an-
terior. ...................................................................... 48424

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB, CE – 
Pela ordem) – Falecimento do jornalista, escritor e 
dramaturgo Manuel Eduardo Pinheiro Campos. ... 48424

ANSELMO DE JESUS (PT, RO – Pela ordem) 
– Registro de voto proferido em sessão anterior. .. 48424
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EDMILSON VALENTIM (Bloco/PCdoB, RJ 
– Pela ordem) – Associação ao pronunciamento do 
Deputado Luiz Couto de repúdio ao assassinato do 
Sr. Francisco das Chagas, Presidente do PCdoB no 
Município de Santa Rita, Estado da Paraíba. Pedi-
do à Comissão de Direitos Humanos e Minorias de 
acompanhamento das investigações do crime. ..... 48424

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Associa-
ção da Presidência à manifestação de repúdio ao 
assassinato do Sr. Francisco das Chagas, Presidente 
do PCdoB no Município de Santa Rita, Estado da 
Paraíba. ................................................................. 48424

LUIZ COUTO (PT, PB) – Exigência de rigo-
rosa investigação do assassinato do Presidente do 
Sindicato dos Condutores Autônomos de Transporte 
Público Alternativo da Paraíba. Necessidade de in-
vestigação do atentado praticado contra o jornalista 
Amaury Ribeiro Júnior no Município de Cidade Oci-
dental, na região do Entorno do Distrito Federal.  . 48424

ADEMIR CAMILO (Bloco/PDT, MG – Pela 
ordem) – Registro de voto proferido em sessão 
anterior. .................................................................. 48425

SANDRA ROSADO (Bloco/PSB, RN – Pela 
ordem) – Resultado da reunião de Parlamentares 
do Estado do Rio Grande do Norte com o Ministro 
dos Transportes, Alfredo Nascimento, para debate 
da construção de trecho da BR-110 entre os Muni-
cípios de Mossoró, Campo Grande e Upanema.  .. 48425

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB, AM) 
– Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 3.936, contra dis-
positivos legais do Governo paranaense, ajuizada 
pelo Governo do Estado do Amazonas.  ............... 48425

DR. ROSINHA (PT, PR – Pela ordem) – Re-
gistro de voto proferido em sessão anterior. .......... 48426

RAFAEL GUERRA (PSDB, MG) – Reunião 
da Frente Parlamentar de Saúde para debate da 
regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, 
de 2000, sobre a aplicação dos recursos mínimos 
para o financiamento das ações e serviços públicos 
de saúde.  .............................................................. 48426

ODAIR CUNHA (PT, MG – Pela ordem) – Re-
gistro de voto proferido em sessão anterior. .......... 48426

JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB, MG – Pela 
ordem) – Registro de voto proferido em sessão an-
terior. ...................................................................... 48426

FERNANDO FERRO (PT, PE – Pela ordem) 
– Pedido aos Deputados do PT para compareci-
mento ao plenário. ................................................. 48426

ZÉ GERALDO (PT, PA) – Vinculação entre 
os resultados positivos dos programas sociais do 
Governo petista e a necessidade de aprovação da 
proposta de emenda à Constituição sobre a pror-
rogação do prazo de vigência da Contribuição Pro-
visória sobre Movimentação Financeira – CPMF. 
Críticas às manobras dos partidos de Oposição 
para adiamento da votação da matéria. ................ 48426

MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB, RS 
– Pela ordem) – Esclarecimento acerca de PEC 
apresentada pelo orador sobre a Desvinculação 
de Receitas da União. Anúncio ao Plenário sobre o 
encaminhamento à Casa, pelo Poder Executivo, de 
projeto de lei em substituição à medida provisória 
de interesse dos Estados exportadores.  .............. 48427

PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB, AC 
– Pela ordem) – Otimismo com o resultado de reu-
nião destinada ao debate da situação do transporte 
aéreo no Estado do Acre. ...................................... 48427

AUGUSTO CARVALHO (PPS, DF) – Des-
cumprimento, pelo Governo Federal, do dispositivo 
constitucional pertinente à aplicação de recursos na 
educação. Posicionamento contrário às propostas 
de prorrogação da Desvinculação de Receitas da 
União – DRU e da Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira – CPMF. Solidariedade 
ao jornal Correio Braziliense pela veiculação de 
matérias acerca da escalada da violência na região 
do Entorno do Distrito Federal.  ............................. 48427

SILVIO COSTA (Bloco/PMN, PE – Pela or-
dem) – Pedido à Presidência de determinação de 
registro de presença no plenário. .......................... 48428

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Reitera-
ção do apelo de comparecimento dos Deputados 
ao plenário para início da Ordem do Dia. .............. 48429

ALBANO FRANCO (PSDB, SE) – Realização 
do XXI Congresso Nacional de Direito Administra-
tivo no Estado de Sergipe. ..................................... 48429

MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB, PE – Pela 
ordem) – Registro de voto proferido em sessão an-
terior. ...................................................................... 48429

RENATO MOLLING (PP, RS – Pela ordem) 
– Apresentação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 357, de 2007, para garantia de benefícios con-
cedidos a empresas durante a vigência da Medida 
Provisória nº 382, de 2007. ................................... 48429

GERVÁSIO SILVA (PSDB, SC) – Posicio-
namento contrário à proposta de prorrogação do 
prazo de vigência da Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira – CPMF.  ...................... 48429

JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM, BA – Pela 
ordem) – Existência de quorum regimental para o 
início da Ordem do Dia. ......................................... 48430

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Resposta 
ao Deputado José Carlos Aleluia. ......................... 48430

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB, CE) – 
Defesa da aprovação das Propostas de Emendas 
à Constituição nºs 487, de 2005, e 333, de 2004, 
respectivamente, sobre as atribuições e garantias 
da Defensoria Pública e sobre a composição nu-
mérica das Câmaras de Vereadores.  ................... 48430

EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB, CE) – Luta 
histórica do Estado do Ceará pela liberdade e em 
defesa dos direitos humanos. Realização da Cami-
nhada pela Paz em Fortaleza. Criação de organiza-
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ção não-governamental destinada à promoção da 
cultura de paz no Brasil.  ....................................... 48430

LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB, BA) – Trans-
curso da Semana Nacional do Trânsito. Realização, 
pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 
de campanhas de educação no trânsito destinadas 
aos jovens. Estatísticas de mortes por acidentes 
automobilísticos no Estado da Bahia.  ................... 48431

EDMILSON VALENTIM (Bloco/PCdoB, RJ) 
– Assassinato do Sr. Francisco das Chagas, Presi-
dente do Sindicato dos Condutores Autônomos de 
Transporte Público Alternativo do Estado da Paraíba. 
Pedido à Secretaria da Segurança Pública do Esta-
do de apuração das responsabilidades pelo crime 
e à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 
Casa de acompanhamento das investigações. ..... 48432

NELSON BORNIER (Bloco/PMDB, RJ) – In-
centivo à violência no seio da juventude pelos meios 
de comunicação de massa.  .................................. 48432

V – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Votação, 

em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 558-B, de 2006, que dispõe sobre a in-
clusão da CPMF nas disposições do § 2º do art. 76 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
– ADCT da Constituição Federal.  ......................... 48436

Votação de requerimento de retirada da ma-
téria. da pauta. ....................................................... 48436

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados JOSÉ ANÍBAL (PSDB, 
SP), SILVIO COSTA (Bloco/PMN, PE). ................. 48436

FERNANDO CORUJA (PPS, SC) – Questão 
de ordem sobre a apresentação de requerimento 
de preferência. ....................................................... 48438

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Indeferi-
mento da questão de ordem. ................................. 48438

FERNANDO CORUJA (PPS, SC – Pela or-
dem) – Anúncio de apresentação de recurso à Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
contra a decisão da Presidência. ........................... 48439

RONALDO CAIADO (DEM, GO – Pela ordem) 
– Anúncio de subscrição, pelo Democratas, do re-
curso a ser apresentado pelo Deputado Fernando 
Coruja. ................................................................... 48439

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados RONALDO 
CAIADO (DEM, GO), CHICO ALENCAR (PSOL, 
RJ), LEONARDO VILELA (PSDB, GO), OTAVIO 
LEITE (PSDB, RJ), FERNANDO CORUJA (PPS, 
SC). ........................................................................ 48439

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Rejeição 
do requerimento. .................................................... 48440

LEONARDO VILELA (PSDB, GO) – Pedido 
de verificação. ........................................................ 48440

FERNANDO DE FABINHO (DEM, BA) – Pe-
dido de verificação conjunta. ................................. 48440

LUIZ SÉRGIO (PT, RJ) – Pedido de verifica-
ção conjunta. ......................................................... 48440

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Deferi-
mento dos pedidos de verificação. ........................ 48440

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO 
DE FABINHO (DEM, BA), LEONARDO VILELA 
(PSDB, GO), BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB, 
RJ), OTAVIO LEITE (PSDB, RJ), BENEDITO DE 
LIRA (PP, AL), LINCOLN PORTELA (PR, MG), LUIZ 
SÉRGIO (PT, RJ), BERNARDO ARISTON (Bloco/
PMDB, RJ), NELSON MARQUEZELLI (PTB, SP), 
RICARDO BARROS (PP, PR), BENEDITO DE LIRA 
(PP, AL). ................................................................. 48440

COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB, BA – Pela 
ordem) –  Apresentação de proposta de acordo para 
votação da matéria. ............................................... 48441

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
LOBBE NETO (PSDB, SP). ................................... 48441

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados VANDERLEI MACRIS (PSDB, SP), NILSON 
MOURÃO (PT, AC). ............................................... 48441

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados COLBERT 
MARTINS (Bloco/PMDB, BA), CHICO ALENCAR 
(PSOL, RJ). ........................................................... 48442

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados VICENTINHO (PT, SP), FERNANDO FERRO 
(PT, PE), JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM, BA), 
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB, PE), MAURÍCIO 
RANDS (PT, PE), LUIZ CARLOS HAULY (PSDB, 
PR). ........................................................................ 48442

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encerra-
mento da votação. ................................................. 48443

Rejeição do requerimento. ........................... 48443
Declaração de prejudicialidade dos requeri-

mentos de adiamento da votação da matéria. ....... 48452
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 

JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM, BA). ................... 48456
Usaram da palavra pela ordem, para registro 

de voto, os Srs. Deputados ZEZÉU RIBEIRO (PT, 
BA), OTAVIO LEITE (PSDB, RJ). .......................... 48456

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado ANTONIO CARLOS MA-
GALHÃES NETO (DEM, BA). ................................ 48456

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado MARCELO TEIXEIRA (PR, 
CE). ........................................................................ 48456

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado EDSON SANTOS (PT, RJ). . 48456

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados MARCOS ANTONIO 
(Bloco/PRB, PE), DELEY (Bloco/PSC, RJ), ANGELO 
VANHONI (PT, PR), JOÃO PIZZOLATTI (PP, SC), 
ÁTILA LIRA (Bloco/PSB, PI), PAULO PIMENTA (PT, 
RS), DÉCIO LIMA (PT, SC). .................................. 48457



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48063 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ 
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À 0 HORA E 15 MINUTOS COMPARE-
CEM À CASA OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Narcio Rodrigues
Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Ciro Nogueira
Waldemir Moka
José Carlos Machado
Manato
Arnon Bezerra
Alexandre Silveira
Deley
1 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
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
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
Carlos Souza PP
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Praciano PT
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Amazonas: 8

RONDÔNIA

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

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Acre: 8

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM

Ata da 246ª Sessão, Extraordinária, Matutina,  
em 19 de setembro de 2007

Presidência dos Srs. Arlindo Chinaglia, Presidente;  
Manato, 1º Suplente de Secretário
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Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Domingos Dutra PT
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
Ciro Gomes PSB 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 Linhares PP
José Pimentel PT
Leo Alcântara PR
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Presentes Ceará: 20

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP

Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
João Maia PR
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

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

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Carlos Wilson PT
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
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Roberto Magalhães DEM
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Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Pernambuco: 23

ALAGOAS

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

SERGIPE

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

BAHIA

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
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 PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
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
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 37

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Aelton Freitas PR
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
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
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Odair Cunha PT
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Paulo Abi-Ackel PSDB
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 48

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Neucimar Fraga PR
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB
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
Dr. Paulo Cesar PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Edson Santos PT
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
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc

Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
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
Cláudio Magrão PPS
Clodovil Hernandes PTC PmdbPscPtc
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Pinotti DEM
Dr. Talmir PV
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 Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
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
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Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
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 Renato Souza PSDB
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Renato Amary PSDB
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Santiago PV
Silvinho Peccioli DEM
Silvio Torres PSDB
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 65

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 7

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
Chico Abreu PR
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
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Waldir Neves PSDB
Presentes Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

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 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
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Presentes Paraná: 26

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
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Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
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: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Claudio Diaz PSDB
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP
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
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Tarcísio Zimmermann PT
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 29

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Manato) – A lista de pre-

sença registra na Casa o comparecimento de 484 Se-
nhoras 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 (Manato) – Fica dispensada 
a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Passa-se à lei-
tura do expediente.

O SR. COLBERT MARTINS, servindo como 1º 
Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

MENSAGEM Nº 670, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 913/04 – C. CIVIL

Encaminha, ao Congresso Nacional, o 
demonstrativo das emissões do Real, refe-
rente ao mês de julho de 2007, as razões 
delas determinantes e a posição das reser-
vas internacionais a elas vinculadas.

(Às Comissões Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio e Finanças 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 mês de julho de 2007, as razões delas de-
terminantes e a posição das reservas internacionais 
a elas vinculadas.

Brasília, 5 de setembro de 2007. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM nº 37 /2007-BCB

Brasília, 29 de agosto 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 condi-
ções para emissão do Real, a fórmula de apuração 
das emissões realizadas e as bases para o acompa-
nhamento e controle monetário, encaminho a Vossa 
Excelência o anexo demonstrativo das emissões refe-
rentes ao mês de julho de 2007, as razões delas de-
terminantes 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, – Alexandre Antonio Tombini, 
– Presidente, substituto.
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Anexo à EM nº 37/BCB, de 29-8-2007

Demonstrativo das emissões do real – 

Mês de julho de 2007

I. A base monetária restrita e a emissão

II. A base monetária ampliada

III. Os meios de pagamento (M1) e o 

multiplicador

IV. Os meios de pagamento amplos

V. Anexos

(Original Ilegível fornecido pelo Autor)
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Of. nº 378/2007-CN

Brasília, em 13 de setembro de 2007

Exmo Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa e, por seu alto intermédio, à 

Câmara dos Deputados, que foram autuados, por so-
licitação do Presidente da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, e lidos na sessão 
do Senado Federal realizada nesta data, os Avisos nºs 
24 a 30, de 2007-CN (nºs 456, 1.123, 1.132, 1.133, 
1.190, 1.244 e 1.256-Seses-TCU/2007, na origem), 
respectivamente, do Presidente do Tribunal de Contas 
da União, e retornam à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa 
protestos de estima e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em, 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 381/2007-CN

Brasília, em 18 de setembro de 2007

Exmo Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa e, por seu alto intermédio, à 

Câmara dos Deputados, que terminou dia 17 do cor-
rente, o prazo, sem interposição de recursos, para que 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 2007-CN, 
fosse apreciado pelo Plenário do Congresso Nacional, 
nos termos do disposto no art. 123 da Resolução do 
Congresso Nacional nº 1, de 2006.

Informo, ainda, que o Projeto vai à promulgação.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa 

protestos de estima e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Presidente do Senado Federa

Publique-se.
Em, 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 393/2007-CN

Brasília, em 19 de setembro de 2007

Exmº Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Comunico a V. Exª e, por seu alto intermédio, à 
Câmara dos Deputados, que esta Presidência, nos 
termos do disposto no § 3º do art. 60 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 85 do Regimento Co-
mum, convoca sessão solene do Congresso Nacional, 
a realizar-se dia 20 do corrente, às 11 horas, no Ple-
nário do Senado Federal, destinada à promulgação 
das Emendas Constitucionais nº 54, de 2007, que 
“Dá nova redação à alínea “c” do inciso I do art. 12 da 
Constituição Federal e acrescenta art. 95 ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, asseguran-
do o registro nos consulados de brasileiros nascidos 
no estrangeiro”, e nº 55, de 2007, que “Altera o art. 
159 da Constituição Federal, aumentando a entrega 
de recursos pela União ao Fundo de Participação dos 
Municípios”.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa 
protestos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se.
Em, 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 394/2007-CN

Brasília, em 19 de setembro de 2007

Exmº Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em aditamento ao Of. nº 393/2007-CN, desta data, 

e após entendimento com essa Casa, comunico a V. Exa 
e, por seu alto intermédio, à Câmara dos Deputados, 
que esta Presidência, nos termos do disposto no § 3º do 
art. 60 da Constituição Federal, combinado com o art. 
85 do Regimento Comum, convoca sessão solene do 
Congresso Nacional, a realizar-se dia 20 do corrente, às 
9 horas e 30 minutos, no Plenário do Senado Federal, 
destinada à promulgação das Emendas Constitucionais 
nº 54, de 2007, que “Dá nova redação à alínea “c” do 
inciso I do art. 12 da Constituição Federal e acrescenta 
art. 95 ao Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias, assegurando o registro nos consulados de bra-
sileiros nascidos no estrangeiro”, e nº 55, de 2007, que 
“Altera o art. 159 da Constituição Federal, aumentando 
a entrega de recursos pela União ao Fundo de Partici-
pação dos Municípios”.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa 
protestos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se.
Em, 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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OF./GAB/I/Nº 1.229

Brasília, 18 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 1.550/2007, en-

caminho a Vossa Excelência a relação dos nomes dos 
Deputados do PMDB, que comporão a Comissão Especial 
destinada a analisar proposições que disponham sobre o 
transporte público e metropolitano de passageiros.

TITULARES

ANTÔNIO ANDRADE
JACKSON BARRETO
MARCELO GUIMARÃES FILHO

SUPLENTES

MAURO LOPES
Outrossim, informo que as vagas restantes serão 

preenchidas oportunamente.
Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo 

Alves, Líder do Bloco.

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF/GAB/I/Nº 1.231

Brasília, 18 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício no 1.829/2005, encaminho 

a Vossa Excelência relação dos nomes dos Deputados 
do PMDB que integrarão a Comissão Especial desti-
nada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1.481, de 
2007, que “altera a Lei no 9.294, de 20 de dezembro de 
1996, e a Lei no 9.998, de 17 de agosto de 2000, 
para dispor sobre o acesso a redes digitais de in-
formação em estabelecimento de ensino”.

TITULARES 

COLBERT MARTINS
PAULO HENRIQUE LUSTOSA
RAUL HENRY

SUPLENTES

Outrossim, informo que as vagas restantes serão 
preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo 
Alves, Líder do Bloco.

Publique-se.
Em 19-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 57/2007/GAB

Brasília, 17 de setembro 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 titulares os Deputados Praciano 
(PT-AM), Maria do Rosário (PT-RS), Paulo Teixeira (PT-
SP) e como suplentes os Deputados Carlos Zaratini (PT-
SP), Zezéu Ribeiro (PT-BA) e Guilherme Menezes (PT-
BA), para integrarem a Comissão Especial destinada a 
analisar proposições que disponham sobre o transporte 
público urbano e metropolitano de passageiros.

Atenciosamente, – Deputado Luiz Sérgio, Lí-
der do PT.

Publique-se.
Em 19-9-07.  – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 60/GAB

Brasília, 19 de setembro 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 titular o Deputado Paulo Teixeira 
(PT-SP) em substituição à vaga do Deputado Jilmar Tatto 
(PT-SP) na Comissão Especial destinada a proferir pa-
recer ao Projeto de Lei nº 694, de 1995, do Sr. Alberto 
Goldman, que “institui as Diretrizes Nacionais do Trans-
porte Coletivo Urbano e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Luiz Sérgio, Lí-
der do PT.

Defiro. Publique-se.
Em, 19-9-07.  – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 339/PT

Brasília, 18 de setembro de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

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

para indicar o Deputado Iran Barbosa (PT/SE) como 
titular na Comissão de Educação e Cultura – CEC.

Atenciosamente, – Deputado Luiz Sérgio, Lí-
der do PT.

Defiro. Publique-se.
19-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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Of. nº 340/PT

Brasília, 19 de setembro de 2007.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

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

para solicitar que seja o Deputado Iran Barbosa (PT/SE) 
retirado da condição de membro titular na Comissão de 
Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável.

Atenciosamente, – Deputado Luiz Sérgio, Lí-
der do PT.

Defiro. Publique-se.
Em, 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 342/PT

Brasília, 19 de setembro de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 
para solicitar que seja o Deputado Tarcísio Zimmermann 
(PT/RS) retirado da condição de membro suplente da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável e indicado como membro suplente na Comis-
são de Finanças e Tributação.

Atenciosamente, – Deputado Luiz Sérgio, Lí-
der do PT.

Defiro. Publique-se.
Em, 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 343/PT

Brasília, 19 de setembro de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

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

para solicitar que seja o Deputado Iran Barbosa (PT/SE) 
indicado como membro suplente na Comissão de Meio 
Ambiente e desenvolvimento sustentável em substitui-
ção ao Deputado Tarcisio Zimmermann (PT/RS).

Atenciosamente, –Deputado Luiz Sérgio, Líder 
do PT.

Defiro. Publique-se.
Em, 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF.B/ 35 / 07.

Brasília, 19 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos Depu-

tados Wolney Queiroz (PDT) e Valtenir Pereira (PSB) para 
titulares da Comissão Especial destinada a proferir parecer 
à Proposta de Emenda à Constituição nº 422-A, de 2005, 
que “acrescenta Parágrafo ao Artigo 125 da Constituição 
Federal”, criando Varas Especializadas para julgar ações 
contra atos de improbidade administrativa.

Respeitosamente, – Deputado Paulo Pereira 
da Silva, – Líder do Bloco PDT, PSB, PCdoB, PMN, 
PHS, PRB.

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF.B/ 39 / 07.

Brasília, 19 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Depu-

tado REINALDO NOGUEIRA (PDT) para titular da 
Comissão Especial (Requerimento nº 1.468, de 2007) 
“destinada a analisar proposições que disponham sobre 
o transporte urbano e metropolitano de passageiros”.

Respeitosamente, – Deputado Paulo Pereira 
da Silva, – Líder do Bloco PDT, PSB, PCdoB, PMN, 
PHS, PRB.

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF. PSDB N° 716/2007

Brasília, 18 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 Zenaldo Coutinho como Vice-Líder.
Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos 

Pannunzio, Líder do PSDB.
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Defiro. Publique-se. Ao Senhor Dire-
tor-Geral.

Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

Of. nº 616/2007 – LPR

Brasília, 18 de setembro de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito especial deferência de V. Exª no sentido 

de indicar o Deputado Airton Roveda (PR/PR) como 
Suplente na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural – CAPADR.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Luciano Castro, 
Líder do Partido da República.

Defiro. Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 408

Brasília, 19 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado João Pizzolatti – PP/SC, como 

Titular para integrar a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
n° 292, de 2004, do Senhor Pedro Fernandes, que 
“concede Imunidade Tributária na comercialização e 
Produção do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)”.

Atenciosamente, – Deputado Mário Negromon-
te, Líder do PP.

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 409

Brasília, 19 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Indico a Deputada Angela Amin – PP/SC, como 

Suplente para integrar a Comissão Especial destinada 

a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1.481, de 2007, 
do Senado Federal, que “altera a Lei nº 9.394, de 23 de 
dezembro de 1996, e a Lei nº 9.998, de 17 de agosto 
de 2000, para dispor sobre o acesso a redes digitais 
de informação em estabelecimento de ensino”.

Atenciosamente, –  Deputado Mário Negromonte, 
Líder do PP

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

sidente.

Of. Nº 410

Brasília, 19 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Waldir Maranhão – PP/MA, 

como Titular para integrar a Comissão Especial desti-
nada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1.481, de 
2007, do Senado Federal, que “altera a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, e a Lei nº 9.998, de 17 de 
agosto de 2000, para dispor sobre o acesso a redes di-
gitais de informação em estabelecimento de ensino”.

Atenciosamente, – Deputado Mário Negromonte, 
Líder do PP

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente

Of. Nº 411

Brasília, 19 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Neudo Campos – PP/RR, como 

Titular para integrar a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 630, de 2003, do 
Senhor Roberto Gouveia, que “altera o art. 1º da Lei 
nº 8.001, de 13 de março de 1990, constitui fundo es-
pecial para financiar pesquisas e fomentar a produção 
de energia elétrica e térmica a partir da energia solar 
e da energia eólica, e dá outras providências” (fontes 
renováveis de energia).

Atenciosamente, – Deputado Mário Negromonte, 
Líder do PP

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente
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Of. Nº 412

Brasília, 19 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Gerson Peres – PP/PA, como 

Titular para integrar o Grupo de Trabalho destinado a 
propor projeto de Regulamento Interno das Comis-
sões.

Atenciosamente, – Deputado Mário Negromonte, 
Líder do PP

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, – Pre-

sidente

OF/LID/Nº 188/2007

Brasília, 19 de setembro de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membro para Comissão Tem-
porária.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Arnaldo 

Jardim – PPS/SP, para integrar, como titular, a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de 
Lei nº 630, de 2003, do Senhor Roberto Gouveia, que 
“altera o art. 1º da Lei n.º 8.001, de 13 de março de 
1990, constitui fundo especial para financiar pesquisas 
e fomentar a produção de energia elétrica e térmica a 
partir da energia solar e da energia eólica, e dá outras 
providências” (fontes renováveis de energia).

Atenciosamente, Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício n° 297/07

Brasília, 18 de setembro de 2007.

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P n° 1623/2007, in-

dico a Vossa Excelência o nome do Deputado Edson 
Duarte – PV/BA para integrar na condição de Titular, 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 

Projeto de Lei n° 630, de 2003, do Senhor Roberto 
Gouveia, que, “altera o art. 1° da Lei n° 8.001, de 13 de 
março de 1990, constitui fundo especial para financiar 
pesquisas e fomentar a produção de energia elétrica e 
térmica a partir da energia solar e da energia eólica, e 
dá outras providências”(fontes variáveis de energia).

Atenciosamente, – Deputado Marcelo Ortiz, Lí-
der do PV.

Publique-se
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício Presidente nº 687/2007 – CAINDR

Brasília, 12 de setembro de 2007

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

Assunto: Publicação do PL nº 7.675/06.

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação do Projeto de Lei 7.675/06, por este Órgão 
Técnico.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a pu-
blicação da referida Proposição e do Parecer a ela 
oferecido.

Respeitosamete, – Deputada Vanessa Grazzion, 
Presidente.

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício Presidente nº 688/07 – CAINDR

Brasília, 12 de setembro de 2007.

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

Assunto: Publicação do PL nº648/07.

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a aprecia-
ção do Projeto de Lei 648/07, por este Órgão Técnico.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a pu-
blicação da referida Proposição e do Parecer a ela 
oferecido.

Respeitosamete, – Deputada, Vanessa Grazziotin, 
Presidente

Publique-se.
Em 19-09-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente
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OF. Nº 303 – PP/2007 – CCJC 

Brasília, em 23 de agosto de 2007.

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este Órgão 
Técnico, nesta data, do Projeto de Lei n° 1.907-B/2003.

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

Atenciosamente, – Deputado Leonardo Picciani, 
Presidente.

OF. Nº 346 – PP/2007 – CCJC 

Brasília, 11 de setembro 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, a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 406/2001, apreciada por este órgão 
técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
cia protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF. Nº 349 – PP/2007 – CCJC 

Brasília, 12 de setembro 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 pro-

vidências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 
7.510/06 e os de nos 5.477/01, 5.585/01, 5.638/06, 
671/07, 1.358/07 e 1.642/07, apensados, apreciados 
por este órgão técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência 
protestos de elevada estima e distinta consideração.

Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF. Nº 351 – PP/2007 – CCJC

Brasília, em 12 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este 
órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 4.647-
A/2004 e dos de nºs 7.250/2002, 2.415/2003, 2.652/2003, 
3.561/2004, 4.620/2004 e 6.632/2006, apensados.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
dos referidos projetos e parecer a eles oferecidos.

Atenciosamente, – Deputado Leonardo Picciani, 
Presidente.

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia – Pre-

sidente.

OF. nº 352 – PP/2007 – CCJC

Brasília, em 12 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este Órgão 
Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 4.124-A/1998.

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

Atenciosamente, – Deputado Leonardo Picciani, 
Presidente.

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia – Pre-

sidente.

OF. nº 353 – PP/2007 – CCJC

Brasília, em 12 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este Órgão 
Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 3.129-A/2004.

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

Atenciosamente, – Deputado Leonardo Picciani 
– Presidente.
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Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia – Pre-

sidente.

Of-Pres nº 238/07

Brasília, 13 de setembro de 2007

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

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

to Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do 
Projeto de Lei nº 1.013/07, por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Wellington Fa-
gundes, Presidente.

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia – Pre-

sidente.

Of.Pres – nº 524/07-CEC

Brasília, 12 de setembro 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 providên-

cias regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 919, 
de 2007, e o PL nº 1.549/07, apensado, foram aprecia-
dos, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Gastão Vieira – 
Presidente.

Publique-se.
Em 19-9-07.  – Arlindo Chinaglia – Pre-

sidente.

Of.Pres – nº 526/07-CEC

Basília, 12 de setembro 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 162, de 2007, foi apreciado, nesta data, por este 
Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Gastão Vieira – 
Presidente.

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia – Pre-

sidente.

Of.Pres – nº 527/07-CEC

Brasília, 12 de setembro 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 770, de 2007, foi apreciado, nesta data, por este 
Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Gastão Vieira – 
Presidente.

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia – Pre-

sidente.

Of.Pres – nº 528/07-CEC

Brasília, 12 de setembro 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 1.080, de 2007, foi apreciado, nesta data, por este 
Órgão Técnico.

Atenciosamente – Deputado Gastão Vieira – 
Presidente.

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia – Pre-

sidente.

OFTP nº 113/07

Brasília, 22 de agosto de 2007.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
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ciação, nesta data, do Projeto de Lei nº 6.963/02, por 
este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, Deputado Nilson Pinto, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OFTP nº 137/07

Brasília, 12 de setembro de 2007.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação, nesta data, do Projeto de Lei nº 324/07, por 
este Ôrgão Técnico.

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

Respeitosamente, Deputado Nilson Pinto, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Memorando nº 530/07/GP

Em 11 de setembro de 2007.

Ao Secretário-Geral da Mesa

Assunto: Solicitação de análise e publicação.

De ordem, solicito a Vossa Senhoria verificar a 
possibilidade de publicação do Manifesto em defesa 
da Ratificação pelo Brasil da Convenção Internacional 
da Organização das Nações Unidas – ONU sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, encaminhado pelo Senhor Alexandre Car-
valho Baroni, Presidente do Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – CO-
NADE – da Secretaria Especial dos Direitos Humanos 
da Presidência da República. – Rubens Foizer Filho, 
Chefe de Gabinete.

Ofício nº 360/2007/CONADE/SED/PR

Brasflia, 22 de agosto de 2007.

A Sua Excelência o Senhor
Arlindo Chinaglia
Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes – Brasília/DF
CEP – 70.160-900

Assunto: Manifesto do Conade ao Congresso Nacional

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, o CONADE – 
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora 
de Deficiência, órgão integrante da estrutura básica 
da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República, considerando a competência 
regimental de acompanhar as políticas públicas diri-
gidas às pessoas com deficiência, vem encaminhar 
a V. Exa o presente Manifesto ao Congresso Nacional 
em Defesa da Ratificação pelo Brasil da Convenção 
Internacional da ONU sobre os direitos das pessoas 
com deficiência e seu Protocolo Facultativo.

Solicitando o apoio desta Casa Legislativa a esta 
importante ação para o segmento das pessoas com defi-
ciência, informamos que o citado Manifesto foi aprovado 
na 53a Reunião Ordinária deste Conselho, realizada no 
dia 10 de agosto na cidade do Rio de Janeiro e que o 
mesmo segue também para o Senado Federal.

Respeítosamente, Alexandre Carvalho Baroni, 
Presidente do Conade.

MANIFESTO AO CONGRESSO NACIONAL EM 
DEFESA DA RATIFICAÇÃO PELO BRASIL DA 

CONVENÇÃO INTERNACIONAL DA ONU SOBRE 
OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

E SEU PROTOCOLO FACULTATIVO

Considerando que em 30 de março de 2007, 
o Brasil assinou a Convenção Internacional da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, juntamente com o seu 
Protocolo Facultativo;

Considerando que o governo brasileiro inclusive 
já assumiu o compromisso de enviar brevemente ao 
Congresso Nacional os referidos documentos interna-
cionais para a sua apreciação e votação;

Considerando que somente após a sua aprova-
ção pelo Congresso Nacional é que o Poder Executivo 
poderá então ratificar a Convenção Internacional da 
ONU e seu Protocolo Facultativo para que, uma vez 
ern vigor no plano internacional, passem a produzir 
seus efeitos também no ámbito interno;

Considerando que o parágrafo 3º, do artigo 52, 
da CF, inserido pela Emenda Constitucional nº 45, es-
tabelece que “os tratados e convençôes internacionais 
sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 
quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais”

Resolve o Conade conclamar o Congresso Na-
cional brasileiro a apreciar e votar inclusive em regime 
de prioridade a Convenção Internacional da ONU e seu 
Protocolo Facultativo, esperando contar com a maciça 
adesão dos congressistas para que a sua aprovação 
lhe confira status equivalente à emenda constitucional, 
especialmente pelos motivos seguintes:

1. A Convenção Internacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facul-
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tativo encontram-se em perfeita harmonia com o que 
estabelece a Constituição da República que define 
a dignidade da pessoa humana e a cidadania como 
fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 
1º, incisos II e III), a prevalência dos direitos huma-
nos como um dos princípios que devem reger suas 
relações internacionais (art. 4º, inciso II), não exclui 
outros direitos e garantias decorrentes dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte (art. 52, parágrafo 2º), bem assim prescreve 
como competência comum de todos os entes federa-
dos cuidar da proteção e garantia das pessoas com 
deficiência (art. 23, inciso II).

2. O Brasil já é signatário de todos os demais 
instrumentos internacionais de proteção dos direitos 
humanos no âmbito da ONU e também da OEA, não 
somente de proteção geral, mas também de proteção 
específica, como, por exemplo, mulheres e crianças, 
inclusive assegurando o direito de petição individual 
ao sistema internacional de proteção às vítimas vio-
lações de direitos humanos. Nada justificada, assim, 
acaso não ratificados a Convenção e o seu Protocolo 
Facultativo pelo Brasil, que apenas o segmento das 
pessoas com deficiência não fosse contemplado com 
essa maior proteção dos seus direitos que o sistema 
internacional da ONU agora também oferece.

3. O Brasil deve ratificar a Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo porque essa também é a vontade 
manifestada pela sociedade civil organizada e por ilustres 
cidadãos brasileiros comprometidos com a causa e, que 
há muito já vêm participando do processo de elaboração 
da Convenção e seu Protocolo pela ONU;

4. Finalmente, o Brasil deverá ratificar a Con-
venção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência também pela efetiva mudança de 
paradigma que ela representará na proteção dos di-
reitos das pessoas com deficiência em todo o mundo 
e na promoção de sua inclusão social e de uma vida 
com autonomia, independência e sem preconceitos, 
discriminação ou distinção de qualquer espécie, nem 
barreiras atitudinais ou ambientais.

PLENÁRIA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PES-
SOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – CONADE 

REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2007

Encaminhe-se, por cópia, às Comissões de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional, de Seguridade 
Social e Família e aos Senhores Lideres partidários, 
para conhecimento. 

Publique-se 
Em 19-9-07. – Arlindo Chinaglia,  Pre-

sidente.

PROJETO DE LEI N.º 1.931, DE 2007 
(Da Sra. Janete Rocha Pietá)

Altera o art. 3º da Lei nº 9.867, de 10 de 
novembro de 1999, para dispor sobre a inclu-
são dos idosos como pessoas em desvan-
tagem para efeito de inserção no mercado 
econômico por meio de Cooperativas Sociais, 
bem como para permitir que os representan-
tes legais das pessoas em desvantagem e in-
capazes, nos termos do Código Civil, possam 
ser sócios das referidas Cooperativas.

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Seguridade Social e Família 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 O art. 3º da Lei nº 9.867, de 10 de novembro 

de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º ..................................................
...............................................................
V – os idosos com sessenta anos ou 

mais;.
..............................................................
§ 1º Os trabalhadores de cada Coopera-

tiva Social deverão ser pessoas em desvanta-
gem, as quais, sempre que isso for compatível 
com seu estado, devem também ser sócias da 
cooperativa, observado o disposto no § 4º.

..............................................................
§ 4º Na hipótese da pessoa em desvan-

tagem ser também considerada incapaz pelo 
art. 4º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil, seus representantes le-
gais também poderão ser sócios da Coope-
rativa Social.” (NR)

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

Justificação

A Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999, insti-
tui as Cooperativas Sociais, com o objetivo de integrar 
socialmente cidadãos que se encontram em desvan-
tagem no mercado econômico, buscando, com isso, 
promover a dignidade da pessoa humana e valorizá-la 
por meio do trabalho.

Nesse sentido, o presente Projeto propõe alte-
ração ao art. 3º da mencionada Lei nº 9.867, de 1999, 
para incluir o idoso, assim considerada a pessoa com 
idade igual ou superior a sessenta anos, conforme pre-
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vê a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto 
do Idoso, como pessoa em desvantagem e também 
por ser um seguimento da população vulnerável eco-
nomicamente e carente, dada a sua peculiaridade de 
fontes de renda adicionais.

A adoção da nossa proposta permitirá que os 
idosos possam associar-se às Cooperativas Sociais 
e usufruir de atividades de caráter socioeducativo, 
desenvolvendo trabalho nas áreas agrícola, industrial, 
comercial e de serviços.

De fato, os programas especiais de treinamento pre-
vistos nas Cooperativas Sociais permitirão às pessoas em 
desvantagem, incluído o idoso, o aumento da sua produ-
tividade e a sua independência econômica e social.

A Proposição prevê, ainda, que os representantes 
legais das pessoas em desvantagem e incapazes, nos 
termos do Código Civil, possam associar-se às Coo-
perativas Sociais , o que assegurará àqueles o acesso 
ao mercado econômico por meio do trabalho exercido 
nas referidas cooperativas.

Tendo em vista a relevância da matéria, conta-
mos com o apoio dos ilustres Pares para a aprovação 
desta proposição.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2007. – Depu-
tada Janete Rocha Pietá.

PROJETO DE LEI Nº 1.939, DE 2007 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

Altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho para dispor sobre a execução no 
âmbito da Justiça do Trabalho. 

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 Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Capítulo V do Título X da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“CAPÍTULO V 
Da Execução

Seção I

Das disposições preliminares
Art. 876. Far-se-á, nos termos deste Ca-

pítulo, a execução:

I – das sentenças trabalhistas;

II – dos termos de conciliação de que 
trata o art. 846, § 1º;

III – dos termos de ajuste de conduta firma-
dos perante o Ministério Público do Trabalho;

IV – dos termos de conciliação firma-
dos perante as Comissões de Conciliação 
Prévia. 

§ 1º É definitiva a execução da sentença 
transitada em julgado; e provisória, a de sen-
tença impugnada mediante recurso ao qual 
não foi atribuído efeito suspensivo.

§ 2º Quando, na sentença, houver uma 
parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito 
promover simultaneamente a execução daque-
la e, em autos apartados, a liquidação desta.

Art. 877. A execução efetuar-se-á pe-
rante:

I – os tribunais, nas causas de sua com-
petência originária;

II – o juiz que processou a causa no pri-
meiro grau de jurisdição;

III – o juízo trabalhista competente para 
conhecer do litígio, quando se tratar de ter-
mos de ajuste de conduta firmado perante 
o Ministério Público do Trabalho e termos de 
conciliação firmados perante as Comissões 
de Conciliação Prévia. 

Parágrafo único. No caso do inciso II, o 
exeqüente poderá optar pelo juízo do local onde 
se encontram bens sujeitos à expropriação ou 
pelo do atual domicílio do executado, casos em 
que a remessa dos autos do processo será 
solicitada ao juízo de origem.

Art. 878. A liquidação e a execução po-
derão ser requeridas por qualquer interessado, 
ou promovidas ex officio pelo próprio juiz ou 
tribunal competente.

§ 1º Quando se tratar de causa de com-
petência originária dos Tribunais Regionais, a 
liquidação e a execução poderão ser requeridas 
pelo Ministério Público do Trabalho.

§ 2º Serão executados ex officio, após a 
quitação da dívida com o exeqüente, os crédi-
tos previdenciários devidos em decorrência do 
pagamento de direitos trabalhistas reconheci-
dos nos títulos executivos a que se refere o art. 
876, inclusive sobre os salários pagos durante 
o período contratual reconhecido.

Seção II 
Da liquidação

Art. 879. Sendo ilíquida a sentença exe-
qüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua li-
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quidação, que poderá ser feita por cálculo, por 
arbitramento ou por artigos.

§ 1º A liquidação abrangerá, também, 
o cálculo das contribuições previdenciárias 
devidas.

§ 2º As partes deverão ser previamente 
intimadas para a apresentação do cálculo de 
liquidação, inclusive da contribuição previden-
ciária incidente.

§ 3º O valor constante do título execu-
tivo:

I – sofrerá atualização equivalente à taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação 
e Custódia (SELIC) acumulada no período 
compreendido entre a data de vencimento da 
obrigação e o seu efetivo pagamento; e

II – será acrescido, na atualização pre-
vista no inciso I, de juros de um por cento ao 
mês, contados do ajuizamento da reclamação 
trabalhista ou, quando se tratar de termos de 
ajuste de conduta firmado perante o Ministério 
Público do Trabalho e termos de conciliação 
firmados perante as Comissões de Concilia-
ção Prévia, do requerimento da liquidação ou 
execução.

§ 4º A atualização do crédito devido à 
Previdência Social observará os critérios es-
tabelecidos na legislação previdenciária.

Art. 880. Na liquidação, não se poderá 
modificar ou inovar o título executivo nem dis-
cutir matéria pertinente ao mérito.

Seção III 
Do pagamento

Art. 881. O devedor condenado ao paga-
mento de quantia certa ou fixada em liquidação 
será intimado, pessoalmente ou na pessoa do 
seu advogado, a satisfazer a obrigação, no pra-
zo de quinze dias, a contar da intimação.

§ 1º Nos casos dos incisos III e IV do art. 
876, o mandado inicial incluirá a citação do 
devedor e a intimação para apresentar o cál-
culo de liquidação ou satisfazer a obrigação, 
conforme o caso.

§ 2º O pagamento será feito perante o 
escrivão ou secretário, lavrando-se termo de 
quitação, em duas vias, assinadas pelo exe-
qüente, pelo executado e pelo mesmo escri-
vão ou secretário, entregando-se a segunda 
via ao executado e juntando-se a outra ao 
processo.

§ 3º Não estando presente o exeqüen-
te, será depositada a importância, mediante 
guia, em estabelecimento oficial de crédito 

ou, na falta deste, em estabelecimento ban-
cário idôneo.

Art. 882. Quitada a dívida com o exe-
qüente, faculta-se ao devedor o pagamento 
imediato da parte que entender devida à Pre-
vidência Social, sem prejuízo da cobrança de 
eventuais diferenças encontradas na execu-
ção ex officio.

Parágrafo único. Os recolhimentos das 
importâncias devidas referentes às contri-
buições previdenciárias serão efetuados nas 
agências locais da Caixa Econômica Federal 
ou do Banco do Brasil S.A., por intermédio 
de documento de arrecadação da Previdên-
cia Social, dele se fazendo constar o número 
do processo.

Seção IV 
Da penhora e da avaliação

Art. 883. Não efetuado o pagamento no 
prazo determinado no art. 881, o montante 
da condenação será acrescido de multa no 
percentual de vinte por cento, e expedir-se-á 
mandado de penhora e avaliação.

§ 1º Do auto de penhora e avaliação será 
intimado o executado, na pessoa de seu ad-
vogado, ou, na falta deste, pessoalmente ou 
por seu representante legal, por mandado ou 
pelo correio, podendo oferecer impugnação, 
querendo, no prazo de cinco dias. 

§ 2º Caso o oficial de justiça não possa 
proceder à avaliação, por depender de conhe-
cimentos especializados, o juiz, de imediato, 
nomeará avaliador, assinando-lhe breve prazo 
para a entrega do laudo. 

§ 3º O exeqüente poderá, em seu reque-
rimento, indicar desde logo os bens a serem 
penhorados. 

§ 4º Efetuado o pagamento parcial no 
prazo previsto no caput, a multa de vinte por 
cento incidirá sobre o restante. 

Art. 884. Para possibilitar a penhora de 
dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 
o juiz requisitará à autoridade supervisora do 
sistema bancário, preferencialmente por meio 
eletrônico, informações sobre a existência de 
ativos em nome do executado, podendo no 
mesmo ato determinar sua indisponibilidade, 
até o valor indicado na execução.

§ 1º As informações limitar-se-ão à exis-
tência ou não de depósito ou aplicação até o 
valor indicado na execução.

§ 2º Compete ao executado comprovar 
a eventual impenhorabilidade das quantias 
depositadas em conta corrente.
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§ 3º Comprovado o excesso na penhora 
ou a impenhorabilidade, nos termos do § 2º, 
o depósito ou aplicação financeira correspon-
dentes devem ser liberados ao executado em 
até vinte e quatro horas.

Art. 885. Na penhora de percentual do 
faturamento da empresa executada, será no-
meado depositário, com a atribuição de subme-
ter à aprovação judicial a forma de efetivação 
da constrição, bem como de prestar contas 
mensalmente, entregando ao exeqüente as 
quantias recebidas, a fim de serem imputadas 
no pagamento da dívida.

Seção V 
Da impugnação

Art. 886. A impugnação somente poderá 
versar sobre: 

I – falta ou nulidade da citação, se o pro-
cesso correu à revelia; 

II – inexigibilidade do título; 
III – penhora incorreta ou avaliação er-

rônea; 
IV – ilegitimidade das partes; 
V – excesso de execução; 
VI – qualquer causa impeditiva, modifi-

cativa ou extintiva da obrigação, desde que 
superveniente à sentença. 

Parágrafo único. Quando o executado 
alegar que o exeqüente, em excesso de exe-
cução, pleiteia quantia superior à resultante da 
sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato 
o valor que entende correto, sob pena de re-
jeição liminar dessa impugnação.

Art. 887. A impugnação não terá efeito 
suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito 
desde que relevantes seus fundamentos e o 
prosseguimento da execução seja manifesta-
mente suscetível de causar ao executado grave 
dano de difícil ou incerta reparação. 

§ 1º Ainda que atribuído efeito suspensivo 
à impugnação, é lícito ao exeqüente requerer 
o prosseguimento da execução, oferecendo e 
prestando caução suficiente e idônea, arbitrada 
pelo juiz e prestada nos próprios autos. 

§ 2º Deferido efeito suspensivo, a impug-
nação será instruída e decidida nos próprios 
autos e, caso contrário, em autos apartados. 

Seção VI 
Dos trâmites finais da execução

Art. 888. A arrematação será realizada 
no prazo de dez dias, contados da data da in-
timação do mandado de penhora e avaliação, 
e será anunciada por edital afixado na sede do 

juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se 
houver, com a antecedência de vinte dias.

§ 1º A arrematação far-se-á em dia, hora 
e lugar anunciados, e os bens serão vendidos 
pelo maior lance, tendo o exeqüente preferên-
cia para a adjudicação.

§ 2º O arrematante deverá garantir o 
lance com o sinal correspondente a vinte por 
cento do seu valor.

§ 3º Não havendo licitante e não reque-
rendo o exeqüente a adjudicação dos bens 
penhorados, poderão estes ser vendidos por 
leiloeiro nomeado pelo juiz ou presidente.

§ 4º Se o arrematante, ou seu fiador, não 
pagar, dentro de vinte e quatro horas, o pre-
ço da arrematação, perderá, em benefício da 
execução, o sinal de que trata o § 2º, voltando 
à praça os bens executados.

Seção VII 
Da execução provisória

Art. 889. A execução provisória far-se-á 
por carta de sentença e, no que couber, do 
mesmo modo que a definitiva, nos termos 
seguintes: 

I – a execução provisória corre por inicia-
tiva, conta e responsabilidade do exeqüente;

II – o exeqüente se obriga, em caso de 
reforma da sentença, a reparar os danos que 
o executado haja sofrido;

III – sobrevindo acórdão que modifique 
ou anule a sentença objeto da execução, esta 
fica sem efeito, restituindo-se as partes ao es-
tado anterior;

IV – os eventuais prejuízos decorrentes 
da modificação ou anulação da sentença pro-
visória deverão ser liquidados nos mesmos 
autos, por arbitramento; 

V – o levantamento de depósito em di-
nheiro e a prática de atos que importem alie-
nação de propriedade ou que possam acar-
retar grave dano ao executado dependem de 
caução suficiente e idônea, arbitrada de plano 
pelo juiz e prestada nos próprios autos.

§ 1º No caso do inciso III do caput, se a 
sentença provisória for modificada ou anulada 
apenas em parte, ficará sem efeito a execução 
somente na parte modificada ou anulada.

§ 2º A caução a que se refere o inciso IV 
do caput poderá ser dispensada:

I – até o valor depositado a título de de-
pósito recursal, permitindo-se ao exeqüente o 
levantamento deste;
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II – nos casos de execução provisória em 
que penda agravo de instrumento junto ao Su-
premo Tribunal Federal ou ao Tribunal Superior 
do Trabalho, salvo quando da dispensa possa 
manifestamente resultar risco de grave dano, 
de difícil ou incerta reparação. 

§ 3º Ao requerer a execução provisória, 
o exeqüente instruirá a petição com cópias 
autenticadas das seguintes peças do proces-
so, podendo o advogado valer-se do disposto 
na parte final do art. 544, § 1º, do Código de 
Processo Civil: 

I – sentença ou acórdão exeqüendo; 
II – decisão de recebimento de recurso 

só no efeito devolutivo; 
III – procurações outorgadas pelas par-

tes; 
IV – decisão de habilitação, se for o 

caso; 
V – facultativamente, outras peças pro-

cessuais que o exeqüente considere neces-
sárias.

Seção VIII 
Da execução por prestações sucessivas

Art. 890. A execução para pagamento 
de prestações sucessivas far-se-á com ob-
servância das normas constantes desta Se-
ção, sem prejuízo das demais estabelecidas 
neste Capítulo.

Art. 891. Nas prestações sucessivas por 
tempo determinado, a execução pelo não-pa-
gamento de uma prestação compreenderá as 
que lhe sucederem.

Art. 892. Tratando-se de prestações su-
cessivas por tempo indeterminado, a execução 
compreenderá inicialmente as prestações de-
vidas até a data da intimação a que se refere 
o art. 881.” (NR)

Art. 2º O caput e os incisos V e VII do art. 789-A da 
CLT passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 789-A. Na execução, são devidas 
custas, sempre de responsabilidade do exe-
cutado e pagas ao final, de conformidade com 
a seguinte tabela:

...............................................................
V – impugnação à execução, embargos 

de terceiro e embargos à arrematação: R$ 
44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis 
centavos);

...............................................................

VII – impugnação à decisão de liquida-
ção: R$ 55,35 (cinqüenta e cinco reais e trinta 
e cinco centavos);

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

Art. 3º Os parágrafos 1º e 8º do art. 897 da CLT 
passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 897. ...............................................
...............................................................
§ 1º O agravo de petição será recebi-

do apenas no efeito devolutivo, devendo o 
agravante, quando for o caso, delimitar, jus-
tificadamente, as matérias e os valores im-
pugnados.

...............................................................
§ 8º Interposto o agravo de petição, o juiz 

da execução determinará a extração de cópias 
das peças necessárias, que serão autuadas 
em apartados, conforme dispõe o § 3º, parte 
final, e remetidas à instância superior para 
apreciação, após contraminuta.” (NR)

Art. 4º O caput do art. 899 da CLT passa a vigo-
rar com a seguinte redação:

“Art. 899. Os recursos serão interpostos 
por simples petição e terão efeito meramente 
devolutivo, salvo as exceções previstas nes-
te Título.

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

Art. 5º Esta Lei aplica-se aos processos em tra-
mitação no estado em que se encontrarem na data da 
vigência, aproveitando-se os atos já praticados, desde 
compatíveis com suas disposições.

Art. 6º Esta lei entra em vigor após decorridos 
trinta dias de sua publicação oficial.

Art. 7º Revogam-se, os §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 
832 e o § 2º do art. 897 da CLT, e o § 1º do art. 39 da 
Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991.

Justificação

Fruto do Pacto de Estado em favor de um Judi-
ciário mais Rápido e Republicano, as recentes altera-
ções imprimidas ao processo civil significaram grande 
avanço na busca da instrumentalidade do processo, 
da efetividade da decisão judicial e da concretização 
do disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição 
Federal, que garante a todos, no âmbito judicial e admi-
nistrativo, “a razoável duração do processo e os meios 
que garantam a celeridade de sua tramitação”.

O processo do trabalho, contudo, não foi aqui-
nhoado com a mesma sorte. Embora sempre tenha 
se pautado por regras próprias, que lhe davam maior 
agilidade se comparado ao processo comum, o pro-
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cesso trabalhista revela-se hoje lento e ineficaz em 
relação a diversos aspectos daquele.

Dos Projetos de Lei encaminhados pelo Poder 
Executivo, dentro do Pacto, seis diziam respeito ao 
processo do trabalho. Sua tramitação, entretanto, foi 
bem mais lenta do que a dos relativos ao processo civil 
e, desses seis, apenas dois se converteram em norma 
jurídica até esta data (Leis nos 11.495 e 11.496, de 22 
de junho de 2007). Além disso, as propostas de refor-
ma do processo do trabalho mostram-se até mesmo 
conservadoras em relação às inovações introduzidas 
no processo comum.

Um exemplo é o caso da execução. Na proposta 
de reforma do processo trabalhista, apenas um dos Pro-
jetos trata da matéria, o de nº 4.731, de 2004. Contudo 
essa proposição, além de ainda não ter a tramitação 
concluída, revela-se bastante tímida em relação ao 
que já foi implementado no processo civil.

A Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, al-
terou disposições sobre a execução no Código de Pro-
cesso Civil (CPC) e significou verdadeira revolução no 
processo, ao extinguir o processo de execução de título 
judicial e estabelecer a fase de cumprimento da sen-
tença dentro do próprio processo de conhecimento. 

Desde a aprovação dessa Lei, muito se tem de-
batido, entre os estudiosos do Direito Processual do 
Trabalho, a respeito da aplicação das inovações do 
processo civil ao processo do trabalho, tendo em vista 
a adoção subsidiária das normas do processo comum 
pelo Judiciário Trabalhista.

Tal aplicação, entretanto, tem sido deixada à sub-
jetividade de cada juiz, o que tem gerado uma grande 
insegurança processual, no âmbito trabalhista.

Nossa proposta visa, portanto, a trazer para o 
processo do trabalho os avanços introduzidos no pro-
cesso comum, preservando, contudo, o que o processo 
trabalhista já tem de mais ágil e eficaz.

Assim, damos nova redação ao Capítulo V do 
Título X da CLT, que disciplina a execução das senten-
ças trabalhistas, dos termos de conciliação judiciais, 
dos termos de ajuste de conduta firmados perante o 
Ministério Público do Trabalho e dos termos de con-
ciliação firmados perante as Comissões de Concilia-
ção Prévia.

A principal alteração proposta é o sincretismo 
processual, ou seja, a execução deixa de ser um pro-
cesso autônomo para se transformar em mais uma 
fase do processo de conhecimento (art. 881, caput). 
Com isso, deixa de ser exigida a citação do executado 
quando se tratar de execução de sentença trabalhista 
ou de termo de conciliação judicial, bastando a mera 
intimação do executado, pessoalmente ou na pessoa 

do seu advogado. A citação subsiste, entretanto, nas 
execuções de termos de ajuste de conduta firmados 
perante o Ministério Público do Trabalho e de termos 
de conciliação firmados perante as Comissões de 
Conciliação Prévia, pois, nesses casos, o executado 
ainda não tem ciência do ajuizamento da ação (art. 
881, parágrafo único).

Ressalte-se que é mantida a peculiaridade, já 
existente no processo trabalhista, de a execução poder 
ser promovida por iniciativa do próprio juiz (art. 878).

Propõe-se, ainda, novos parâmetros para a atu-
alização da dívida trabalhista (art. 879, § 3º), uma vez 
que os critérios atuais, estabelecidos na Lei nº 8.177, 
de 1991, levam a um resultado muitíssimo mais baixo 
do que os verificados na Justiça comum.

A partir da intimação, o devedor deverá efetuar o 
pagamento no prazo de 15 dias, sob pena da imposi-
ção de multa de vinte por cento do montante devido, 
seguida do mandado de penhora e avaliação (art. 883). 
O Projeto, portanto, não apenas traz a multa criada 
pela Lei nº 11.232, de 2005, mas também aplica per-
centual maior, tendo em vista o caráter alimentício dos 
créditos trabalhistas.

Além disso, ressaltamos que mantivemos o pra-
zo estabelecido no CPC (15 dias), em substituição à 
atual previsão do art. 880 da CLT (48 horas). Isso se 
justifica porque, no prazo de 48 horas, o devedor pode, 
hoje, pagar ou garantir a execução.

O art. 881 do nosso Projeto, entretanto, deter-
mina o efetivo pagamento, não se falando em garan-
tia da execução. O não-pagamento, por qualquer que 
seja o motivo, acarretará séria conseqüência para o 
executado, que é a imposição de multa de 20% do 
valor devido. Assim, o prazo de 48 horas parece-nos 
excessivamente curto, caso o devedor não disponha 
de liquidez suficiente para efetuar o pagamento.

Outra novidade importante, também trazida do 
processo civil, é a autorização para que, quando se 
tratar de execução de sentença trabalhista ou de acor-
do judicial, o exeqüente possa optar por proceder à 
execução no juízo do local onde se encontram bens 
sujeitos à expropriação ou no do atual domicílio do 
executado, casos em que a remessa dos autos do 
processo será solicitada ao juízo de origem (art. 877, 
parágrafo único).

Essa opção não foi estendida aos casos de com-
petência originária dos tribunais, pois, neste caso, 
trata-se de competência absoluta, que não pode ser 
alterada.

Nos casos dos termos de ajuste de conduta fir-
mados perante o Ministério Público do Trabalho e dos 
termos de conciliação firmados perante as Comis-
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sões de Conciliação Prévia, por outro lado, a opção é 
desnecessária. Nesse sentido, lembramos a lição de 
Nelson Nery Junior: não havendo juízo cível anterior 
– ou, no caso deste Projeto, juízo trabalhista anterior 
–, “Determina-se a competência pelo lugar do domicí-
lio do executado ou do lugar da localização dos bens 
sujeitos à expropriação” (in Código de processo civil 
comentado e legislação extravagante: atualizado 
até 1º de março de 2006, São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2006, p. 662).

O art. 884, inspirado no art. 655-A do CPC, re-
gulamenta a penhora on line, com o objetivo de, ao 
mesmo tempo em que garante a agilidade do proces-
so, preservar o direito do devedor a que execução seja 
realizada na justa medida da condenação.

Os embargos à execução deixam de existir e são 
substituídos pela impugnação (arts. 886 e 887), que 
não tem efeito suspensivo, salvo se o juiz entender que 
seus fundamentos são relevantes e que o prossegui-
mento da execução é manifestamente suscetível de 
causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 
reparação.

Aliás, no que diz respeito aos recursos cabíveis 
na fase de execução, as novas regras sobre o agravo 
de petição visam a dar agilidade e rapidez à satisfa-
ção do direito do trabalhador. Nossa proposta é que o 
agravo de petição seja recebido apenas no efeito de-
volutivo e que, em qualquer hipótese, seja processado 
da mesma forma do agravo de instrumento, mediante 
a extração de cópias das peças necessárias, que se-
rão autuadas em apartados e remetidas à instância 
superior para apreciação, após contraminuta (art. 897, 
§§ 1º e 8º).

Outra importante inovação do processo civil é tra-
zida para o processo do trabalho. Trata-se das novas 
regras sobre a execução provisória que, ao darem a 
esse instituto maior efetividade, desestimulam a pro-
crastinação do processo com o simples fim de retardar 
o pagamento.

Nesse sentido, é autorizado o levantamento de 
depósito em dinheiro e a prática de atos que impor-
tem alienação de propriedade, desde que o exeqüente 
preste caução suficiente e idônea (art. 889, inciso IV). 
A caução pode, no entanto, ser dispensada, até o valor 
depositado a título de depósito recursal, permitindo-se 
ao exeqüente o levantamento deste, e nos casos de 
execução provisória em que penda agravo de instru-
mento junto ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal 
Superior do Trabalho, salvo quando da dispensa possa 
manifestamente resultar risco de grave dano, de difícil 
ou incerta reparação (art. 889, § 2º).

Por fim, nosso Projeto procura corrigir uma dis-
torção que existe atualmente no processo trabalhista, 
decorrente de dispositivos introduzidos na CLT. Trata-
se da excessiva ingerência da Previdência Social na 
execução trabalhista.

Com efeito, a Constituição Federal (art. 114, inciso 
VIII, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) atribui à Justiça do Trabalho competên-
cia para executar, de ofício, as seguintes contribuições 
sociais, decorrentes das sentenças que proferir:

– do empregador, da empresa e da enti-
dade a ela equiparada, incidentes sobre a folha 
de salários e demais rendimentos do trabalho 
pagos ou creditados, a qualquer título, à pes-
soa física que lhe preste serviço, mesmo sem 
vínculo empregatício (art. 195, I, “a”); e

– do trabalhador e dos demais segurados 
da previdência social (art. 195, II).

O fato gerador da contribuição previdenciária é, 
portanto, o efetivo pagamento da remuneração ao 
trabalhador. Enquanto o trabalhador não receber, não 
existe o crédito da Previdência Social.

Entretanto parece-nos que as recentes alterações 
da CLT (art. 832, §§ 4º a 7º, art. 879, §§ 3º e 5º, art. 
878-A, art. 889-A, §§ 1º e 2º) ensejam uma verdadeira 
inversão dos objetivos da reclamação trabalhista, au-
torizando a atuação da Previdência Social como ver-
dadeira parte no processo e, até mesmo, permitindo 
que os créditos previdenciários ainda não existentes 
sejam satisfeitos antes do direito do trabalhador.

O Projeto ora apresentado, visando a restituir ao 
processo trabalhista suas reais finalidades, dispõe que 
os créditos previdenciários serão executados ex offi-
cio, após a quitação da dívida com o exeqüente (art. 
878, § 2º). Também faculta ao devedor o pagamento 
imediato da parte que entender devida à Previdência 
Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferen-
ças encontradas na execução ex officio, desde que 
quitada a dívida com o exeqüente (art. 882, caput). 
Por fim, o texto proposto para o Capítulo V do Título X 
não reproduz os atuais §§ 3º e 5º do art. 879 nem os 
§§ 1º e 2º do art. 889-A, e são revogados os §§ 4º, 5º, 
6º e 7º do art. 832 da CLT.

Por todas essas razões, e na certeza de que o 
Projeto de Lei ora apresentado representará significati-
vo avanço no sentido da efetividade da Justiça do Tra-
balho, é que apresentamos esta proposição, rogando 
aos nobres Pares apoio para sua aprovação.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2007. – 
Deputado Carlos Bezerra.
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PROJETO DE LEI Nº 1.944, DE 2007 
(Do Sr. Felipe Bornier)

Regulamenta o exercício do Profis-
sional de Marketing, e dá outras providên-
cias.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
1226/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 – Quem é o que faz o profissional de Ma-

rketing:
O Profissional de Marketing é todo aquele que 

planeja e operacionaliza ações no mercado. Tendo for-
mação sistêmica e dialética, de caráter técnico-cien-
tífico, desempenha atividades nos ambientes interno 
e externo de uma organização. No ambiente interno 
integra a equipe de gestão organizacional, podendo 
ser responsável pelo planejamento e administração 
das seguintes variáveis controláveis, que são disponi-
bilizados ao mercado externo: Produto e/ou Serviços; 
Formação de preço; Logística e Distribuição; Políticas e 
Estratégias de Comunicação e de relacionamento. No 
ambiente externo da organização, é responsável pelo 
planejamento e Monitoramento das seguintes variáveis 
não controláveis: Concorrentes; Percepção de consu-
mo e de mercado; Fatores ambientais, considerando 
os cenários: econômico, político-legal, social, cultural, 
geográfico, demográfico, tecnológico e Ambiental.

Art.20 – Universos de atuação do Profissional 
de Marketing:

Considerando que todas as pessoas: físicas e 
jurídicas, e todos os tipos de organizações: privadas, 
públicas ou sociais, com ou sem fins lucrativos finan-
ceiros, de qualquer um dos setores economicamente 
produtivos (primário: agricultura, pecuária, pesca e 
extrativismo natural; secundário: comércio e Indústria; 
terciário: Todos os tipos de Serviços, inclusive públicos; 
quaternário: cultura, arte e esporte), estabelecem trocas 
no mercado, o profissional de Marketing tem condições 
de atuação profissional em qualquer um dos segmentos 
citados, estabelecendo a seguinte relação de produ-
ção: Identificar suspeitos de se tornarem perspectivas 
de clientes/ consumidores; Conquistar perspectivas de 
clientes/ consumidores; Manter clientes encantados, 
gerando produtividade e/ou lucratividade, com ética e 
responsabilidade social.

Art. 30 – Atribuições do Profissional de Marke-
ting:

Considerando que a atividade de Marketing in-
terage e se integra com diversas outras atividades 

profissionais, é necessário explicitar as atribuições 
do Profissional de Marketing, no ambiente interno da 
organização e no ambiente externo: 

3.1. Atribuições no Ambiente Interno:

a) Elaborar e/ou Cooperar no planeja-
mento e na administração do Endomarketing 
organizacional;

b) Cooperar na produção do pensamento 
estratégico organizacional e na elaboração do 
planejamento estratégico;

c) Cooperar na adoção de filosofias de 
gestão organizacional, como a governança 
corporativa;

d) Cooperar na educação e no treina-
mento das lideranças organizacionais;

e) Cooperar nos processos de produtivi-
dade organizacional;

f) Cooperar nos processos de qualidade 
organizacional;

g) Cooperar nos processos de excelên-
cia organizacional;

h) Cooperar na captação de recursos 
para a organização, objetivando: financiamento, 
parceria, patrocínio, apoio ou doação;

i) Cooperar na identificação de leis de 
incentivo, a fim de aumentar a possibilidade 
de atuação no mercado, com ética e respon-
sabilidade social;

j) Cooperar na definição do posiciona-
mento organizacional, considerando mercados, 
segmentos e nichos;

k) Administrar a carteira de clientes, iden-
tificando pontos fortes e fracos; Gerenciar o 
relacionamento com os clientes; Elaborar es-
tratégias e táticas para aumentar o volume de 
negócios e minimizar perdas;

l) Proceder a perícias judiciais ou extra-
judiciais e mediação no universo de atuação 
do Marketing;

m) Elaborar e Operacionalizar o plano 
de Vendas;

n) Elaborar e Operacionalizar o plano de 
Marketing, considerando os recursos organi-
zacionais disponíveis, integrando as variáveis 
controláveis com as variáveis monitoráveis, a 
fim de definir as ações no mercado;

o) Planejar e Administrar as variáveis 
controláveis, considerando as seguintes neces-
sidades de produção integrada, com demais 
profissionais da organização e de mercado:

Definição de produtos e ou serviços a serem 
disponibilizados ao mercado; Análise do porfólio de 
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produtos/ serviços; Escolha de caminhos e estratégias 
a serem percorridos pelos produtos/ serviços, no mer-
cado; Análise do ciclo de vida dos produtos/ serviços, 
e respectivas estratégias e táticas para os momentos 
identificados;

Definição de preço para os produtos / serviços, 
cooperando na identificação de custos fixos e variáveis 
e projeção de faturamento e resultados financeiros para 
cada produto/ serviço;

Definição de mercados, segmentos e nichos onde 
o produto estará sendo ofertado; Análise de geomarke-
ting na distribuição dos produtos/ serviços, identifican-
do ameaças e oportunidades de mercado, bem como 
a relação custo x benefício dessas escolhas; Definir 
canais a serem utilizados na distribuição; Estabelecer 
parcerias para facilitar a presença dos produtos/ ser-
viços nas praças/ pontos de vendas;

Definir ferramentas de comunicação e de rela-
cionamento, a serem utilizadas no mercado interno 
e externo, a fim de facilitar a gestão da informação, a 
produção e a gestão do conhecimento, considerando 
as possibilidades do mix dessas ferramentas e como 
influenciam a percepção de consumo, a percepção de 
mercado e o posicionamento organizacional. 

Dessa forma o profissional de Marketing inte-
rage com outros profissionais, respeitando a área de 
atuação de cada um, porém definindo que ferramen-
tas serão utilizadas, como e quando serão utilizadas, 
na produção de seu trabalho, no mercado. Logo, são 
consideradas como ferramentas de trabalho do profis-
sional de Marketing:

SIG-DBM (Sistema de Informação Ge-
rencial – Database marketing / CRM-Gerencia-
mento do Relacionamento com os clientes);

SIM (Sistema de Informação de Marke-
ting);

Pesquisas (Qualitativas e quantitati-
vas);

Propaganda;
Promoção;
Merchandising;
Franquia;
Licenciamento;
Relações públicas;
Assessoria de imprensa;
Venda direta e indireta;
Telemarketing / Call-Center / Contact-

Center;
Mala-direta / e-mail;
Internet;
Toda tecnologia on-line ou off-line.

3.2. Atribuições no Ambiente externo:

a) Identificar ameaças e oportunidades; 
Reverter as ameaças e aproveitar as oportu-
nidades;

b) Criar mecanismos e estratégias para 
Monitorar a concorrência (direta; indireta; subs-
titutiva);

c) Criar mecanismos e estratégias para 
Monitorar a Percepção de consumo de clien-
tes e não clientes;

d) Criar mecanismos e estratégias para 
Monitorar o meio ambiente e seus respectivos 
cenários, descritos no Art 10;

e) Monitorar ocorrências de mercado, 
a fim de projetar tendências e estratégias de 
antecipação e Inovação;

f) Prospecção de clientes; Manutenção 
/ visitação a clientes; 

g) Vender e/ou Negociar;
h) Apresentar e/ou Expor. 

Art. 40 – Funções do Profissional de Marketing:
Considerando os universos de atuação e as atri-

buições do profissional de Marketing, identificamos 
funções genéricas e funções específicas, nas orga-
nizações, e Possibilidades de prestação de serviços, 
junto ao mercado: 

4.1. Funções Genéricas nas Organizações:

a) Vice-Presidente de Marketing; Supe-
rintendente de Marketing; Diretor de Marketing; 
Gerente de Marketing; Coordenador de Ma-
rketing; Supervisor de Marketing; Analista de 
Marketing; Assessor de Marketing; Assistente 
de Marketing; Estagiário de Marketing;

b) Vice-Presidente de Vendas; Superin-
tendente de Vendas; Diretor de Vendas; Ge-
rente de Vendas; Coordenador de Vendas; 
Supervisor de Vendas; Assessor de Vendas; 
Assistente de Vendas; Vendedor; Estagiário 
de Vendas;

4.2. Funções Específicas nas Organizações:

a) Gerente, Coordenador ou Supervisor 
de Produto(s) ou novos produtos;

b) Gerente, Coordenador ou Supervisor 
de Serviço(s) ou novos serviços;

c) Gerente, Coordenador ou Supervisor 
de Cliente(s);

d) Gerente, Coordenador ou Supervisor 
comercial;

e) Gerente, Coordenador ou Supervisor 
de Programa(s); 

f) Gerente, Coordenador ou Supervisor 
de Projeto(s);
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g) Gerente, Coordenador ou Supervisor 
de Distribuição;

h) Gerente, Coordenador ou Supervisor 
de Geomarketing;

i) Gerente, Coordenador ou Supervisor 
de Relacionamento(s);

j) Gerente, Coordenador ou Supervisor 
de CRM; 

k) Gerente, Coordenador ou Supervi-
sor do SIM (Sistema de Informação de Ma-
rketing);

l) Gerente, Coordenador ou Supervisor 
de Pesquisa(s);

m) Gerente, Coordenador ou Supervisor 
de Promoção;

n) Gerente, Coordenador ou Supervisor 
de Merchandising;

o) Gerente, Coordenador ou Supervisor 
de Franquia;

p) Gerente, Coordenador ou Supervisor 
de Licenciamento;

q) Gerente, Coordenador ou Supervisor 
da Administração do Relacionamento com 
profissionais de Comunicação;

r) Gerente, Coordenador ou Supervi-
sor de Telemarketing/ Call-Center/ Contact-
Center;

s) Gerente, Coordenador ou Supervisor 
de Internet-marketing;

t) Propagandista; 
u) Promotor;
v) Expositor.

4.3. Possibilidades de prestação de serviços, 
junto ao mercado:

a) Consultor, Assessor, Analista, Auditor e 
Professor de Marketing para qualquer um dos 
setores: Público; Privado; Social, em qualquer 
das atividades econômicas: primária; secun-
dária; terciária; quaternária;

Art. 50 – O exercício da profissão de Marketing:
É considerado Profissional de Marketing e asse-

gurado o exercício da profissão aos que atenderem a 
uma das exigências a seguir: 

a) Possuir diploma em Ensino superior, 
de graduação ou de Bacharel em Marketing, 
reconhecido e aprovado pelo Ministério da 
Educação;

b) Possuir, devidamente revalidado e re-
gistrado no País, diploma de faculdade ou esco-
la estrangeira de ensino superior de Marketing, 
em cursos de Graduação ou Pós-graduação, 

ou os que tenham esse exercício amparado por 
convênios internacionais de intercâmbio;

c) Ser atuante no mercado, como profis-
sional de Marketing, antes da existência dessa 
lei, exercendo funções nos setores: privado, pú-
blico e social, em qualquer uma das atividades 
econômicas: primária, secundária, terciária e 
quaternária, e que comprovem possuir diploma 
de Pós-graduação lato-sensu em Marketing, 
expedido por instituição idônea e reconhecida 
legalmente no país. A esses profissionais, que 
fizeram a história do Marketing, é dado o direito 
de apresentar curriculum-vitae com respecti-
vos documentos anexos, que comprovem suas 
atividades do exercício da profissão e/ou do 
magistério em Marketing, ministrado em Insti-
tuição de Ensino superior. Esses documentos 
comprobatórios devem declarar o exercício da 
atividade, por período igual ou superior a 7 
(sete) anos de prática. Essa prerrogativa tem 
o período de validade de 180 (cento e oitenta 
dias) após a data de publicação desta lei, em 
Diário Oficial da União.

Parágrafo único: A comprovação do Di-
ploma de Pós graduação, a que se refere à 
alínea “c”, é específica à formação em Ma-
rketing, ou em Marketing aplicado a qualquer 
um dos setores economicamente produtivos. 
Não contemplando formação composta como: 
Administração e Marketing; Comunicação e 
Marketing; Gestão, Economia e Marketing e 
demais aplicações do termo composto, carac-
terizando uma generalidade e pluralidade na 
formação lato-sensu. 

Art.60 – A denominação “Profissional de Marke-
ting” 

É reservada aos profissionais de que trata esta 
lei e que atenda a uma nas alíneas do Art 50.

Art.70 – Formação do “Profissional de Marke-
ting”:

É vetado a todo e qualquer curso de graduação, 
que não seja específico em Marketing, de formar o 
“Profissional de Marketing”. Logo, só quem forma o 
“Profissional de Marketing” é o curso de Graduação 
ou Bacharelado em Marketing. Cursos de Graduação 
e Bacharelado que vem associando sua formação 
com a possibilidade de formar o “Profissional de Ma-
rketing” não mais poderão fazê-los, a partir da apro-
vação dessa lei. 

Art.80 – A expressão “Departamento de Marke-
ting” 

Essa expressão só poderá constar em uma or-
ganização pública, privada ou social, em qualquer um 
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dos setores economicamente produtivos, quando a 
totalidade dos profissionais alocados, neste departa-
mento, for de profissionais registrados nos Conselhos 
Regionais como Profissionais de Marketing.

Parágrafo único – Será considerado nulo, de pleno 
direito, os contratos firmados por entidades pública ou 
particular como pessoa física ou jurídica não habilitada 
nos termos desta lei.

Art.90 – Direitos de Autoria e Responsabilidade 
legal 

Os direitos de autoria e responsabilidade legal 
dos Planos, Programas e Projetos de Marketing são 
do profissional que elaborar, a quem caberão sempre 
os prêmios e distinções honoríficas.

Parágrafo único – A menção do título, assinatura 
do autor e o número de seu registro profissional são 
componentes obrigatórios do Plano, Programa ou Pro-
jeto, que só poderá sofrer alterações se executadas 
pelo profissional que o assina ou, por outro, com a sua 
anuência formal.

Art.100 – Conselho Federal e Conselhos Regio-
nais Deverá ser criado o Conselho Federal de Marke-
ting (CFMktg), bem como os Conselhos Regionais de 
Marketing (CRMktg). Esses Conselhos criarão câmaras 
de julgamento para tratar de assuntos específicos da 
categoria profissional. São atribuições dos Conselhos 
Regionais:

a) dar execução às diretrizes formuladas 
pelo Conselho Federal de Marketing;

b) fiscalizar, na área da respectiva jurisdi-
ção, o exercício da profissão de Marketing;

c) organizar e manter o registro dos Pro-
fissionais de Marketing;

e) expedir as carteiras profissionais dos 
profissionais de Marketing;

f) elaborar o seu regimento interno para 
exame e aprovação pelo CFMktg;

Art.11º A profissão de Marketing passa a integrar 
como grupo, a Confederação Nacional dos Profissionais 
Liberais a que ser refere o art. 577 da Consolidação 
das Leis do Trabalho.

Art.12º Esta lei será regulamentada pelo Poder 
Executivo no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar 
da sua publicação.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2007. 
– Felipe Bornier, Deputado Federal PHS/RJ.

Justificação

É comum verificarmos no mercado de trabalho e 
até mesmo no mundo acadêmico, a grande confusão 
que é gerada quando falamos sobre a atuação do pro-
fissional de Marketing. Vários conceitos equivocados 

ou incompletos, divulgados nas diversas mídias cor-
roboram para o insuflar dessa confusão.

O Marketing passou por 5 décadas de desen-
volvimento até chegar ao Brasil, e ser ofertado como 
disciplina, em 1954, na Fundação Getúlio Vargas. 
Após 10 décadas de existência e produção científica, 
o Marketing originado nos Estados Unidos, tem seu 
valor acadêmico-científico legislado pelo MEC/ Con-
selho Federal de Educação, que reconhece o primei-
ro curso de graduação em Marketing, no Brasil – pela 
portaria 246, em 11 de fevereiro de 1994, na Cidade 
do Rio de Janeiro. 

Atualmente existem aproximadamente 40 cursos 
de graduação, específicos em Marketing, em todo o 
Brasil. Mais de 3.000 profissionais já formados em 
Marketing, e aproximadamente 6.000 estudantes em 
formação. Esses profissionais encontram-se margina-
lizados pela sociedade, sem uma definição clara do 
que é a profissão. Devido a essa fragilidade de defini-
ção, do campo de atuação do profissional de Marke-
ting, alguns Conselhos de outras profissões tentaram 
e tentam incorporar os formados em Marketing nos 
seus bancos de dados, a fim de aumentar o volume 
de suas contribuições financeiras anuais. Porém, pou-
co ou nada legislando sobre o amparo ao exercício da 
profissão de Marketing e/ou condicionando o formado 
em Marketing às normativas da regulamentação de 
outra profissões.

A regulamentação do Profissional de Marketing 
torna-se necessária e urgente, como forma de res-
guardar os direitos e salários desses profissionais, que 
ainda não dispunham de regras claras para a prática 
profissional. 

Certo de poder contar com a responsabilidade 
social que permeia os nobres pares, que tem o direito 
de freqüentar essa casa, Esperamos poder contar com 
o valioso apoio para aprovação dessa lei.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2007. 
– Felipe Bornier, Deputado Federal PHS/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 1.958, DE 2007 
(Do Sr. Ratinho Junior)

Acrescenta o inciso VI e o § 7° ao art. 1º 
da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 
que dispõe sobre a isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) nas 
condições que estabelece.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
6184/2005.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Incluam-se o inciso VI e o § 7° ao art. 1° 

da Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, com as 
seguintes redações :

“Art. 1°....................................................
VI – motoristas profissionais autônomos 

que exerçam o transporte escolar em veículo 
próprio, vinculados a sindicato da categoria 
específica, desde que atendam às normas 
estabelecidas no âmbito municipal.(NR)

...............................................................
§ 7° Não se aplicam as exigências ao inci-

so VI de que trata o caput deste artigo.”(NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Ratinho Junior, Deputado Federal PSC/PR

Justificação

Uma das áreas mais sensíveis para o desen-
volvimento de uma nação é a educação. Nos últimos 
anos, o Brasil vem alcançando resultados promissores, 
com a inclusão digital, a redução do analfabetismo e 
a crescente inserção de crianças nas escolas. Entre-
tanto, mesmo com todos esses avanços, nosso país 
precisa melhorar urgentemente o transporte escolar, 
ainda deficitário e inseguro.

Recentemente, o presidente pronunciou, em lan-
çamento dos programas Caminho da Escola e Pró-
Escolar: “Quem andar pelo Brasil ainda hoje, chegar 
numa cidade do interior do país, ver uma criança em 
qualquer lugar e perguntar se ela está ou não na es-
cola, se ela disser que não está na escola, uma das 
razões levantadas será a inexistência de transporte 
para que ela vá à escola”, 

Acrescento às palavras do presidente um aspecto 
que vai adiante da presença na escola. O transporte 
escolar em veículos novos e equipados traz benefícios 
muito além do conforto e da facilidade de acesso ao 
conhecimento. Ele preserva o bem mais sagrado que 
existe: a vida. Nesse caso, a vida de nossas crianças, 
de nossos filhos e, em conseqüência, o nosso futuro. 
É nosso dever, como representante do povo, evitar que 
outras famílias chorem a perda de suas crianças em 
acidentes com veículos impróprios para o transporte 
escolar. Por isso apresento este projeto de lei.

Tenho a convicção de que a isenção do IPI para 
os veículos de transporte escolar facilitará o acesso à 
escola para as camadas mais vulneráveis da popula-
ção. É o incentivo que falta para que os trabalhadores 
autônomos, que prestam relevante serviço de utilida-
de pública, possam exercer com altivez e orgulho sua 
profissão e o melhor é o impacto para o país: conforto, 
segurança, e criança na escola.

Conclamo, portanto, os nobres colegas a apro-
var este projeto de lei pela sua inquestionável reper-
cussão social.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2007. 
– Ratinho Junior, PSC/PR.

PROJETO DE LEI Nº 1.961, DE 2007 
(Do Sr. Maurício Rands)

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 
1.876, de 15 de julho de 1981, aumentando 
a faixa de isenção no pagamento de foros, 
taxas de ocupação e laudêmios às pessoas 
consideradas carentes ou de baixa renda, 
nos casos que especifica, e do Decreto-
Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, 
no que dispõe sobre o laudêmio, relativo a 
imóveis da União.

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 aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º do Decreto-Lei nº 1.876, de 15 

de julho de 1981, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 1º Ficam isentos do pagamento de 
foros, taxas de ocupação e laudêmios, refe-
rentes a imóveis de propriedade da União, as 
pessoas consideradas carentes ou de baixa 
renda, cuja situação econômica não lhes per-
mita pagar esses encargos sem prejuízo do 
sustento próprio ou da sua família.

§ 1º A situação de carência ou de baixa 
renda será comprovada a cada quatro anos, 
na forma disciplinada pelo órgão competente, 
devendo ser suspensa a isenção sempre que 
verificada a alteração da situação econômica 
do ocupante ou foreiro.

§ 2º Considera-se carente ou de baixa 
renda, para fins da isenção disposta nesse 
artigo, o responsável por imóvel cuja renda 
familiar for igual ou inferior a valor correspon-
dente a dez salários mínimos.

§ 3º A União poderá delegar aos Estados, 
Distrito Federal ou Municípios a comprovação 
da situação de carência de que trata o § 2º, 
por meio de convênio

§ 4º A isenção de que trata este artigo 
aplica-se desde o início da efetiva ocupação 
do imóvel e alcança os débitos constituídos 
e não pagos, inclusive os inscritos em dívida 
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ativa, e os não constituídos até 27 de abril de 
2006, bem como multas, juros de mora e atu-
alização monetária.” (NR)

Art. 2º O caput do art. 3º do Decreto-Lei nº 2.398, 
de 21 de dezembro de 1987, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 3º Dependerá do prévio recolhimento 
do laudêmio, em quantia correspondente a 2% 
(dois por cento) do valor do domínio pleno e das 
benfeitorias feitas pelo Poder Público, a transfe-
rência onerosa, entre vivos, do domínio útil de 
terreno da União ou de direitos sobre benfeito-
rias neles construídos, bem assim a cessão de 
direitos a eles relativos, sendo vedada a cobran-
ça de laudêmios sobre benfeitorias feitas com 
recursos exclusivos do enfiteuta.” (NR)

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

Justificação

O presente projeto de lei tem como finalidade 
promover 3 (três) alterações na legislação de bens 
públicos da União, visando aprimorá-la.

Nesse sentido, as alterações legislativas sugeri-
das atualizam o regime jurídico da enfiteuse pública, 
tornando-o consentâneo com a realidade social brasi-
leira e com recente modificação imprimida pelo novo 
Código Civil, em seu art. 2.038.

As duas primeiras modificações, inspiradas nos 
princípios constitucionais previstos nos arts. 1º, inci-
so III, 3º, incisos I e II, 5º, inciso XXIII, e 6º, todos da 
Carta Magna, almejam contribuir para proporcionar 
condições de vida e de moradia dignas aos brasilei-
ros que estejam submetidos ao regime da enfiteuse 
pública. Assim, são propostas a elevação da faixa de 
isenção, relacionada com o pagamento de foros, taxas 
de ocupação e laudêmios, que passa a contemplar 
renda familiar igual ou inferior ao valor correspondente 
a dez salários mínimos, bem como a redução do valor 
do laudêmio, de 5% (cinco por cento) para 2% (dois 
por cento), cobrado sobre transferências onerosas do 
domínio útil de terrenos da União.

A terceira e última modificação, fundamentada no 
princípio da razoabilidade, que tem como base consti-
tucional o inciso LIV do art. 5º da Lei Fundamental bra-
sileira, considerado o devido processo legal em sua di-
mensão substantiva, e no princípio implícito da vedação 
do enriquecimento sem causa do Estado, visa corrigir 
antiga distorção na forma de cobrança do laudêmio.

Com efeito, consoante o previsto no art. 3º do 
Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, 
o laudêmio corresponderá a 5% (cinco por cento) do 

valor atualizado do domínio pleno e das benfeitorias. 
O artigo apresenta a seguinte redação:

Art. 3º Dependerá do prévio recolhimento do 
laudêmio, em quantia correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor atualizado do domínio pleno e das 
benfeitorias, a transferência onerosa, entre vivos, do 
domínio útil de terreno da União ou de direitos sobre 
benfeitorias neles construídos, bem assim a cessão 
de direito a eles relativos.

Por essa disposição a incidência da base de 
cálculo do laudêmio se dá sobre o valor atualizado da 
terra nua, cuja propriedade é da União, e sobre o valor 
atualizado das benfeitorias (construções, plantações 
e outras melhorias), cujo financiador exclusivo é o en-
fiteuta detentor do domínio útil. Nesse caso, o Estado 
afere receita decorrente de investimentos feitos, sem 
a sua participação financeira, com recursos exclusi-
vos do enfiteuta, o que configura um quatro jurídico 
de questionável razoabilidade. De fato, se o enfiteuta 
utiliza terra pública deve pagar por essa utilização e, 
também, pela transferência onerosa que realize em 
seu interesse, sendo devidos, sem questionamentos, 
os respectivos foros e o correspondente laudêmio. 
Por outro lado, se o enfiteuta, com seus recursos ex-
clusivos, sem participação estatal, promove a realiza-
ção de benfeitorias (construções, plantações, etc.), 
os rendimentos resultantes de eventual transferência 
onerosa dessas benfeitorias devem ser singularizados 
em proveito daquele que arcou integralmente com o 
seu custeio.

A cobrança de laudêmio sobre benfeitorias, feitas 
pelo investimento privado, resultante de economias 
exclusivas do cidadão, pode caracterizar situação que 
alguns doutrinadores denominam como enriquecimento 
sem causa do Estado. Em ensaio intitulado “Regime 
Patrimonial dos Terrenos de Marinha”, Roberto Santa-
na de Menezes1 manifesta a seguinte posição sobre a 
cobrança de laudêmio sobre benfeitorias:

Exige o Dec-lei 2.398/87,art. 3º, caput, o paga-
mento do laudêmio correspondente a 5% sobre o valor 
do terreno e benfeitorias. A incidência de laudêmios 
sobre benfeitorias foi vedada pelo Código Civil de 
2002, a meu ver, uma medida de justiça, uma vez que 
representa um enriquecimento sem causa para o “nu 
proprietário”, pois, se as benfeitorias foram realizadas 
pelo foreiro, não há justiça em fazer incidir sobre elas 
o laudêmio, proporcionando ganho sem mérito para 
o senhorio. Mas tal dispositivo não afetou a enfiteuse 
aplicada sobre bens públicos e por isso a União con-
tinua a fazer tal exigência.

1. Ensaio disponível em: http:jus2.vol.com.br doutrina texto.as-
p2id5855
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Assim, a terceira modificação sugerida torna o 
regime da enfiteuse pública coerente com a nova orien-
tação, abraçada pelo Código Civil, relativa à enfiteuse 
privada, no que tange à cobrança do laudêmio.

Essas são as razões que justificam a adoção 
das alterações legais contempladas em nossa pro-
posição.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Maurício Rands.

PROJETO DE LEI Nº 1.962, DE 2007 
(Do Sr. Antonio Bulhões)

Altera a Lei nº 9.985, de 18 de julho 
de 2000, que institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza.

Despacho: Às Comissões de: Minas e 
Energia; Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD). 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 17 da Lei nº 9.985, de 18 de julho 

de 2000, fica acrescido do seguinte § 7º:

“Art. 17 ..................................................
§ 7º Assegurada a audiência do respec-

tivo conselho consultivo e a observância das 
normas que regulam o licenciamento ambien-
tal, a exploração do subsolo em floresta na-
cional, estadual ou municipal, somente será 
autorizada se assim dispuser seu plano de 
manejo, sendo condicionada à aquisição, pelo 
responsável pela exploração, de área contígua 
à unidade, com extensão não inferior àquela a 
ser explorada, se a vegetação estiver em es-
tado de conservação melhor ou equivalente a 
daquela destinada à mineração, ou com exten-
são igual ao dobro da explorada, se o estado 
de conservação da vegetação for inferior, de-
vendo as terras adquiridas serem doadas ao 
ente público responsável pela floresta nacio-
nal, estadual ou municipal para incorporação 
a ela. (NR)”

Art. 2° O § 3º do art. 22 da Lei nº 9.985, de 18 
de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 22. .................................................
§ 3º No processo de consulta de que 

trata o § 2º, o Poder Público é obrigado a for-
necer informações adequadas e inteligíveis 
à população local e a outras partes interes-
sadas, disponibilizando essas informações 

por meio da rede mundial de computadores 
e apresentando-as em audiência pública na 
região onde se pretende criar a unidade de 
conservação. 

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

Art. 3° O § 4º do art. 22 da Lei nº 9.985, de 18 
de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 22. .................................................
§ 4º Na criação de Reserva Particular 

do Patrimônio Natural, Estação Ecológica ou 
Reserva Biológica não é obrigatória a consulta 
de que trata o § 2º deste artigo. 

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

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial.

Justificação

Desde a criação do Parque Nacional de Itatiaia, 
o precursor das unidades de conservação brasileiras, 
em 14 de junho de 1937, a União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios estabeleceram espaços 
legalmente protegidos, amparados pela própria Cons-
tituição da República, pelo Código Florestal (Lei nº 
4.771/65) e pela Lei das Estações Ecológicas (Lei nº 
6.902/81). Entretanto, não havia um texto legal único 
que dispusesse sobre os conceitos, os objetivos e as 
categorias de unidades de conservação, como também 
estabelecesse critérios mínimos para sua criação, al-
teração ou extinção. 

Após oito anos de tramitação, aprovou-se um 
dos grandes marcos da recente legislação ambiental 
brasileira, a Lei nº 9.985/00, que instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
– SNUC. Essa lei regulamentou incisos do § 1º do art. 
225 da Constituição e, em sete anos de vigência, re-
presentou uma contribuição vital à implementação de 
inúmeras áreas naturais protegidas.

A regulamentação e a aplicação de qualquer lei, 
mesmo que recente, enseja questionamentos, dúvi-
das e, por fim, amadurecimento. Há pelo menos dois 
aspectos da Lei nº 9.985/00 que merecem maior deta-
lhamento, pois têm gerado interpretações que destoam 
dos objetivos e das diretrizes da própria Lei do SNUC, 
expressos nos arts. 4º e 5º. 

O primeiro aspecto diz respeito à mineração em 
florestas nacionais. A Lei nº 9.985/00, em seu art. 17, 
estabelece que elas têm “como objetivo básico o uso 
múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pes-
quisa científica, com ênfase em métodos para explora-
ção sustentável de florestas nativas.” Não há proibição 
explícita de mineração nessa categoria de unidade de 
uso sustentável. Há, porém, conflito com o princípio 
da sustentabilidade. Explorar recursos naturais não 
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renováveis implica, em exauri-los, não havendo pos-
sibilidade de uso sustentável.

Não obstante, segundo informações do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – Ibama, há hoje sete florestas nacionais 
nas quais ocorre atividade de mineração licenciada 
e outras 11 com possibilidade de exploração mine-
ral. Parece essa ser mesmo uma tendência, pois as 
florestas nacionais criadas pelos Decretos de 13 de 
fevereiro de 2006, no Estado do Pará, têm, em seus 
atos de criação, a menção à realização de atividades 
minerárias, de acordo com o que dispuserem os res-
pectivos planos de manejo.

Os dispositivos de tais decretos são, no entan-
to, questionáveis, pois, embora os recursos minerais 
sejam bens da União, nos termos do art. 20, X, da Lei 
Maior, distinguindo-se do solo, não há como explorá-
los sem afetar este último, ao menos minimamente. E 
o impacto das atividades minerárias está longe de ser 
modesto, tanto que o § 2º do art. 225 da Constituição 
Federal lhe deu tratamento diferenciado. 

O segundo aspecto a que nos referimos é relati-
vo à consulta pública prévia à criação de unidades de 
conservação, em relação à qual julgamos por bem in-
troduzir duas mudanças. A primeira, no § 3º do art. 22 
da Lei nº 9.985/00, que determina a oitiva da população 
na região em que se pretende criar a unidade. 

Hoje algumas consultas públicas são realizadas à 
distância, por meio da rede mundial de computadores, 
e, nas localidades mais remotas (onde se criam muitas 
áreas protegidas), evidentemente não há acesso aos 
recursos de informática, principalmente pela popula-
ção de baixa renda. 

Em outros casos, as consultas são realizadas em 
algum dos municípios afetados pela unidade de con-
servação proposta. No entanto, nem sempre – pode-
se dizer, inclusive, raramente – a informação técnica 
que motiva o órgão ambiental a criar a unidade está 
disponível para acesso remoto, pela rede mundial de 
computadores. Entendemos que o acesso irrestrito aos 
estudos e mapas que subsidiam a proposta de criação 
dará maior transparência ao processo, e sem dúvida 
tem amparo constitucional, atendendo ao princípio de 
publicidade (art. 37 da Constituição da República).

Em seguida propomos nova redação para o § 4º 
do art. 22 da Lei nº 9.985/00. Cremos que, se por um 
lado a Estação Ecológica e a Reserva Biológica pode 
prescindir de consulta pública, decorrente da extrema 
relevância das áreas selecionadas para conservação 
da biodiversidade, por outro lado, a Reserva Particu-
lar do Patrimônio Natural é criada em terras privadas, 
por requerimento de seu proprietário, que investe não 
só na aquisição da área como também na elaboração 
de um plano de manejo a ser apreciado pelo órgão 
ambiental. 

Nessa situação, entendemos não ser necessário 
ouvir a comunidade local, pois não haverá desapro-
priações, restrições ao uso do solo pelas propriedades 
vizinhas ou outros conflitos. Existe tão-somente a meri-
tória intenção do proprietário na conservação perpétua 
dos ecossistemas localizados em suas terras.

Certo do apoio dos ilustres Deputados ao projeto 
de lei, ofereço essa contribuição para o aprimoramen-
to do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Antonio Bulhões.

PROJETO DE LEI Nº 1.963, DE 2007 
(Do Sr. Paulo Pimenta)

Acrescentam-se dispositivos ao De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
243/2007. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescentam-se o § 4º A, e o § 4º B, ao art. 

121 do Decreto – Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, com as seguintes redações:

“Art. 121.................... ............................
................................... ...........................
§ 4º A. A pena aumenta-se de um terço 

até metade, se o homicídio for cometido con-
tra autoridades policiais, membros do Minis-
tério Público, membros da Magistratura, ou 
quaisquer agentes públicos que detenham 
funções de prevenção,combate e julgamento 
de crimes, bem como de fixação e execução 
de penas criminais.

§ 4º B. Na hipótese de tentativa, a apli-
cação do disposto no parágrafo anterior ficará 
a critério da autoridade judiciária.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O crime cometido contra autoridades policiais, mem-
bros do Ministério Público, membros da Magistratura, ou 
quaisquer agentes públicos, não pode ser considerado 
um crime qualquer. Na realidade o servidor, representa 
a sociedade brasileira, o Estado, que se personifica nas 
pessoas no exercício de suas funções públicas.

O agravamento das penas deve servir também, 
como fator de inibição dos criminosos, que hoje, não 
temem a ação da justiça na responsabilização de 
seus atos.
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O problema da violência neste País e neste Es-
tado, é mais grave do que se imagina e requer, na 
mesma proporção, medidas sérias, eficazes de curto, 
médio e longo alcance.

A Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, 
ao ensejo do homicídio do juiz-corregedor José An-
tonio Machado Dias, manifestou-se publicamente da 
seguinte forma:

“1. A escalada do crime organizado no 
Brasil chegou a níveis intoleráveis, demons-
trando que o Estado nacional não está apare-
lhado adequadamente para a reversão de tão 
dramático quadro de instabilidade.

2. Há necessidade urgente de que os três 
Poderes da República e o Ministério Público, 
conjuntamente, planejem o enfrentamento efi-
caz do grave quadro existente, convocando a 
sociedade para um esforço cívico, consubs-
tanciado em enfática concentração de ener-
gia material e moral, no sentido de diminuir 
consideravelmente a chaga da criminalidade 
organizada e da impunidade no Brasil.

3. É necessário que os agentes do Es-
tado que tratam da questão da criminalidade 
tenham especial proteção contra a mesma, 
inclusive com legislação que agrave as penas 
daqueles que atentem contra a sua vida e a 
sua integridade física.”

Neste diapasão, utilizando-se do dogma da so-
ciologia jurídica, na qual “são os fatos sociais que ge-
ram o Direito”, nossa proposta pretende inserir no art. 
121 do Código Penal, um acréscimo na pena, de um 
terço até metade, se o homicídio for cometido contra 
autoridades policiais, membros do Ministério Público, 
membros da Magistratura, ou quaisquer agentes pú-
blicos que detenham funções de prevenção, combate 
e julgamento de crimes, bem como de fixação e exe-
cução de penas criminais.

Desse modo, esperamos contar com o apoio de 
nossos ilustres Pares, com vistas à aprovação des-
sa propositura, que se reveste de inegável alcance 
social.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Paulo Pimenta.

PROJETO DE LEI Nº 1.964, DE 2007 
(Do Sr. Edson Ezequiel)

Dispõe sobre o fornecimento do do-
cumento “nada-consta” pelas instituições 
financeiras.

Despacho: Às Comissões de: Finanças e Tribu-
tação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Ficam as instituições financeiras obriga-

das a fornecer o documento de “nada-consta”, relativo 
à quitação de financiamento de bens móveis, imóveis 
ou de empréstimos pessoais, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contadas a partir da comprovação de liqüi-
dação total do débito, e condicionada à apresentação 
de requerimento formal pelo interessado.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei 
sujeita seus infratores às penalidades estabelecidas 
pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, art. 44, 
incisos I, II e III.

Art. 3º – Esta Lei entra vigor após decorridos 90 
(noventa) dias de sua publicação oficial.

Justificação

Atualmente, as instituições financeiras demoram 
de 30 a 60 dias para fornecer o documento de “nada-
consta”. Não entendemos a razão deste prazo tão lon-
go, considerando o avanço tecnológico proporcionado 
pela informática.

Esta demora tem provocado diversos transtornos 
ao mutuário ou cliente que, após a quitação plena de 
seus débitos, fica durante aquele tempo sem o corres-
pondente documento de quitação. 

Para coibir estes transtornos, estamos propondo 
que as instituições financeiras forneçam o documento 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis da comprovação da 
quitação, através de requerimento do interessado.

Pelo acima exposto, contamos com o apoio dos 
nobres Colegas para a aprovação de nosso projeto 
de lei.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Edson Ezequiel.

PROJETO DE LEI N.º 1.965, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Ortiz)

Altera dispositivos da Lei nº 9.605, de 
12 de fevereiro de 1998.

Despacho: Às Comissões de: Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável 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 Esta Lei altera dispositivos da Lei nº 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998. 
Art. 2º O art. 25, da Lei 9.605, de 1998, passa a 

ter a seguinte redação: 
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 “Art. 25 .............................. .................. .
§ 1º Os produtos e subprodutos da fauna 

e da flora, perecíveis e não perecíveis, dos re-
cursos pesqueiros, assim como os instrumen-
tos utilizados na prática da infração administra-
tiva, apreendidos pela fiscalização do Ibama, e 
órgãos conveniados, serão alienados mediante 
venda, permuta ou doação. (NR) 

§ 2º Para efeito desta lei, entende-se 
por produto e subproduto perecíveis e não 
perecíveis:

I – Perecíveis:
a) Flora: carvão vegetal, palmito, xaxim, 

óleos, resinas, cipós, bulbos, raizes e folhas, 
lenha, madeira do tipo laminada, faqueada, 
aglomerada, compensada, chapa de fibra e 
chapa de partícula; 

b) Fauna silvestre, exótica ou domésti-
ca: larvas, ovos, carcaça inteira, eviscerada 
ou não, desossada, partes, couro, e pele in 
natura, cujo processo de deterioração ocorre 
de forma rápida; 

c) Recurso pesqueiro: espécie do grupo 
de peixe, crustáceo, molusco e vegetal hidróbio, 
e demais invertebrados aquáticos passíveis 
de exploração econômica, morto in natura, 
ou beneficiado, cuja deterioração ocorre em 
tempo muito rápido. 

II – Não Perecíveis:
a) Fauna: espécime da fauna silvestre 

nativa na forma de adorno, artesanato e simi-
lares de produtos e objetos dela oriundos, tais 
como as partes, penas, peles; 

b) Flora: qualquer tipo de madeira indus-
trializada e/ou imunizada, assim como madeira 
em toras, postes, escoramentos, palanques 
roliços, toretes, mourão, madeira serrada, dor-
mentes, achas, lascas, pranchão, bloco, filé;

c) Instrumentos: equipamentos, veículos, 
embarcações, petrechos, redes, tarrafa, vara 
de pesca, carretilha, molinete, isca natural ou 
artificial, freezer, caixa de isopor, armadilhas 
diversas, facão, motosserra, arma de fogo, es-
pingarda de mergulho ou arbalete, aparelhos 
de respiração, aparelho de respiração artificial 
ou fotográfico, explosivo, substância ou produto 
toxico resíduos e similares. (NR)

§ 3º Serão ainda alienados na forma des-
ta lei, os bens abandonados ou cujo infrator 
não pode ser identificado no ato da fiscaliza-
ção, ou que evadiu-se do local da prática da 
infração. (NR)

§ 4º Os instrumentos, equipamentos, 
veículos, embarcações, petrechos utilizados 
diretamente na prática da infração, quando não 
classificados de uso proibido, serão alienados 
pelo órgão responsável pela apreensão, garan-
tida, quando couber, a sua descaracterização 
por meio de reciclagem. (NR)

§ 5º Tratando-se de alienação por venda, 
os recursos arrecadados serão revertidos ao 
órgão ambiental responsável pela sua apre-
ensão. (NR)

§ 6º Os produtos e subprodutos da fau-
na e flora, bem como os instrumentos de que 
trata o § 2º desta Lei, a critério do órgão am-
biental responsável pela apreensão, poderão 
ser doados ou permutados, com órgãos da ad-
ministração pública direta ou indireta, federal, 
estadual e municipal, a instituições cientificas, 
hospitalares, militares, penais, culturais, edu-
cacionais, com fins beneficentes, filantrópicas 
declaradas de utilidade pública e comunidades 
carentes. (NR)

§ 7º A doação de que trata este artigo, po-
derá ser feita de forma sumária, simples ou com 
encargo, na forma de regulamento. (NR)

§ 8º A alienação mediante venda e per-
muta de que trata esta Lei, deverá observar 
no que couber, as disposições da Lei nº 8.666, 
de 1993, e suas alterações, e regulamento 
específico. (NR)

§ 9º Os produtos e subprodutos da fauna 
e flora e dos recursos pesqueiros que não sir-
vam para alimentação ou quando o transporte 
os tornam inviáveis, bem como os equipamen-
tos e petrechos considerados irrecuperáveis, 
substâncias, produtos tóxicos, resíduos perigo-
sos ou nocivos à saúde humana, animal e ao 
meio ambiente, deverão ser incinerados pelo 
órgão responsável pela apreensão. (NR) 

§ 10 O desfazimentos dos bens de que 
trata esta lei, poderá ser feito no curso do pro-
cesso administrativo que apura a infração ad-
ministrativa no âmbito da administração ou da 
ação penal para apuração da prática de crime, 
a fim de evitar a deterioração natural, intempé-
ries climáticas, perecimento, ou iminência de 
perdimento, dos bens apreendidos pela fisca-
lização, conforme regulamento. (NR)

§ 11 Na hipótese de decisão administra-
tiva ou judicial que determine a restituição do 
bem alienado por qualquer das formas previs-
tas neste lei, será procedida correspondente 
indenização à pessoa física ou jurídica no valor 
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arbitrado no processo administrativo por oca-
sião da apreensão, corrigido monetariamente 
pelos índices oficiais de governo. (NR)

§ 12 O órgão ambiental deverá constituir 
comissão interna, a qual ficará responsável 
pela alienação nas diferentes modalidades e 
desfazimento de bens aprendidos pela fisca-
lização.” (NR)

Art. 2º O § 2º do art. 29, da Lei 9.605, de 1988, 
passa a ter a seguinte redação, com acréscimo dos 
§ § 7º e 8º: 

“Art. 29 ................................................ .
§ 1º ..................................................... ..
§ 2º No caso de guarda doméstica de es-

pécie silvestre não considerada ameaçada de 
extinção, pode o juiz, e a autoridade ambiental 
competente, considerando as circunstâncias, 
deixar de aplicar a pena. (NR) 

.................................................................
.......................................................................

§ 7º A pena é aumentada até o quíntuplo, 
se o crime decorre do tráfico de espécimes da 
fauna silvestre, nativos ou migratórios. 

§ 8º Considera-se tráfico, se a captura, 
aquisição e o transporte do animal, tem por ob-
jetivo a venda comercial para auferir vantagem 
ou lucro, ou para remessa ao exterior.” 

Art. 3º O art. 31, da Lei 9.605, de 1988, passa a 
ter a seguinte redação:

“Art. 31. Introduzir espécimes da fauna 
silvestre no País, sem parecer técnico oficial 
favorável e licença expedida pela autoridade 
competente.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena 
quem recebe, tem a posse ou a guarda da fau-
na silvestre introduzida no País, sem documen-
to que comprove a sua introdução mediante 
parecer técnico oficial e licença expedida pela 
autoridade competente. 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 
(um) ano, e multa.“(NR) 

Art. 4º O art. 38, da Lei 9.605, de 1998, passa a ter 
a seguinte redação, com o acrescimo do art. 38-A: 

“Art. 38. Cortar árvore ou explorar flores-
ta pública, privada, mesmo que em formação, 
ou utilizá-la com infringência das normas de 
proteção: 

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) 
anos, ou multa ao ambas as penas cumula-
tivamente. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas, quem, 
transforma, comercializa, armazena, transpor-
ta, ou tem em depósito, madeira, lenha car-
vão e outros produtos de origem vegetal, sem 
autorização da autoridade competente ou em 
desacordo com a obtida. 

 § 2º Se o crime for culposo, a pena será 
reduzida à metade. (NR)

Art. 38-A. Destruir ou danificar floresta 
nativa ou plantada em área de reserva legal.

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) 
anos, ou multa ao ambas as penas cumula-
tivamente.” 

Art. 5º O art. 44, da Lei 9.605, de 1998, passa a 
ter a seguinte redação:

“Art. 44. Exercer atividade de extração 
de pedra, areia, cal ou qualquer espécie de 
minerais em floresta de domínio público ou em 
áreas consideradas de preservação perma-
nente sem licença ou autorização dos órgãos 
competentes, o contrariando normas legais e 
regulamentares. 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano, e multa.” (NR)

Art. 6º O art. 50, da Lei 9.605, de 1988, passa a 
ter a seguinte redação:

“Art. 50 Explorar, destruir ou danificar 
floresta nativa ou plantada fixadora de duna 
ou mangue.

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) 
anos, ou multa ao ambas as penas cumulati-
vamente.” (NR)

Art. 7º O art. 52, da Lei 9.605, de 1988, passa a 
ter a seguinte redação, com acréscimo do art. 52-A:

“Art. 52 Penetrar em unidades de conser-
vação conduzindo substância ou instrumentos 
próprios para caça, pesca, ou para exploração 
de produtos ou subprodutos florestais, sem 
licença ou autorização da autoridade com-
petente.

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano, e multa. (NR)

Art. 52-A. Filmar ou fotografar para fins 
comerciais, praticar esporte, apanhar animais 
ou explorar recurso hídrico no interior de uni-
dade de conservação, sem licença ou autori-
zação da autoridade competente.

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano, e multa. 
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Art. 8º O inciso IV, do § 2º do art. 54, da Lei 9.605, 
de 1988, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 54 .................. .. .............................
...............................................................
§ 1º ...................................................... .
...............................................................
§ 2º ..................................................... ..
I – ....................... ................................. ;
II – ..................... ................................. .;
III – ..................... ................................. ;
IV – causar poluição às praias, tornando-

as impróprias para o uso público; (NR)
V – ........................ ................................
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) 

anos.
§ 3º ................................. ....................  “ 

Art. 9º O caput do art. 70, da Lei 9.605, de 1988, 
passa a ter a seguinte redação:

“Art. 70 Considera-se infração adminis-
trativa ambiental toda ação ou omissão que 
viole as regras jurídicas de uso, gozo, promo-
ção, preservação, proteção e recuperação do 
meio ambiente.

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

Art. 11 Os incisos II e III, do art. 71, da Lei 9.605, 
de 1988, passam a ter a seguinte redação:

“Art.71....................................................
I – .... .. ...................................................
II – trinta dias para a autoridade compe-

tente julgar o auto de infração, contados da 
data de recebimento do processo apresentada 
ou não a defesa ou impugnação; (NR) 

III – vinte dias para o infrator recorrer da 
decisão condenatória ao Presidente do Ibama, 
ao Ministro de Estado do Meio Ambiente ou 
à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério 
da Marinha de acordo com o tipo de autua-
ção. (NR) 

IV – . .......... ...........................................”

 Justificação

 A correta destinação de bens apreendidos pela 
fiscalização do Ibama transformou-se num grande em-
bróglio, porquanto a Lei atual não prevê a possibilidade 
de alienação na forma de venda, troca ou permuta, nem 
mesmo o uso próprio pela Autarquia e outras formas 
de desfazimento de bens usualmente utilizadas na 
administração pública.

 Assegura, a doação dos bens, apenas, a deter-
minadas entidades, não sendo a lista exaustiva, cons-
tituindo, assim, área cinzenta sobre a matéria. 

 De outro lado, é importante consignar que na 
região Amazônica, onde ocorre o maior volume de 
apreensão, nem sempre tem entidades habilitadas a 
receber a madeira. E em muitos casos, quando existe 
a entidade interessada, o transporte se mostra inviável, 
o que na maioria das vezes, impõe o perdimento do 
produto pela deterioração natural com a consequente 
perda do valor econômico. 

 Recentemente, o Tribunal de Contas da União 
– TCU, realizou ampla auditagem interna naquela Au-
tarquia, e determinou que a mesma adotasse critérios 
e procedimentos objetivos para o desfazimento dos 
bens apreendidos pela fiscalização decorrente do co-
metimento de infração ambiental administrativa.

 A presente proposta de alteração da Lei de Cri-
mes Ambientais, visa, sobretudo, ampliar o leque de 
possibilidades de destinação dos bens apreendidos 
às diversas modalidades de entidades beneficentes; 
a permuta entre órgãos públicos da administração 
direta e indireta, federal, estadual e municipal, bem 
como a venda, permuta e uso próprio, e notadamente, 
no rito e na dinâmica do processo de alienação dos 
bens perecíveis e não perecíveis, dos instrumentos, 
veículos e embarcações utilizados na prática da infra-
ção ambiental. 

 Pretende-se ainda com a presente proposição, 
efetuar ajustes em diversos outros artigos da Lei de 
Crimes Ambientais, os quais, perante a doutrina e ju-
risprudência vem se revelando numa série de imper-
feições e dificuldades na aplicação diária dos referidos 
dispositivos e causando prejuízos ao meio ambiente. 

 Por fim, estamos ainda propondo alguns novos 
tipos infracionais, de maneira a adequar a mencionada 
Lei de Crimes Ambientais às praticas e condutas ilícitas 
também merecedoras de medidas reprecivas. 

 Com estas razões, espero a acolhida de meus 
pares para aprovar a presente proposta de alteração da 
Lei de Crimes Ambientais, por ser de inteira justiça.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Marcelo Ortiz, PV/SP.

PROJETO DE LEI Nº 1.967, DE 2007 
(Do Sr. Carlos Brandão)

Institui o Dia do Vaqueiro Nordestino 
a ser comemorado, anualmente, no terceiro 
domingo do mês de julho.

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
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído, no calendário das efemérides 

nacionais, o Dia do Vaqueiro Nordestino, a ser comemora-
do, anualmente, no terceiro domingo do mês de julho.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

A proposta que ora apresentamos tem o intuito de 
prestar justa homenagem ao vaqueiro nordestino – referên-
cia na cultura nacional, importante ator da nossa história, 
tipo emblemático, símbolo do homem forte e indomável 
que habita os sertões brasileiros. 

Nascido da fusão de brancos, indígenas e negros 
ao longo do processo de interiorização do nosso território, 
no qual a pecuária teve papel fundamental, a figura do va-
queiro foi eternizada na literatura de Euclides da Cunha, 
de Guimarães Rosa, de Ariano Suassuna, no cinema, nas 
novelas de televisão, na música, de modo que esse tipo 
nordestino assume hoje, no imaginário dos brasileiros, 
a representação do homem valente, lutador, resoluto e 
desbravador, que se integra ao ambiente inóspito em que 
vive, como se dele fosse parte. 

Além da força e da coragem, a figura elegante do va-
queiro nordestino – nosso cavaleiro de armadura de couro 
– faz parte do repertório simbólico nacional. Sua vestimenta 
clássica compõe-se do chapéu, que o protege do sol, dos 
espinhos e dos galhos da caatinga; do gibão, enfeitado com 
pespontos e fechado com cordões; do pára-peito, seguro 
por uma alça que passa pelo pescoço; do jaleco, espécie 
de bolero feito de couro de carneiro; das perneiras, que 
cobrem os membros inferiores do pé até a virilha, sendo 
presas na cintura para que o corpo fique livre para caval-
gar; das luvas que cobrem as costas das mãos, deixando 
os livres os dedos; e das alpercatas ou botinas, nos pés. O 
vaqueiro usa ainda um par de esporas e, sempre à mão, 
uma chibata de couro, indicando que, se não está monta-
do, poderá fazê-lo a qualquer momento. 

Nas fazendas de gado do sertão brasileiro, é profis-
sional que ocupa posição de destaque. Montado a cavalo, 
percorre as propriedades, fiscalizando pastagens, cercas 
e aguadas. É quem busca o gado e o encaminha a seu 
destino. Cabe a ele, ainda, reunir os animais nos currais, 
além de marcá-los a ferro com a marca do seu dono. 

Enquanto conduz o gado ou guia a boiada para a 
pastagem, o vaqueiro faz soar o aboio, toada dolente, de 
melodia lenta, entoada livremente, sem letras, frases ou 
versos, a não ser o incitamento final, que é falado e não 
cantado, adaptada ao andar vagaroso dos animais e à 
liberdade do estilo de vida dos vaqueiros. 

Essa figura tão brasileira que simboliza o destemor 
e a força do nosso povo também o representa na mani-
festação da sua fé. Anualmente, no terceiro domingo de 

julho, os sertanejos de vários Estados do Norte e Nordeste 
se reúnem no Município de Serrita, Estado de Pernam-
buco, para a celebração da Missa do Vaqueiro – evento 
religioso tradicional na cultura popular nordestina, em que 
se homenageia Raimundo Jacó, vaqueiro covardemente 
assassinado na década de 50. 

Durante a celebração, a maioria do público assiste 
à cerimônia montada em seus cavalos. Na comunhão, a 
hóstia é substituída por queijo, rapadura e farinha de man-
dioca, alimentos do cotidiano dos habitantes do sertão. 
No momento da oferenda, os vaqueiros sobem ao altar 
e ofertam partes de sua indumentária de couro, arreios e 
instrumentos usados no pastoreio. Dessa forma, o evento 
reúne a riqueza da cultura nordestina e a tradição católi-
ca, resultando em festa que cresce a cada ano, consoli-
dando-se como referência religiosa, cultural e turística do 
nosso povo.

A Missa do Vaqueiro já é um marco no calendário 
sertanejo. Por essa razão, escolhemos a data em que a 
cerimônia se realiza a cada ano – o terceiro domingo do 
mês de julho – para homenagear, nacionalmente, os va-
queiros nordestinos e, por meio deles, todos os boiadei-
ros do País. 

Para Câmara Cascudo, o vaqueiro é o “cantador de 
desafios, cangaceiro afoito, valente defensor da propriedade 
confiada à sua coragem solitária”. Afirma o mestre que “ser 
vaqueiro é ser destemido, corajoso; é ser perseverante, ter 
paciência e sabedoria“. Não há como negar a importância 
desse tipo nordestino como referência da cultura nacio-
nal e como significativo elemento de identidade do nosso 
povo. Por essa razão, propomos que seja instituída data 
nacional de preito e reconhecimento – do poder público e 
de todos os brasileiros – ao vaqueiro nordestino. 

Pedimos, portanto, a aprovação para matéria, na 
esperança de que a importância da homenagem proposta 
seja também reconhecida pelos nobres pares.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Carlos Brandão.

PROJETO DE LEI Nº 1.969, DE 2007 
(Do Sr. Renato Molling)

Declara Sant’Ana do Livramento/RS, 
cidade símbolo da integração brasileira com 
os países membros do Mercosul.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-nº 
1881/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A cidade de Sant’Ana do Livramento, lo-

calizada na fronteira oeste do Estado do Rio Grande 
do Sul, é declarada cidade símbolo da integração bra-
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sileira com os demais países membros do Mercado 
Comum do Sul – Mercosul.

Art. 2º O Poder Executivo promoverá ampla divul-
gação da presente lei, inclusive no âmbito do Mercosul, 
da Organização dos Estados Americanos – OEA e de 
demais organizações intergovernamentais afetas.

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

Justificação

Sabemos que a cooperação entre os povos para 
o progresso da humanidade constitui princípio consti-
tucional que rege as nossas relações internacionais, 
sendo que, para com a América Latina, a Carta Magna 
de 1988 foi além, prescrevendo, nos termos do dis-
posto no Parágrafo único de seu Art. 4º, que o nosso 
país buscará a integração econômica, política, social 
e cultural com os seus povos, visando à formação de 
uma comunidade latino-americana de nações.

Nesse contexto adveio o Tratado de Assunção e 
a criação do Mercosul, que, hoje, mais de uma década 
depois, busca a consolidação de uma união aduanei-
ra e já lança bases para o seu aprofundamento e sua 
expansão, tornando-o mais próximo do intentado no 
citado dispositivo constitucional.

Mas não são somente as ações governamentais 
brasileiras junto a essa organização intergovernamen-
tal que estão consonantes com esse preceito consti-
tucional. A sociedade brasileira apresenta inúmeros 
exemplos de obediência a esse comando em seus 
diversos segmentos, em particular nas regiões vizi-
nhas de nossos parceiros no Mercosul. Um exemplo 
vivo pode ser encontrado na fronteira oeste do nosso 
querido Estado do Rio Grande do Sul, especificamente 
na cidade de Sant’Ana do Livramento.

Localizada sobre a fronteira seca com a Repúbli-
ca Oriental do Uruguai, Sant’Ana do Livramento forma 
com a cidade de Rivera uma fronteira peculiar e dife-
rente das existentes no continente. As duas cidades 
são separadas apenas por uma ampla avenida e uma 
majestosa praça, conhecida como Parque Internacio-
nal, enquanto que as demais vias públicas são con-
tínuas e contíguas, integrando as duas coletividades 
num mesmo sistema viário.

Os intercâmbios sociais, culturais e comerciais 
com Rivera acarretam um convívio em permanente 
comunhão, praticando atos de comércio e de consu-
mo usando indistintamente a moeda dos dois países, 
fazendo uso dos dois idiomas ou mesmo do resultan-
te de sua fusão, o ‘portunhol’, constituindo-se em um 
modelo de cooperação e integração proposta pelos 
acordos e diretrizes do Mercosul. 

O caráter binacional dessas cidades, dos barrios 
de uma mesma ciudad, decorre de uma conurbação 
real e efetiva que, a despeito da divisão estabelecida 
pelos marcos fronteiriços, apresenta uma unicidade 
econômico-social, cultural e territorial marcante, pro-
piciada pela mobilidade e fluidez entre as duas áreas 
urbanas, dentre outras, de pessoas, veículos, compras, 
negócios e de eventos.

Com fundamento nesse exemplar modelo de 
convívio entre povos de diferentes países, lei munici-
pal declarou Sant’Ana do Livramento cidade-irmã de 
Rivera. Além disso, o nível de integração tem propicia-
do ações políticas e administrativas conjuntas, como a 
criação, em 1991, do Conselho Legislativo Internacional, 
corpo legislativo de caráter deliberativo e consultivo, 
composto de vereadores dos dois municípios, que tem 
a finalidade de discutir e apresentar soluções para os 
problemas comuns, bem como a criação da Câmara 
Binacional de Comércio que congrega os empresários 
das duas cidades na defesa de seus interesses.

No entanto, entendo que os reflexos políticos des-
sa exemplar integração não devem se limitar à região 
afeta. A matéria implica e demanda a atenção federal, 
razão pela qual tomo a iniciativa de apresentar esse 
projeto de lei observando a proposição original que me 
foi apresentada pela Câmara Municipal de Sant’Ana 
do Livramento, que contou com o entusiástico apoio 
do poder legislativo de Rivera, que já manifestou in-
teresse de sugerir medida similar junto à Câmara dos 
Deputados do Uruguai.

No campo do direito comunitário, há ainda es-
paço para ações concertadas que visem a valorizar e 
promover símbolo sócio – culturais como esse, dentro 
do ambicioso projeto de integração almejado pelos go-
vernos do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Opor-
tunamente, ações governamentais brasileiras poderão 
propor junto aos órgãos constitutivos do Mercosul a 
concessão de títulos a bens de seu patrimônio que 
são compartilhados com demais Estados–Parte, como 
esse que intentamos legalizar internamente.

Quem sabe, essas ações possam ser legislativas, 
a serem praticadas no âmbito do almejado parlamento 
do Mercosul.

Por ora, cumprem propor a ampla divulgação 
pelo Poder Executivo, inclusive junto aos organismos 
internacionais afetos, especialmente o Mercosul e a 
Organização dos Estados Americanos – OEA, dessa 
pretensa norma, que se fundamenta em um inequívoco 
exemplo de convívio harmonioso entre os povos, con-
sonante com os princípios constitucionais que regem 
as nossas relações internacionais.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2007. 
– Renato Molling, Deputado Federal.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 349, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 174/2007 
MSC Nº 458/2007

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Educacional de Ipatinga para 
executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, com fins exclu-
sivamente educativos, na cidade de Ouro 
Branco, Estado de Minas Gerais.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

99, de 23 de janeiro de 2004, que outorga permissão 
à Fundação Educacional de Ipatinga para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade 
de Ouro Branco, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2007. 
– Deputado Julio Semeghini, Presidente.

TVR Nº 174, DE 2007 
(Mensagem nº 458, de 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 99, 
de 23 de janeiro de 2004, que outorga per-
missão à Fundação Educacional de Ipatin-
ga para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos, 
na cidade de Ouro Branco, Estado de Mi-
nas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa-
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, o ato que outorga permis-
são à Fundação Educacional de Ipatinga para executar, 

pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é 
regulada pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação do Decreto nº 2.108, de 24 de 
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen-
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução 
de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusiva-
mente educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Educacio-
nal de Ipatinga atendeu aos requisitos da legislação 
específica, inclusive do Ato Normativo nº 01, de 2007, 
desta Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Edigar Mão Branca, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2007

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Educacional de Ipatinga para 
executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, com fins exclu-
sivamente educativos, na cidade de Ouro 
Branco, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

99, de 23 de janeiro de 2004, que outorga permissão 
à Fundação Educacional de Ipatinga para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade 
de Ouro Branco, Estado de Minas Gerais.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Edigar Mão Branca, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou 
unanimemente o parecer favorável do Relator, Deputado 
Edigar Mão Branca, à TVR nº 174/2007, nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Julio Semeghini – Presidente, Bilac Pinto – Vice-

Presidente, Beto Mansur, Cristiano Matheus, Dr. Nechar, 
Edigar Mão Branca, Eduardo Sciarra, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Guilherme Me-
nezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, 
José Aníbal, Leandro Sampaio, Luiza Erundina, Ma-
ria do Carmo Lara, Miguel Martini, Nazareno Fonte-
les, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho 
Junior, Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, Rômulo 
Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Uldurico Pin-
to, Valadares Filho, Vic Pires Franco, Walter Pinheiro, 
Zequinha Marinho, Ariosto Holanda, Eduardo Cunha, 
Fernando Ferro, Júlio Cesar, Professora Raquel Tei-
xeira, Rebecca Garcia e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
–  Deputado Julio Semeghini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 350, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.114/2006 
MSC Nº 700/2006

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Mairi a executar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Mairi, 
Estado da Bahia.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

572, de 18 de novembro de 2005, que autoriza a As-
sociação Comunitária de Mairi a executar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Mairi, Estado da Bahia.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 2007. 
– Deputado Julio Semeghini, Presidente.

TVR Nº 1114, DE 2006 
(Mensagem nº 700, de 2006)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 572, 
de 18 de novembro de 2005, que autoriza 
a Associação Comunitária de Mairi a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Mairi, Estado 
da Bahia.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a As-
sociação Comunitária de Mairi a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula-
da pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No 
processo em questão, a Associação Comunitária de 
Mairi atendeu aos requisitos da legislação específica 
e recebeu autorização para executar serviço de radio-
difusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no 
Ato Normativo nº 01, de 2007, desta Comissão. Ve-
rificada a documentação, constatamos que foram 
atendidos todos os critérios exigidos por este diplo-
ma regulamentar.

Por esses motivos, somos pela aprovação do ato 
do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 31 de agosto de 2007. – Depu-
tado Bruno Rodrigues, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Mairi a executar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Mairi, 
Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

572, de 18 de novembro de 2005, que autoriza a As-
sociação Comunitária de Mairi a executar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Mairi, Estado da Bahia.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 31 de agosto de 2007. – Depu-
tado Bruno Rodrigues, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, apro-
vou unanimemente o parecer favorável do Relator, Depu-
tado Bruno Rodrigues, à TVR nº 1.114/2006, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Julio Semeghini – Presidente, Bilac Pinto – Vice-

Presidente, Beto Mansur, Cristiano Matheus, Dr. Nechar, 
Edigar Mão Branca, Eduardo Sciarra, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Guilherme Me-
nezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, 
José Aníbal, Leandro Sampaio, Luiza Erundina, Ma-
ria do Carmo Lara, Miguel Martini, Nazareno Fonte-
les, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho 
Junior, Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, Rômulo 
Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Uldurico Pin-
to, Valadares Filho, Vic Pires Franco, Walter Pinheiro, 
Zequinha Marinho, Ariosto Holanda, Eduardo Cunha, 
Fernando Ferro, Júlio Cesar, Professora Raquel Tei-
xeira, Rebecca Garcia e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Julio Semeghini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 351, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 53/2007 
MSC Nº 188/2007

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV STÚDIOS DE BRASÍLIA S/C 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, na cidade de Brasília, 
Distrito Federal.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 9 de dezembro de 2002, que renova, a partir de de 
12 de fevereiro de 2000, a concessão outorgada à TV 
STÚDIOS DE BRASÍLIA S/C LTDA., para explorar, pelo 
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade 
de Brasília, Distrito Federal.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 2007. 
– Deputado Julio Semeghini, Presidente.

TVR Nº 53, DE 2007 
(Mensagem nº 188, de 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 9 
de dezembro de 2002, que renova a con-
cessão da TV STÚDIOS DE BRASÍLIA S/C 
LTDA. para explorar, pelo prazo de quinze 
anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão de sons e imagens, na 
cidade de Brasília, Distrito Federal.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Congresso Nacional, o ato 
que renova a concessão outorgada à TV STÚDIOS 
DE BRASÍLIA S/C LTDA. para explorar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida 
pela TV STÚDIOS DE BRASÍLIA S/C LTDA. encontra-
se de acordo com a prática legal e documental atinen-
te ao processo renovatório e os documentos juntados 
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aos autos indicam a regularidade na execução dos 
serviços de radiodifusão.

Cumpre ressaltar que o processo em exame faz 
parte do conjunto de proposições referentes à apre-
ciação dos atos de outorga, renovação de outorga e 
perempção de outorga para exploração de serviços 
de radiodifusão que foram retiradas de tramitação 
do Congresso Nacional em 29 de julho de 2006 por 
solicitação do Ministério das Comunicações, em de-
ferimento à Mensagem Presidencial nº 474, de 23 de 
junho de 2006.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, desta Comissão. Verificada a 
documentação, constatamos que foram atendidos todos 
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos 
princípios de constitucionalidade, especialmente no 
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição 
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe-
los quais somos pela homologação do ato do Poder 
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Beto Mansur, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2007

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV STÚDIOS DE BRASÍLIA S/C 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, na cidade de Brasília, 
Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 9 de dezembro de 2002, que renova, a partir de de 
12 de fevereiro de 2000, a concessão outorgada à TV 
STÚDIOS DE BRASÍLIA S/C LTDA., para explorar, pelo 
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade 
de Brasília, Distrito Federal.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Beto Mansur, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Beto Mansur, à TVR nº 53/2007, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Julio Semeghini – Presidente, Bilac Pinto – Vice-
Presidente, Beto Mansur, Cristiano Matheus, Dr. Nechar, 
Edigar Mão Branca, Eduardo Sciarra, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Guilherme Me-
nezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, 
José Aníbal, Leandro Sampaio, Luiza Erundina, Ma-
ria do Carmo Lara, Miguel Martini, Nazareno Fonte-
les, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho 
Junior, Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, Rômulo 
Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Uldurico Pin-
to, Valadares Filho, Vic Pires Franco, Walter Pinheiro, 
Zequinha Marinho, Ariosto Holanda, Eduardo Cunha, 
Fernando Ferro, Júlio Cesar, Professora Raquel Tei-
xeira, Rebecca Garcia e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Julio Semeghini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 352, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 57/2007 
MSC Nº 188/2007

Aprova o Ato que Renova a Permissão 
Outorgada à Mundaí Rádio FM de Eunápolis 
Ltda. Para Explorar Serviço de Radiodifu-
são Sonora em Freqüência Modulada, no 
Município de Santa Cruz Cabrália, Estado 
da Bahia.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

702, de 9 de maio de 2002, que renova, a partir de 24 
de junho de 1998, a permissão outorgada à Mundaí 
Rádio FM de Eunápolis Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no mu-
nicípio de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Julio Semeghini, Presidente.

TVR Nº 57, DE 2007 
(Mensagem nº 188, de 2007)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria 
nº 702, de 9 de maio de 2002, que renova a 
permissão outorgada à Mundaí Rádio FM 
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de Eunápolis Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Santa Cruz 
Cabrália, Estado da Bahia.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato que 
renova a permissão outorgada à Mundaí Rádio FM de 
Eunápolis Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida 
pela Mundaí Rádio FM de Eunápolis Ltda., executan-
te de serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, encontra-se de acordo com a prática legal 
e documental atinente ao processo renovatório e os 
documentos juntados aos autos indicam a regularidade 
na execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nº 01, de 
2007, desta Comissão, foram atendidas e os docu-
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na 
execução dos serviços.

Cumpre ressaltar que a tramitação do processo 
em exame foi interrompida em 28 de julho de 2006, em 
deferimento à Mensagem Presidencial nº 474, de 23 
de junho de 2006, tendo sido retomada com o envio, 
pelo Poder Executivo, dos documentos requeridos por 
esta Comissão, por meio da Mensagem Presidencial 
em referência.

O ato de renovação de outorga obedece aos 
princípios de constitucionalidade, especialmente no 
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição 
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe-
los quais somos pela homologação do ato do Poder 

Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Beto Mansur, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2007

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Mundaí Rádio FM de Eunápo-
lis Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, no 
município de Santa Cruz Cabrália, Estado 
da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

702, de 9 de maio de 2002, que renova, a partir de 24 
de junho de 1998, a permissão outorgada à Mundaí 
Rádio FM de Eunápolis Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no mu-
nicípio de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Beto Mansur, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Beto Mansur, à TVR nº 57/2007, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Julio Semeghini – Presidente, Bilac Pinto – Vice-

Presidente, Beto Mansur, Cristiano Matheus, Dr. Nechar, 
Edigar Mão Branca, Eduardo Sciarra, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Guilherme Me-
nezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, 
José Aníbal, Leandro Sampaio, Luiza Erundina, Ma-
ria do Carmo Lara, Miguel Martini, Nazareno Fonte-
les, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho 
Junior, Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, Rômulo 
Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Uldurico Pin-
to, Valadares Filho, Vic Pires Franco, Walter Pinheiro, 
Zequinha Marinho, Ariosto Holanda, Eduardo Cunha, 
Fernando Ferro, Júlio Cesar, Professora Raquel Tei-
xeira, Rebecca Garcia e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Julio Semeghini, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 353, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 59/2007 
MSC Nº 188/2007

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Guaraciaba Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no município de Guaraciaba 
do Norte, Estado do Ceará.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – Ccjr)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

24 de abril de 2002, que renova, a partir de 5 de ou-
tubro de 1998, a concessão outorgada à Rádio Gua-
raciaba Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Guaraciaba 
do Norte, Estado do Ceará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Julio Semeghini, Presidente.

TVR Nº 59, DE 2007 
(Mensagem nº 188, de 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 24 
de abril de 2002, que renova a concessão da 
Rádio Guaraciaba Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no município de Guaraciaba 
do Norte, Estado do Ceará.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Guaraciaba 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida 
pela Rádio Guaraciaba Ltda., executante de serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, encontra-se de 
acordo com a prática legal e documental atinente ao 
processo renovatório e os documentos juntados aos 
autos indicam a regularidade na execução dos servi-
ços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, desta Comissão. Verificada a 
documentação, constatamos que foram atendidos todos 
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

Cumpre ressaltar que a tramitação do processo 
em exame foi interrompida em 28 de julho de 2006, em 
deferimento à Mensagem Presidencial nº 474, de 23 
de junho de 2006, tendo sido retomada com o envio, 
pelo Poder Executivo, dos documentos requeridos por 
esta Comissão, por meio da Mensagem Presidencial 
em referência

O ato de renovação de outorga obedece aos 
princípios de constitucionalidade, especialmente no 
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição 
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe-
los quais somos pela homologação do ato do Poder 
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Ratinho Junior, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2007

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Guaraciaba Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no município de Guaraciaba 
do Norte, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

24 de abril de 2002, que renova, a partir de 5 de ou-
tubro de 1998, a concessão outorgada à Rádio Gua-
raciaba Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
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sonora em onda média, no município de Guaraciaba 
do Norte, Estado do Ceará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Ratinho Junior, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Ratinho Junior, à TVR nº 59/2007, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Julio Semeghini – Presidente, Bilac Pinto – Vice-Pre-

sidente, Beto Mansur, Cristiano Matheus, Dr. Nechar, Edi-
gar Mão Branca, Eduardo Sciarra, Elismar Prado, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Guilherme Menezes, Gustavo 
Fruet, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, José Aníbal, Leandro 
Sampaio, Luiza Erundina, Maria do Carmo Lara, Miguel 
Martini, Nazareno Fonteles, Paulo Henrique Lustosa, Pau-
lo Roberto, Ratinho Junior, Roberto Rocha, Rodrigo Rol-
lemberg, Rômulo Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, 
Uldurico Pinto, Valadares Filho, Vic Pires Franco, Walter 
Pinheiro, Zequinha Marinho, Ariosto Holanda, Eduardo 
Cunha, Fernando Ferro, Júlio Cesar, Professora Raquel 
Teixeira, Rebecca Garcia e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Julio Semeghini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 354, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 61/2007 
MSC Nº 188/2007

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Cidade de Sumé Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média, no município de Sumé, 
Estado da Paraíba.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

 O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 10 de julho de 2002, que renova, a partir de 14 de 
setembro de 1997, a concessão outorgada à Rádio 
Cidade de Sumé Ltda. para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no município de 
Sumé, Estado da Paraíba.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Julio Semeghini, Presidente.

TVR Nº 61, DE 2007 
(Mensagem nº 188, de 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 10 
de julho de 2002, que renova a concessão 
da Rádio Cidade de Sumé Ltda. para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de 
Sumé, Estado da Paraíba.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Cidade 
de Sumé Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida 
pela Rádio Cidade de Sumé Ltda., executante de servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média, encontra-se 
de acordo com a prática legal e documental atinente 
ao processo renovatório e os documentos juntados 
aos autos indicam a regularidade na execução dos 
serviços de radiodifusão.

Cumpre ressaltar que o processo em exame faz 
parte do conjunto de proposições referentes à apreciação 
dos atos de outorga, renovação de outorga e perempção 
de outorga para exploração de serviços de radiodifusão 
que foram retiradas de tramitação do Congresso Nacio-
nal em 28 de julho de 2006 por solicitação do Ministério 
das Comunicações, em deferimento à Mensagem Pre-
sidencial nº 474, de 23 de junho de 2006.
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A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, desta Comissão. Verificada a 
documentação, constatamos que foram atendidos todos 
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos 
princípios de constitucionalidade, especialmente no 
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição 
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe-
los quais somos pela homologação do ato do Poder 
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007. – 
Deputado Vic Pires Franco, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2007

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Cidade de Sumé Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média, no município de Sumé, 
Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 10 de julho de 2002, que renova, a partir de 14 de 
setembro de 1997, a concessão outorgada à Rádio 
Cidade de Sumé Ltda. para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no município de 
Sumé, Estado da Paraíba.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007. – 
Deputado Vic Pires Franco, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Vic Pires Franco, à TVR nº 61/2007, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Julio Semeghini – Presidente, Bilac Pinto – Vice-

Presidente, Beto Mansur, Cristiano Matheus, Dr. Nechar, 
Edigar Mão Branca, Eduardo Sciarra, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Guilherme Me-
nezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, 
José Aníbal, Leandro Sampaio, Luiza Erundina, Ma-
ria do Carmo Lara, Miguel Martini, Nazareno Fonte-
les, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho 
Junior, Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, Rômulo 
Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Uldurico Pin-
to, Valadares Filho, Vic Pires Franco, Walter Pinheiro, 

Zequinha Marinho, Ariosto Holanda, Eduardo Cunha, 
Fernando Ferro, Júlio Cesar, Professora Raquel Tei-
xeira, Rebecca Garcia e Ricardo Barros.

 Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Julio Semeghini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 355, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
 Comunicação e Informática) 

TVR Nº 87/2007 
MSC Nº 185/2007

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Santiago FM Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Laranjeiras do 
Sul, Estado do Paraná.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

392, de 16 de agosto de 2006, que outorga permissão 
à Rádio Santiago FM Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no mu-
nicípio de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Julio Semeghini, Presidente.

TVR Nº 87, DE 2007 
(Mensagem nº 185, de 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 392, 
de 16 de agosto de 2006, que outorga permis-
são à Rádio Santiago FM Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de 
Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa-
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nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, o ato que outorga permis-
são à Rádio Santiago FM Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto da Relatora

A outorga do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No 
processo em questão, a Rádio Santiago FM Ltda. aten-
deu aos requisitos da legislação específica e obteve 
a maior pontuação do valor ponderado, nos termos 
estabelecidos pelo Edital, tornando-se a vencedora 
da concorrência para exploração do serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, desta Comissão. Verificada a 
documentação, constatamos que foram atendidos todos 
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputada Maria do Carmo Lara, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2007

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Santiago FM Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Laranjeiras do 
Sul, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

392, de 16 de agosto de 2006, que outorga permissão 
à Rádio Santiago FM Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 

radiodifusão sonora em freqüência modulada, no mu-
nicípio de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputada Maria do Carmo Lara, Relatora.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável da 
Relatora, Deputada Maria do Carmo Lara, à TVR nº 
87/2007, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo 
que apresenta.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Julio Semeghini – Presidente, Bilac Pinto – Vice-

Presidente, Beto Mansur, Cristiano Matheus, Dr. Nechar, 
Edigar Mão Branca, Eduardo Sciarra, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Guilherme Me-
nezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, 
José Aníbal, Leandro Sampaio, Luiza Erundina, Ma-
ria do Carmo Lara, Miguel Martini, Nazareno Fonte-
les, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho 
Junior, Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, Rômulo 
Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Uldurico Pin-
to, Valadares Filho, Vic Pires Franco, Walter Pinheiro, 
Zequinha Marinho, Ariosto Holanda, Eduardo Cunha, 
Fernando Ferro, Júlio Cesar, Professora Raquel Tei-
xeira, Rebecca Garcia e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Julio Semeghini, Presidente.

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) N.º 87, DE 2007 
(Do Sr. Paes Landim)

Dá nova redação ao inciso XI, art. 32 do 
Regimento Interno, com o objetivo de criar 
a Comissão de Defesa Nacional. 

Despacho: Decorrido o Prazo Regimen-
tal Previsto no Artigo 216, §1° do RICD, Enca-
minhe-se à Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania e à Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

A Câmara dos Deputados resolve: 
Art. 1o  O inciso XI do art. 32 do Regimento Inter-

no passa a vigorar com a seguinte redação:
XI – Comissão de Relações Exteriores:

relações diplomáticas e consulares, eco-
nômicas, comerciais, culturais e científicas com 
outros países; relações com entidades inter-
nacionais multilaterais e regionais;
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política externa brasileira; serviço exte-
rior brasileiro;

tratados, atos, acordos e convênios in-
ternacionais e demais instrumentos de políti-
ca externa;

direito internacional público; ordem jurí-
dica internacional; nacionalidade; cidadania e 
naturalização; regime jurídico dos estrangeiros; 
emigração e imigração;

autorização para o Presidente ou o Vice-
Presidente da República se ausentarem do 
território nacional. 

Art. 2o – O inciso XII, renumerados os demais, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

XII – Comissão de Defesa e Segurança Nacio-
nal:

a) política de defesa nacional, estudos 
estratégicos e atividades de informação e con-
tra-informação; segurança pública e seus ór-
gãos institucionais;

b) Forças Armadas e Auxiliares; adminis-
tração pública militar; serviço militar e prestação 
civil alternativa; passagem de forças estrangei-
ras e sua permanência no território nacional; 
envio de tropas para o exterior;

c) assuntos atinentes à faixa de frontei-
ras e áreas consideradas indispensáveis à 
defesa nacional;

d) direito militar e legislação de defesa 
nacional; direito marítimo, aeronáutico e es-
pacial;

litígios internacionais, declaração de 
guerra; condições de armistício ou de paz; 
requisições civis e militares em caso de imi-
nente perigo e em tempo de guerra;

assuntos atinentes à prevenção, fiscali-
zação e combate ao uso de drogas e ao tráfico 
ilícito de entorpecentes;

diretrizes das normas de navegação aé-
rea, civil e militar e administração de aero-
portos;

outros assuntos pertinentes ao seu cam-
po temático. 

Art. 3o – Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Justificação

A versão do Regimento Interno aprovada pela 
Resolução n° 17, de 1989, e alterado pelas de núme-
ros 1, 3 e 10, de 1991; 22 e 24, de 1992, 25, 37 e 38, 
de 1993, e 57 e 58 de 1994, previa a existência da co-

missão permanente de Defesa Nacional (art. 32, inciso 
V) e da de Relações Exteriores (art. 32, inciso X). A 
Resolução 77, de 1995, alterou a numeração do inciso 
XI do mesmo artigo e a de n° 15, de 1996, integrou 
ambas as Comissões na atual de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional. Os argumentos utilizados na 
ocasião para promover essa fusão foram sem dúvida 
relevantes, mas os fatos a que o país está assistindo, 
na maior crise por que estão passando a aviação civil 
e a navegação aérea em nosso país, parecem mostrar 
que se tornou recomendável, e até mesmo indispen-
sável, separar as atividades de relações externas do 
país e as de defesa e segurança nacional, no âmbito 
desta Casa. 

Trata-se de uma questão que vem se tornando 
cada vez mais complexa e que assumiu, primeiro o as-
pecto de uma crise, com a quebra sucessiva das três 
maiores empresas de navegação aérea brasileiras, a 
Transbrasil, a Vasp e a Varig, desde que decisão po-
lítica, decorrente das pressões exercidas na Assem-
bléia Nacional Constituinte de 1987/88, terminou com 
a chamada “empresa de bandeira”, de que desfrutava 
a última, uma das maiores do setor em todo mundo, 
com tradição pioneira e quase centenária no país. Com 
raríssimas exceções, entre as quais a mais conhecida 
é a dos Estados Unidos, a maioria das nações dispõe 
ainda hoje de uma empresa nessas condições, como 
se pode constatar na Argentina, no Chile, na Colômbia, 
na Venezuela, na França, na Itália, na Alemanha, na 
Espanha, em Portugal, na Índia, em Israel, na China 
e na Holanda, para citar apenas as mais conhecidas. 
A crise que culminou com o desdobramento da Varig, 
teve como conseqüência o surgimento de um autên-
tico duopólio no país e dois dos maiores acidentes 
com aeronaves das duas empresas nacionais que 
atualmente repartem o mercado interno e externo de 
nossa aviação comercial. 

A singularidade dos fatos envolvidos em um dos 
mercados que já foi considerado dos mais seguros do 
mundo, em matéria de aviação comercial, e os inciden-
tes que envolvem os dois entes públicos encarregados 
da regulação do setor, a empresa pública Infraero e a 
ANAC, não deixam dúvidas quanto a urgência de se 
rever o conceito que levou à fusão das duas comissões 
técnicas que funcionavam autonomamente na Câma-
ra, desde a restauração da democracia em 1946, para 
restabelecer a dualidade de competências em matéria 
de Defesa e Segurança Nacional e Relações exterio-
res, notadamente depois da criação do Ministério da 
Defesa que só agora parece assumir a plenitude de 
suas funções institucionais. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Paes Landim
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INDICAÇÃO Nº 896, DE 2007 
(Do Sr. Praciano)

Sugere às Presidências dos Tribunais 
de Justiça de todo o País, exceto à Presidên-
cia do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul, providências para a criação, em cada 
Tribunal, de Câmara Criminal especializada 
em julgamento de infrações penais come-
tidas por Prefeitos Municipais, a exemplo 
do que já ocorre no TJRS.

Despacho: Devolva-se a Indicação ao 
Autor, nos Termos do Art. 137, § 1º, Inciso Ii, 
Alínea “a”, do Citado RICD. Oficie-se ao Autor 
e, após, Publique-se.

Excelentíssimo Sr. Desembargador Presidente,
Na qualidade de representante do povo brasi-

leiro, eleito pelo Estado do Amazonas, dirijo-me à 
Vossa Excelência para, respeitosamente, apresentar 
a seguinte:

Indicação, expondo, para tanto, o que segue:
1. Como bem sabe Vossa Excelência, o Estado 

do Rio Grande do Sul criou, em 1994, uma Câmara 
de Justiça (a 4ª Câmara Criminal) com competência 
originária para julgamento dos delitos atribuídos a 
Prefeitos Municipais. 

2. Somente nos primeiros cinco anos da existên-
cia da referida Câmara Criminal, foram condenados 74 
administradores municipais – a penas que iam desde 
a prestação de serviços à comunidade até a prisão em 
regime fechado por crimes de responsabilidade, como 
desvio de verbas públicas ou contratações irregulares 
– e absolvidos outros 132, totalizando, portanto, no re-
ferido período, 206 julgamentos de prefeitos. 

3. Os resultados obtidos nos cinco primeiros anos 
da mencionada Câmara especializada no julgamento 
de crimes que envolvam prefeitos demonstraram que 
o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul estava 
no caminho certo e que a especialização de Varas e 
Câmaras judiciais é, também, uma forma de praticar 
a “tolerância zero” com a corrupção em nosso país, 
principalmente porque tais Varas e Câmaras apresen-
tam-se mais eficientes nos julgamentos de crimes de 
corrupção do que as não especializadas.

4. Com competência recursal para o julgamento 
de crimes de responsabilidade e funcionais praticados 
por ex-prefeitos, além do julgamento dos crimes contra 
a incolumidade pública, contra a Administração Pública 
e de parcelamento de solo urbano, a 4ª Câmara Criminal 
do TJRS, durante os seus 14 anos de funcionamento, 
apresenta o seguinte quadro resumo de condenações/
absolvições de prefeitos e ex-prefeitos:

Ano Condenações Absolvições

1994 13 27
1995 30 26
1996 18 28
1997 06 23
1998 07 28
1999 10 11
2000 11 10
2001 03 07
2002 06 19
2003 21 30
2004 27 34
2005 11 43
2006 04 10
2007 (até maio/07) 02 01
Fonte: Revista intitulada “Juízes Contra a Cor-

rupção”, da Associação dos Magistrados Brasileiros, 
de maio/2007.

5. O quadro acima, muito mais do que uma fria 
estatística de condenações-absolvições, demonstra 
que a 4ª Câmara Criminal do TJRS julga, efetivamen-
te, os processos relativos a crimes de Prefeitos e ex-
Prefeitos que são de sua competência, ressaltando-
se que de 1994 a 2006, o referido Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul recebeu 677 denúncias contra 
as mencionadas autoridades municipais, das quais 
203 foram remetidas aos Tribunais Federais. Assim, 
tem o TJRS respondido à sociedade do Rio Grande 
do Sul – com maior celeridade do que respondem 
os demais Tribunais de Justiça às populações de 
seus respectivos Estados – sobre as denúncias de 
crimes cometidos pelos chefes dos poderes executi-
vos municipais, condenando os culpados e absolven-
do os inocentes.

6. Os motivos que levaram o Estado do Rio Gran-
de do Sul a criar, em 1994, uma Câmara Criminal para 
o julgamento de crimes cometidos por prefeitos (e, 
em grau de recurso, de crimes cometidos por ex-pre-
feitos) ainda são presentes, tanto no próprio Estado 
do Rio Grande do Sul quanto nos demais Estados da 
Federação. No que diz respeito a crimes de corrupção, 
recentes relatórios da Controladoria-Geral da União-
CGU demonstram que em cerca de 77 % (setenta e 
sete por cento) dos municípios brasileiros as verbas 
públicas federais a eles destinadas são irregularmente 
aplicadas, sendo que a maior parte das irregularida-
des dão-se por por pura prática de corrupção, embora 
haja má aplicação dos recursos públicos, também, por 
desconhecimento e incompetência administrativa. As-
sim, na maioria dos municípios do nosso país escoam 
pelo ralo da corrupção o dinheiro da merenda escolar, 
da habitação popular, da saúde e da educação, e isso 
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só pra se falar em verbas públicas federais, objeto de 
fiscalização da CGU.

7. Acreditamos em que, havendo vontade política, 
podem ser superados quaisquer problemas técnicos 
que venham a ser apresentados para a criação – nos 
Estados onde ainda não existem – de Câmaras Cri-
minais com competências idênticas às da 4ª Câmara 
Criminal do TJRS, de forma que todos os Estados bra-
sileiros podem seguir o exemplo da experiência gaúcha 
e criar mais um importante e eficiente instrumento de 
combate à corrupção e à impunidade.

Posto isto, solicito de Vossa Excelência – bem 
como dos demais Excelentíssimos Senhores Desem-
bargadores deste Egrégio Tribunal de Justiça – as 
providências legais cabíveis para a criação, neste Tri-
bunal Estadual, de uma Câmara Criminal que tenha 
competências originárias e recursais idênticas às da 
4ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2007. – Praciano, 
Deputado Federal PT /AM.

INDICAÇÃO Nº 1.068, DE 2007 
(Do Sr. Rômulo Gouveia)

Sugere à Ministra-Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República que sejam de-
senvolvidas gestões junto a PETROBRÁS, 
objetivando viabilizar a implantação do pro-
jeto da Usina Termelétrica da Paraíba. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra:
 Ao cumprimentá-la, respeitosamente e na defesa 

dos interesses do Estado da Paraíba, vimos à presen-
ça de Vossa Excelência para solicitar o indispensável 
e vital apoio no sentido de que sejam desenvolvidas 
gestões junto a Petrobras, objetivando viabilizar a im-
plantação do projeto da Usina Termelétrica da Paraíba, 
de conformidade com o que expomos a seguir:

 Desde outubro de 2000, que a Companhia Pa-
raibana de Gás – PBGAS, empresa responsável pela 
distribuição de gás natural canalizado no Estado da 
Paraíba, cujo contexto societário é formado pelo estado 
da Paraíba, as empresas Petrobras Gás S.A, (Gaspetro) 
e o Grupo Mitsui Gás e Energia do Brasil, vem desen-
volvendo e participando de ações objetivando viabilizar 
a instalação de uma usina de geração de 150MW e 
um consumo estimado de 750.000 m³/dia. Para tanto 
já foram cumpridas as seguintes etapas:

Realização de estudos básicos (EVTE 
e anteprojeto);

Cessão de terreno pelo Governo do Es-
tado;

Licenças ambientais – LP;
Estudos de interligação ONS e de supri-

mento de água;
Autorização da ANEEL para a PBGAS 

estabelecer-se como produtor independente de 
energia elétrica (Resolução 264 de 9-7-01);

Habilitação da PBGAS para participar de 
leilões de energia (Resolução 485 de 14-4-04).

O próximo passo para viabilizar o empreendi-
mento e a conseqüente participação nos leilões, será 
a obtenção de Carta-Compromisso da Petrobras, com-
prometendo-se a efetuar o suprimento do gás natural, 
combustível necessário ao funcionamento da usina, e 
política de preço que será praticada ao longo desse 
tempo de suprimento. Com esse compromisso, os de-
mais estudos ainda carentes de atualização, caso do 
EVTE e a formalização de parcerias para a constitui-
ção de uma SPE com a participação da CHESF e de 
grupo privado serão concluídos.

Naturalmente sabemos e acompanhamos de per-
to as dificuldades e incertezas predominantes no mer-
cado brasileiro do gás natural neste momento; contudo 
é oportuno ressaltar que com base em cronograma 
preliminar, a demanda de gás natural para a UTE/PB 
somente deverá ocorrer a partir do final de 2011, épo-
ca que, no nosso entendimento, teremos atingido uma 
situação mais confortável na relação demanda/oferta 
de GN no nosso País.

Pelo exposto, reiteramos os entendimentos que 
já vêm sendo mantidos pela PBGAS e pelo próprio Go-
vernador do Estado junto a Petrobras sobre o assunto, 
e considerando que o único impedimento para a conse-
cução do projeto e consequentemente da participação 
nos leilões que estão sendo realizados pela ANEEL é a 
Carta-Compromisso da Petrobras; solicitamos a indis-
pensável colaboração de Vossa Excelência no sentido 
de desenvolver gestões junto aquela empresa, de modo 
a que se viabilize a emissão do referido documento, o 
que possibilitará o encaminhamento das demais ações 
pendentes para implementação do referido projeto e 
o conseqüente funcionamento da UTE/PB a partir de 
2011, inserindo a Paraíba no contexto de novos pro-
dutores de energia na região Nordeste, contribuindo 
para o desenvolvimento da nossa região e do próprio 
Estado da Paraíba.

Confiantes, pois, na pronta gestão de Vossa Ex-
celência ao nosso mais que justo pleito, é que aguar-
damos veementemente, seja este atendido pela PE-
TROBRAS, submetemos a presente Indicação á sua 
elevada consideração.

 Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
–Deputado Rômulo Gouveia.
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INDICAÇÃO Nº 1.069, DE 2007 
(Da Sra. Gorete Pereira)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro de Estado da Educação a inclusão 
da disciplina violência contra a mulher no 
currículo escolar do ensino fundamental.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

Considerando que a inclusão de disciplinas e a defi-
nição de conteúdos mínimos a serem desenvolvidos nas 
escolas de ensino fundamental são da competência desse 
Ministério, ouvido o Conselho Nacional de Educação.

Considerando que, nos termos da Lei nº 4.024, de 
20 de dezembro de 1961, cabe ao Conselho Nacional 
de Educação, por meio de sua Câmara de Educação 
Básica, deliberar sobre as diretrizes curriculares propos-
tas por esse Ministério para o ensino fundamental.

Considerando a sanção da Lei nº 11.340, de 7 
de agosto de 2006, mais conhecida como “Lei Maria 
da Penha”, que cria mecanismos para coibir a violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher, tipificando-a 
como crime, e institui uma série de medidas com vistas 
à proteção da mulher em situação de violência.

Considerando que a edição da Lei Maria da Pe-
nha se fez no âmbito dos compromissos internacionais 
assumidos pelo governo brasileiro nas inúmeras con-
venções das quais o Brasil é signatário, destacando-
se, dentre estas, a Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 
(CEDAW) e a Convenção Interamericana para Pre-
venir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 
(Convenção de Belém do Pará).

Considerando que a violência contra a mulher 
viola e degrada os direitos humanos da mulher em 
seus aspectos fundamentais de liberdade.

Considerando a histórica luta dos movimentos 
de mulheres pela igualdade de oportunidades e de 
direitos e do comprometimento do Estado brasileiro 
com as questões de gênero.

Considerando que somente pela educação se 
reverterá o nefasto sentimento de impunidade pela 
violência e discriminação contra a mulher, primeiro 
passo rumo ao resgate da cidadania feminina e à pro-
teção da família.

Vimos sugerir a inclusão da disciplina violência con-
tra a mulher no currículo das escolas do ensino funda-
mental por acreditarmos que o respeito à mulher advém 
de valores que devem ser cultivados o mais cedo possível 
nas nossas crianças, nossos futuros cidadãos.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
– Deputada Gorete Pereira.

INDICAÇÃO Nº 1.070, DE 2007 
(Do Sr. Rômulo Gouveia)

Sugere ao Ministro de Estado da Se-
cretaria Especial dos Portos que seja feita 
a inclusão do Porto de Cabebelo – PB, no 
Estado da Paraíba, dentro do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro:
 Ao cumprimentá-lo, respeitosamente e na defesa 

dos interesses do Estado da Paraíba, vimos à presen-
ça de Vossa Excelência para solicitar o indispensável 
e vital apoio no sentido de que seja feita a inclusão do 
Porto de Cabebelo-PB, no Estado da Paraíba, dentro 
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 

 O Governo Federal lançou o Programa de Ace-
leração do Crescimento – PAC, que é um conjunto 
de medidas que visam contribuir para a elevação das 
taxas de crescimento econômico do país, através do 
aumento do investimento em infra-estrutura. O PAC 
trata-se de uma Ação Governamental, bem, planejada 
com a finalidade de direcionar os investimentos públi-
cos e privado em áreas tidas como estratégicas para 
a economia Brasileira.

 A modernização do Porto de Cabedelo é de 
fundamental importância para o desenvolvimento da-
quele município e do Estado, uma vez que é a porta 
de entrada e saída para o crescimento da economia 
do Estado.

 Para isso é preciso que o Governo Federal inclua, 
no PAC, o Porto de Cabedelo, um dos poucos do país 
que ficaram excluídos desse importante programa de 
fomento ao desenvolvimento.

 Confiantes, no pronto atendimento da presente 
propositura para que possamos aumentar a oferta de 
emprego e renda do nosso estado e naturalmente, o 
incremento do fortalecimento da economia Paraibana 
é que submetemos a presente Indicação à sua eleva-
da consideração.

 Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Rômulo Gouveia.

INDICAÇÃO N.º 1.071, DE 2007 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Senhor Ministro das Comu-
nicações a instalação de dois telefones pú-
blicos na comunidade São Jorge, localizada 
no município de Rio Preto da Eva, estado 
do Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunica-
ções:

A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 
para apresentar a seguinte indicação: 

A empresa de Telefonia fixa que atende a Região 
Norte, a TELEMAR NORTE LESTE S/A, presta servi-
ços de telefonia fixa, para a maioria das residências e 
estabelecimentos no estado do Amazonas.

A comunidade São Jorge, localizada na zona rural 
do município de Rio Preto da Eva, vive sem o serviço 
de telefonia pública, inviabilizando a comunicação de 
mais de quinhentos moradores que habitam o local.

É importante frisar que a comunidade possui uma 
escola, cujo número de alunos é de aproximadamente 
1.200 e também um posto de saúde, que atende men-
salmente 800 pacientes.

Considerando que o Governo Federal tem como 
meta a expansão dos meios de comunicação em co-
munidades com 100 habitantes;

Considerando, finalmente que a telefonia pública 
é fundamental para as comunidades rurais.

Assim sendo venho solicitar de V. Exa. providên-
cias urgentes no sentido de que a referida empresa 
que presta esse tipo de serviço instale dois telefones 
públicos na comunidade de São Jorge, localizada no 
município de Rio Preto da Eva (AM), de modo a aten-
der as necessidades da população local. 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
– Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 1.072, DE 2007 
(Do Sr. Reginaldo Lopes)

Sugere ao Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão a inclusão da migração 
sazonal no banco de dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão:

Nos séculos dezenove e vinte, as regiões do Baixo 
e do Médio Jequitinhonha tornaram-se áreas de inten-
sa imigração, tendo em vista a expansão da pecuária 
de corte, que atraiu não só trabalhadores do próprio 
Estado de Minas Gerais, mas também de Estados do 
Nordeste, em especial da Bahia.

Nas últimas décadas, no entanto, essas regiões 
mineiras tornaram-se áreas economicamente estag-
nadas e passaram a expulsar população. Esse tipo 
de movimento populacional já foi registrado, inclusi-
ve, pelo Censo Demográfico de 1991, que constatou 
a existência de cerca de 132 mil pessoas, originárias 
do Vale do Jequitinhonha, residindo fora de seu espa-

ço territorial. Entre os destinos escolhidos por esses 
migrantes, destaca-se predominantemente o Estado 
de São Paulo, que absorve cerca de 35% de toda a 
emigração do Vale. 

O problema maior, no entanto, reside hoje nos 
fluxos migratórios sazonais de trabalhadores, origi-
nados no Vale do Jequitinhonha em direção a outros 
Estados da Federação, uma vez que o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística – IBGE costuma fazer 
o levantamento da população local no mês de outu-
bro, enquanto os trabalhadores rurais, em especial os 
que lidam com o corte da cana, só retornam aos seus 
municípios de origem no período das chuvas (o qual 
começa normalmente no mês de novembro). Isso faz 
com que o movimento pendular de trabalhadores aca-
be gerando uma espécie de “vazio demográfico” nos 
dados censitários do Instituto. Este vazio localiza-se 
sobretudo no norte de Minas Gerais, mais precisamen-
te no Vale do Jequitinhonha e na região de Mucuri, e 
abrange cerca de cinqüenta mil moradores locais não 
computados nos levantamentos. Esses municípios mi-
neiros que cedem trabalhadores temporários a outros 
Estados ficam sobremaneira prejudicados no processo 
de partilha do Fundo de Participação dos Municípios. 

Diante do exposto, solicitamos a Vossa Excelência 
a adoção de medidas que permitam ser considerada, 
nas contagens periódicas de população feitas pelo 
IBGE, a questão da sazonalidade relativa à mão-de-
obra pendular, que, na busca por oportunidades de 
trabalho fora de suas áreas de origem, acaba por gerar 
um vazio demográfico temporário nos seus respectivos 
estados e municípios, levando a graves distorções na 
contagem dos dados populacionais intercensitários, 
relativos à distribuição de recursos do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Reginaldo Lopes.

INDICAÇÃO Nº 1.073, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Ortiz)

Sugere ao Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão o envio de projeto 
de lei para criação da Carreira de Gestão e 
Política de Transportes e do Plano Especial 
de Cargos do Ministério dos Transportes.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão:

Por meio da presente Indicação, venho sugerir 
a V.Exª a adoção das providências cabíveis visando o 
envio, ao Congresso Nacional, de projeto de lei para 
criação da Carreira de Gestão e Política de Transpor-
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tes e do Plano Especial de Cargos do Ministério dos 
Transportes.

Anteprojeto de lei dispondo sobre a matéria foi 
encaminhado a esse Ministério pelo Ministro de Estado 
dos Transportes, por meio do Aviso nº 055/GM/MT, em 
29 de março de 2006. Segundo fomos informados, o 
processo correspondente nesse Ministério recebeu o 
número 03000.001478/2006-49.

A proposta em questão tem por objetivo a criação 
de uma carreira específica para o Ministério dos Trans-
portes, com cargos de Analistas, Técnicos e Auxiliares, 
que deverá contribuir para a melhoria da capacidade 
técnica do órgão na execução da política nacional de 
transportes. Pretende, ainda, a criação de um plano 
especial composto pelos cargos de provimento efetivo 
do Plano de Classificação de Cargos – PCC perten-
centes ao Ministério dos Transportes, medida que trará 
benefícios para os atuais servidores, cujos vencimentos 
encontram-se bastante defasados.

É como encaminhamos a presente Indicação, 
certos de que o assunto receberá a devida atenção 
por parte do ilustre Ministro.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Marcelo Ortiz.

INDICAÇÃO N.º 1.074, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Ortiz)

Sugere ao Ministério da Defesa a fixa-
ção da figura do Avião 14 BIS nas aeronaves 
das Forças Armadas Brasileiras.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa:
É de se trazer à lembrança que Alberto Santos 

Dumont, no Brasil, é o Patrono da Aviação e que do 
seu gênio inventivo brotou uma das mais importantes 
contribuições para a humanidade: o primeiro vôo com 
um aparelho mais pesado que o ar, por ele batizado 
de 14 BIS;

Considerando que é de bom alvitre que se pro-
pague isso por todo o mundo e que as aeronaves das 
nossas Forças Armadas são instrumentos da presença 
brasileira não só no território nacional, mas também 
quando voam em missões que alcançam as nações 
amigas, sugerimos a afixação da figura do Avião 14 
BIS em todas as aeronaves das Forças Armadas bra-
sileiras.

Na certeza de que V. Exª apreciará com ânimo 
favorável a sugestão aqui trazida, submetemos a pre-
sente Indicação à sua elevada consideração.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Marcelo Ortiz.

INDICAÇÃO Nº 1.075, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Ortiz)

Sugere ao Ministério do Turismo o 
aproveitamento da réplica da Nau Capitâ-
nia, construída para as comemorações dos 
quinhentos anos do descobrimento do Bra-
sil, como destino de turismo cultural.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra de Estado do 
Turismo:

O turismo se tornou, nos últimos anos, uma das 
indústrias mais importantes em todo o mundo. O seg-
mento conhecido como turismo cultural é um dos gran-
des responsáveis por este crescimento.

Sabe-se que, no Brasil, o turismo cultural ganhou 
maior atenção com a criação desse Ministério, em 2003, 
e tem sido, desde então, objeto de estudos e discussões 
desse órgão gestor, que utilizou o conceito como uma 
das bases do seu Plano Nacional do Turismo. 

De fato, turismo e cultura constituem áreas de 
imensa afinidade. Dotado de rico patrimônio histórico-
cultural, o Brasil tem atraído grande número de turis-
tas estrangeiros interessados em conhecer, seja nos 
grandes museus ou nas ruas das cidades, um pouco 
mais sobre as nossas manifestações artísticas e sobre 
o passado do País. Da mesma forma, esse patrimônio 
seduz o visitante brasileiro, curioso a respeito de sua 
própria história e das múltiplas expressões culturais 
que compõem a identidade nacional. 

Assim, se a indústria do turismo, no Brasil, tem 
crescido significativamente, gerando desenvolvimento 
econômico, empregos, divisas em moedas estrangeiras 
e o fortalecimento da identidade do nosso povo, cabe 
ao segmento cultural a responsabilidade por grande 
parte desse progresso. 

A cultura, por sua vez, tem no turismo um impor-
tante parceiro nas ações voltadas para a educação pa-
trimonial e ambiental e um apoio naquelas destinadas 
à preservação dos bens que constituem o patrimônio 
cultural brasileiro. 

É por acreditar na parceria entre turismo, cultura 
e educação, que vimos sugerir a esse Ministério a im-
plementação de iniciativa com vistas a explorar, como 
produto turístico nacional, a réplica da Nau Capitânia 
– embarcação construída para fazer parte dos festejos 
do descobrimento do Brasil, hoje esquecida no Clube 
Naval Charitas, na praia de Jurujuba, em Niterói, Es-
tado do Rio de Janeiro.

A caravela, simulacro daquela usada por Cabral, 
em 1500, foi construída pelo Instituto Memorabília, 
com recursos oriundos de consórcio entre o gover-
no federal e empresas dos setores estatal e privado, 
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como Petrobras, Embraer, Vale do Rio Doce, Banco 
Real, entre outras. O Ministro Rafael Greca, do então 
Ministério de Esportes e Turismo, empenhou recursos 
expressivos do orçamento federal na construção da 
referida embarcação. 

A Nau Capitânia foi erguida com madeiras nacio-
nais (cumaru, cedro e pequi), fibra de vidro e resina 
epóxi. Mede 28 metros de comprimento e oito de lar-
gura. A embarcação poderá ser usada para passeios, 
caso apresente condições de navegabilidade, ou ser 
simplesmente aberta a visitação pública. Poderá, ain-
da, ser transformada em “Museu do Descobrimento”, 
numa parceria com o Ministério da Cultura. São muitas 
as possibilidades. Todavia, a réplica foi abandonada 
pelo poder público e encontra-se sob a guarda de en-
tidade privada, o Clube Naval Charitas, sem que seu 
imenso potencial turístico, pedagógico e cultural pos-
sa ser utilizado em favor da nossa população e dos 
estrangeiros em visita ao País. 

Estamos certos de que esse potencial não deve 
ser desperdiçado. A réplica da Nau Capitânia constitui 
objeto de interesse para turistas, estudantes, profes-
sores, pesquisadores e curiosos, devendo, portanto, 
estar disponível à visitação, sob a responsabilidade 
do governo federal.

Por todas as razões apresentadas, esperamos 
que nossa Indicação mereça a atenção e o empenho 
desse Ministério. 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Marcelo Ortiz.

INDICAÇÃO Nº 1.076, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida , a ne-
cessidade de liberar recursos do Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS) para a construção de habitações 
populares no município de Figueirópolis 
D´Oeste / MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover pro-
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 

insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações.

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni-
cípio de Figueirópolis D´Oeste/MT.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Eliene Lima.

REQUERIMENTO 
(Do Sr. Eliene Lima)

Requer o envio de Indicação ao Senhor 
Ministro de Estado das Cidades, Márcio For-
tes de Almeida, sugerindo a necessidade 
de liberar recursos do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS) para 
a construção de habitações populares no 
município de Figueirópolis D´Oeste/MT.

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 113, inciso I e § 1o, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
V. Exa. que seja encaminhada, ao Senhor Ministro de 
Estado das Cidades, Márcio Fortes de Almeida, Indi-
cação no sentido de sugerir a liberação de recursos 
do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS) para a construção de habitações populares 
no município de Figueirópolis D´Oeste/MT.

Sala das Sessões, de 2007. – Deputado Eliene 
Lima.

INDICAÇÃO Nº 1.077, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida , a necessi-
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de General Carneiro / MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover pro-
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
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como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações.

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni-
cípio de General Carneiro/MT.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Eliene Lima.

REQUERIMENTO 
(Do Sr. Eliene Lima)

Requer o envio de Indicação ao Senhor 
Ministro de Estado das Cidades, Márcio For-
tes de Almeida, sugerindo a necessidade 
de liberar recursos do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS) para 
a construção de habitações populares no 
município de General Carneiro/MT.

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 113, inciso I e § 1o, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
V. Exa. que seja encaminhada, ao Senhor Ministro de 
Estado das Cidades, Márcio Fortes de Almeida, Indi-
cação no sentido de sugerir a liberação de recursos 
do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS) para a construção de habitações populares 
no município de General Carneiro/MT.

Sala das Sessões, de 2007. – Deputado Eliene 
Lima.

INDICAÇÃO Nº 1.078, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida , a ne-
cessidade de liberar recursos do Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS) para a construção de habitações 
populares no município de Guarantã do 
Norte / MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover pro-
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 

concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações.

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni-
cípio de Guarantã do Norte/MT.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Eliene Lima.

REQUERIMENTO 
(Do Sr. Eliene Lima)

Requer o envio de Indicação ao Senhor 
Ministro de Estado das Cidades, Márcio For-
tes de Almeida, sugerindo a necessidade 
de liberar recursos do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS) para 
a construção de habitações populares no 
município de Guarantã do Norte/MT.

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 113, inciso I e § 1o, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
V. Exa. que seja encaminhada, ao Senhor Ministro de 
Estado das Cidades, Márcio Fortes de Almeida, Indi-
cação no sentido de sugerir a liberação de recursos 
do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS) para a construção de habitações populares 
no município de Guarantã do Norte/MT.

Sala das Sessões, de 2007. – Deputado Eliene 
Lima.

INDICAÇÃO Nº 1.079, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida , a necessi-
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Glória D´Oeste / MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover pro-
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
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23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações.

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni-
cípio de Glória D´Oeste/MT.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 1.080, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida , a necessi-
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Guiratinga / MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover pro-
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações.

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni-
cípio de Guiratinga/MT.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 1.081, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida , a necessi-
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 

para a construção de habitações populares 
no município de Indiavaí / MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover pro-
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações.

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni-
cípio de Itaúba/MT.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 1.082, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida , a necessi-
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Itaúba / MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover pro-
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações.

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
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para a construção de habitações populares no muni-
cípio de Indiavaí/MT.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 1.083, DE 2007 
(Da Sra. Perpétua Almeida)

Sugere ao Ministro das Comunicações 
que a Presidência da Empresa de Correios 
e Telégrafos implemente negociações sa-
lariais com representantes dos servidores 
da referida empresa.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Ministro,
Servidores da Empresa Correios e Telégrafos 

protocolaram pauta de reivindicações em julho deste 
ano, buscando mecanismos para negociação coletiva 
salarial.

A proposta apresentada pela direção dos Correios 
retrocede em direitos adquiridos no acordo coletivo do 
ano passado, registrando-se a não consideração da 
defasagem salarial no último período.

Desta forma, faz-se necessário a construção de 
uma nova proposta, que atenda às reivindicações traba-
lhistas, quais sejam: Aumento de R$200,00; Reposição 
de 47,77%; Melhores condições de trabalho; Entrega 
de correspondências pelo horário da manhâ - hoje os 
carteiros entregam as cartas no horário menos reco-
mendado pelos médicos; Implantação do PCCS; Se-
gurança nas agências; Adicional de periculosidade.

Estas ações, necessárias às boas relações tra-
balhistas, justificam-se pela necessidade de negocia-
ções que atendam ao movimento reivindicatório sem 
que haja necessidade para a deflagração de ativida-
des grevistas.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
– Deputada Perpétua Almeida, PCdoB/AC.

INDICAÇÃO Nº 1.084, DE 2007 
(Do Sr. Indio da Costa)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro de Estado da Educação a criação da 
Universidade Federal da Zona Oeste do Rio 
de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

A expansão da rede federal de educação superior 
é um imperativo da sociedade brasileira. Trata-se de 
dar oportunidade ao maior número possível de jovens, 
de acesso ao ensino de qualidade e ao ambiente de 

pesquisa e extensão, marca inegável das instituições 
mantidas pela União.

Assiste-se, no presente Governo, a um decisivo 
impulso na ampliação das universidades já existentes, 
com a abertura de novos campi, seguindo uma opor-
tuna política de interiorização. Observa-se também a 
criação da novas universidades, para dar atendimento 
a importantes demandas, sejam regionais, como é o 
caso da Universidade Federal do Pampa (UNIPAM-
PA), sejam de grandes concentrações urbanas, como 
a Universidade Federal do ABC (UFABC).

O Rio de Janeiro, especialmente a região metro-
politana da capital do Estado, é uma das áreas mais 
populosas do País, com reconhecida tradição educa-
cional e cultural e importante dinâmica social e eco-
nômica, que promovem o surgimento de significativa 
procura pela educação superior.

Algumas de suas zonas geográficas conformam ver-
dadeiras imensidões urbanas, que reclamam adequado 
atendimento educacional localizado. A cidade do Rio de 
Janeiro e seu entorno têm necessidades importantes, à 
semelhança daquelas que, em São Paulo, vêm sendo 
atendidas pelo campus da Zona Leste, da Universidade 
de São Paulo (USP), esta uma instituição estadual, e pelo 
surgimento da UFABC, em Santo André, novo marco da 
presença federal no ensino superior nesse Estado.

No Rio de Janeiro, a Zona Oeste engloba bairros 
que vão da Barra da Tijuca a Santa Cruz, de Jacarepa-
guá a Campo Grande, do Recreio dos Bandeirantes a 
Bangu. Um aglomerado populacional que chega a três 
milhões de habitantes. O acesso dos jovens que aí re-
sidem às instituições públicas já existentes é limitado 
não só pelo número de vagas oferecidas, como pelas 
conhecidas dificuldades de transporte que caracteri-
zam a localidade.

Estas razões parecem de todo suficientes para 
fundamentar o objeto da presente Indicação, que é o de 
sugerir ao Ministério da Educação a criação da Univer-
sidade Federal da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Estou 
seguro de que Vossa Excelência, sensível a este justo 
pleito dos cidadãos cariocas e fluminenses, haverá de 
determinar as necessárias providências que culminarão 
com o encaminhamento a esta Casa de projeto de lei 
dispondo sobre a criação dessa universidade.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. 
– Deputado Indio da Costa.

INDICAÇÃO Nº 1.085, DE 2007 
(Do Sr. Carlos Souza)

Sugere adoção de providências do 
Ministério da Educação – MEC no sentido 
de criar o Curso Técnico em Biotecnologia 
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do Centro Federal de Educação Tecnológica 
do Amazonas – CEFET / AM.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e su-

gerir o seguinte:
1. A Biotecnologia é um dos campos técnico-cien-

tíficos de ponta que mais tem crescido nos últimos 20 
anos, graças ao seu potencial de resolver problemas 
cruciais nas áreas da saúde, da agropecuária, da ener-
gia, do meio ambiente e da informática.

2. A Biotecnologia tem o seu fulcro na biodiversi-
dade do planeta, de que a nossa Amazônia é um dos 
biomas mais ricos do globo em termos de número e 
variedade de espécies de seres vivos.

3. Ora, sabemos bem que além dessa riqueza 
biológica inestimável, há na Região Amazônica um 
vasto campo a ser explorado no tocante ao desenvol-
vimento de pesquisa biotecnológica aplicada, sobre-
tudo à indústria farmacêutica, cosmética, alimentícia 
e química.

4. Preocupa-me, como parlamentar, que toda 
essa riqueza e potencial fiquem adormecidos pelo 
tempo, sem que o amazônida, e assim os brasileiros 
como um todo, se beneficiem realmente das rendas 
e empregos, bem como dos insumos e produtos, que 
podem ser propiciados pelo desenvolvimento da bio-
tecnologia amazônica.

5. Para que isso não aconteça e, pelo contrário, 
para que possamos desfrutar no País, na Amazônia em 
particular, dos benefícios do desenvolvimento da pes-
quisa aplicada de biotecnologia amazônica, há que se 
suprir a região, com urgência, de profissionais técnicos 
qualificados, em áreas as mais diversas: Técnicos em 
Análise de Alimentos e Nutrição, Meio Ambiente, Biotec-
nologia, Indústria Farmacêutica, Biotecnologia Agrope-
cuária, Produtos Biotecnológicos, e assim por diante. 

6. Para tanto, torna-se imperativo criar o Curso 
Técnico em Biotecnologia, com currículo pleno, na 
estrutura já existente do Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica do Amazonas – CEFET/AM, e com 
competência para realizar convênios com o Centro 
de Biotecnologia da Amazônia – CBA, com o Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, com a 
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SU-
FRAMA e com as unidades do chamado “Sistema S” 
(por exemplo, SENAI, SESI e SENAC), dentre outras 
instituições.

Assim, Senhor Ministro, sugiro que o Ministério da 
Educação encete todas as providências necessárias, 
tanto institucionais como materiais e pedagógicas, no 
sentido de tornar realidade o pleito que ora submeto a 
Vossa Excelência com a presente INDICAÇÃO.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. 
– Deputado Carlos Souza.

INDICAÇÃO Nº 1.086, DE 2007 
(Do Sr. Carlos Souza)

Sugere ao Poder Executivo o reconhe-
cimento de responsabilidade e indenização 
às vítimas do acidente com Césio -137, em 
Goiânia.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
O Brasil assistiu chocado ao acidente nuclear 

ocorrido em setembro de 1987 em Goiânia, quando 
centenas de pessoas foram contaminadas com o isó-
topo radioativo Césio-137.

Passados vinte anos do ocorrido, as vítimas, 
que contraíram diversas enfermidades secundárias à 
exposição, ainda não foram indenizadas, e mesmo a 
obrigatória dispensação dos medicamentos especiais 
indispensáveis a sua sobrevivência sofre interrupções, 
ao sabor de disponibilidades orçamentárias.

Em 24 de dezembro de 1996 foi publicada a Lei 
nº 9.425, que concedeu pensão vitalícia às vítimas do 
acidente, e que previa, em seu artigo 4o, a possibilida-
de de condenação da União por responsabilidade civil 
em decorrência do acidente. Ocorre que a Constituição 
Federal (art. 21, XXIII, alínea d) determina que “a res-
ponsabilidade civil por danos nucleares independe da 
existência de culpa”, não havendo, pois, motivos para 
negar àqueles brasileiros os seus direitos. 

Desta forma, vimos por meio desta sugerir a V. 
Exa. a criação de uma Comissão Especial no âmbito 
da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, com a 
tarefa de reconhecer a responsabilidade da União pelo 
acidente e indenizar as vítimas conforme critérios jus-
tos e claros. É o que se pode e deve esperar de uma 
nação que vem construindo e sedimentando a cidada-
nia, e que vem lutando para dar tratamento condigno 
a todos os seus filhos. 

Certos de que V. Exa. dispensará a necessária 
atenção à sugestão ora proposta, submetemos a pre-
sente Indicação à sua elevada consideração.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. 
– Deputado Carlos Souza.

INDICAÇÃO Nº 1.087, DE 2007 
(Do Sr. Homero Pereira)

Sugere ao Ministério de Minas e Ener-
gia a reavaliação do programa “Luz no Cam-
po”, para que seus beneficiários não ne-
cessitem arcar com nenhum ônus pelas 
ligações à rede de energia elétrica, assim 
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como ocorre com o programa de universa-
lização vigente “Luz para Todos”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e 
Energia:

O programa de universalização de energia elétrica 
“Luz no Campo”, implementado no governo do Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, exigia de seus be-
neficiários uma contrapartida pela realização da ligação 
à rede de eletricidade, na forma de financiamentos a 
serem pagos no decorrer de vários anos.

Ocorre que o governo do Presidente Luís Inácio 
Lula da Silva instituiu o “Luz para Todos”, programa 
que não exige participação financeira dos consumi-
dores favorecidos.

Dessa maneira, persistem nas regiões atendidas 
pelas duas iniciativas situações de injustiça. Famí-
lias que vivem a mesma realidade são submetidas a 
tratamentos diferentes. Tal condição tem ocasionado 
aumento da inadimplência entre os consumidores que 
arcam com os encargos decorrentes do financiamento 
de suas ligações, provocando suspensão de forneci-
mento por parte das concessionárias de distribuição, 
o que prejudica o cumprimento das metas de inclusão 
social que fazem parte da atual política de governo.

Assim, sugerimos ao Ministério de Minas e Ener-
gia a reavaliação do Programa “Luz no Campo”, para 
que seus beneficiários não necessitem arcar com ne-
nhum ônus pelas ligações à rede de energia elétrica, 
assim como ocorre com o programa de universalização 
vigente “Luz para Todos”.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. 
– Deputado Homero Pereira.

INDICAÇÃO Nº 1.088, DE 2007 
(Do Sr. Homero Pereira)

Sugere a adoção de providências vi-
sando a ampliação do quadro de Veteriná-
rios da Secretaria de Defesa Agropecuária, 
órgão integrante do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento:

O Município de Nova Mutum, no Estado de Mato 
Grosso, vem enfrentando problemas relativos à insufi-
ciência de veterinários para a realização dos serviços 
de inspeção, de responsabilidade da Secretaria de 
Defesa Agropecuária, nas indústrias de frigoríficos 
instaladas naquela localidade.

Conforme nos relata o Chefe do Poder Executivo 
municipal, o setor industrial local, incluindo as indústrias 

de produtos provenientes de aves e suínos, vem apre-
sentando um crescimento expressivo. As empresas do 
setor têm realizado elevados investimentos e aumen-
tado suas escalas de produção, inclusive mediante a 
instituição de turnos alternativos, gerando centenas 
de empregos. Já se prevê, para este ano, que o setor 
industrial supere, em número de empregos formais 
criados, o hegemônico setor de produção agropecuá-
ria, situação inimaginável há poucos anos atrás.

Contudo, esse crescimento encontra-se ame-
açado pela insuficiência de servidores necessários 
à execução dos serviços de inspeção agropecuária, 
serviços esses fundamentais para que os produtos 
possam ser colocados no mercado consumidor. En-
tre outros problemas, as indústrias correm o risco de 
descredenciamento pelas missões internacionais, pela 
ausência da inspeção oficial exigida.

Como a Secretaria de Defesa Agropecuária não 
tem conseguido atender a essa demanda, a Prefeitu-
ra vem, na medida de suas possibilidades, firmando 
convênios com o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento com o objetivo de suprir a falta de 
veterinários para realizar as atividades de inspeção. 
Todavia, essa medida é apenas um paliativo frente à 
necessidade premente de uma solução definitiva para 
o problema.

Em face de tal situação, venho sugerir a V.Exª a 
adoção das providências cabíveis para a urgente ad-
missão de veterinários no quadro de pessoal da Secre-
taria de Defesa Agropecuária, visando o atendimento 
da demanda verificada não somente no Município de 
Nova Mutum, mas também de tantos outros que este-
jam enfrentando dificuldades semelhantes.

É como encaminho a presente Indicação.
Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. 

– Deputado Homero Pereira.

INDICAÇÃO Nº 1.089, DE 2007 
(Do Sr. Homero Pereira)

Sugere a adoção das medidas neces-
sárias à transferência da competência para 
certificação do georreferenciamento dos 
imóveis rurais do Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária (INCRA) para 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.

Considerando que o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) é a instituição responsável 
no País pela implantação e manutenção do Sistema 
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Geodésico Brasileiro (SGB), órgão máximo em maté-
ria de geografia brasileira e formado pelo conjunto de 
estações, materializadas no terreno, cuja posição serve 
como referência precisa a diversos projetos de enge-
nharia – construção de estradas, pontes, barragens, etc. 
-, mapeamento, geofísica, pesquisas científicas, dentre 
outros, entendemos, tendo em vista o disposto no art. 
84, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal, sugerir 
à Vossa Excelência a adoção das providências cabíveis, 
no sentido de proceder à transferência da competência 
para certificação do georreferenciamento dos imóveis 
rurais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) para o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

É como encaminho a presente Indicação. 
Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. 

– Homero Pereira. Deputado Federal (PR/MT).

INDICAÇÃO Nº 1.090, DE 2007 
(Do Sr. Homero Pereira)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro de Estado da Educação a instalação 
de cursos de graduação da Universidade 
Federal de Mato Grosso no Município de 
Sorriso, no Estado de Mato Grosso.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

O Município de Sorriso, no Estado de Mato Gros-
so, é hoje considerado o maior produtor de soja do 
País. Com uma economia extremamente dinâmica, 
voltada para o agronegócio, destaca-se também pela 
produção de algodão, arroz e milho, bem como pelo 
beneficiamento de madeira. É reconhecido como o 
Município que, proporcionalmente, mais produz grãos 
no Brasil: cerca de 2% da produção nacional e 17% 
da produção do Estado.

Graças a esse contínuo desenvolvimento eco-
nômico, sua população vem crescendo sistematica-
mente, alcançando hoje número superior a cinqüenta 
mil habitantes.

Regiões que se modernizam, dedicadas a ativi-
dade econômica que implica a utilização de tecnologia 
de ponta, requerem a presença de profissionais com 
formação cada vez mais aprimorada e sofisticada. Tor-
nam-se indispensáveis os recursos humanos de nível 
superior, mas com perfil adequado às necessidades 
econômicas e sociais locais.

É fato que, no Município de Sinop, vizinho ao 
de Sorriso, a Universidade Federal do Mato Grosso 
mantém um campus avançado, no qual são ministra-
dos, pelo Instituto Universitário do Norte Matogros-

sense (IUNMAT), cursos de graduação em Ciências 
Contábeis, Ciências Biológicas, Geografia, Educação 
Física e Direito.

Sem desconsiderar a importância das áreas 
de formação assim atendidas, é mister evidenciar 
que o perfil sócio-econômico local merece também 
– e necessita – a oferta de cursos na áreas tecnoló-
gicas, inclusive sob a forma de cursos de formação 
de tecnólogos.

Desse modo, apresentamos essa Indicação a 
Vossa Excelência, no sentido de que venham a ser 
adotadas as providências para que a Universidade 
Federal do Mato Grosso seja dotada dos meios neces-
sários para promover a oferta de tais cursos no Municí-
pio de Sorriso, em reconhecimento a sua importância 
econômica e em atendimento às reais necessidades 
da população jovem da região. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. – Ho-
mero Pereira, Deputado Federal (PR/MT).

INDICAÇÃO Nº 1.091, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida , a necessi-
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Itiquira / MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efe-
tiva a todos, mas estabeleça como dever do Estado, 
nas esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover 
programas de construção de moradias e a melhoria 
das condições habitacionais e de saneamento básico” 
(art. 23, IX). Contudo, observa-se que os instrumen-
tos que concretizariam a definição constitucional da 
habitação como responsabilidade comum aos entes 
públicos são insuficientes, e que na prática repre-
sentam mais as responsabilidades do que o poder 
de realizações.

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni-
cípio de Itiquira/MT.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. 
– Deputado Eliene Lima
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INDICAÇÃO Nº 1.092, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida , a necessi-
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Jangada / MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover pro-
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações.

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni-
cípio de Jangada/MT.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. 
– Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 1.093, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida , a necessi-
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Jauru / MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover pro-
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 

insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações.

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni-
cípio de Jauru/MT.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. 
– Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 1.094, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida , a necessi-
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Juara / MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover pro-
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações.

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni-
cípio de Juara/MT. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. 
– Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 1.095, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida , a necessi-
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Juruena / MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover pro-
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações.

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni-
cípio de Juruena/MT.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. 
– Deputado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 1.096, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida , a necessi-
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Juína / MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover pro-
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações.

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni-
cípio de Juína/MT.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. 
– Deputado Eliene Lima.

RECURSO Nº 92, DE 2007 
(Do Sr. Silvio Costa)

Recurso contra apreciação conclusiva 
do Projeto de Lei nº 836/2003 que disciplina 
o funcionamento de bancos de dados e ser-
viços de proteção ao crédito e congêneres 
e dá outras providências.

Despacho: Apense-se ao Rec-90/2007 
Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-

ciação Do Plenário

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 58, § 2º, Inciso I da Constitui-

ção Federal combinado com o Art. 58, § 1º do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados, proponho que 
o Projeto de Lei nº 836/2003 “que disciplina o funcio-
namento de bancos de dados e serviços de proteção 
ao crédito e congêneres e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado Bernardo Ariston PSB/RJ, seja 
votado pelo Plenário da Câmara.

Brasília, 22 de agosto de 2007. – Sílvio Costa, 
Deputado Federal.

Proposição: REC 92/07
Autor da Proposição: SILVIO COSTA E OUTROS 
Data da Apresentação: 30-8-2007
Ementa: Recorre contra a apreciação conclusiva do 
Projeto de Lei nº 836/2003, que disciplina o funciona-
mento de bancos de dados e serviços de proteção ao 
crédito e congêneres e dá outras providências.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: Confirmadas 65

Não Conferem:    05
Licenciados:     00
Repetidas:     00
Ilegíveis:     00
Retiradas:     00
Total:      70

Assinaturas Confirmadas

ANGELO VANHONI PT PR
ARNON BEZERRA PTB CE
BARBOSA NETO PDT PR
BRUNO ARAÚJO PSDB PE
BRUNO RODRIGUES PSDB PE
CARLOS ALBERTO CANUTO PMDB AL
CHICO ALENCAR PSOL RJ
CHICO LOPES PCdoB CE
CRISTIANO MATHEUS PMDB AL
DALVA FIGUEIREDO PT AP
DAMIÃO FELICIANO PDT PB
DR. TALMIR PV SP
DR. UBIALI PSB SP
EDGAR MOURY PMDB PE
EDMAR MOREIRA DEM MG
ELISMAR PRADO PT MG
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FÁBIO RAMALHO PV MG
FERNANDO COELHO FILHO PSB PE
FLAVIANO MELO PMDB AC
FRANK AGUIAR PTB SP
GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
GONZAGA PATRIOTA PSB PE
ÍRIS DE ARAÚJO PMDB GO
JÔ MORAES PCdoB MG
JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA DEM PE
JOVAIR ARANTES PTB GO
JUSMARI OLIVEIRA PR BA
LEANDRO VILELA PMDB GO
LINDOMAR GARÇON PV RO
LUCIANA GENRO PSOL RS
LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
LUIZ COUTO PT PB
MANOEL JUNIOR PSB PB
MANUELA D’ÁVILA PCdoB RS
MARCELO ORTIZ PV SP
MARCELO SERAFIM PSB AM
MARIA LÚCIA CARDOSO PMDB MG
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
MAURO NAZIF PSB RO
MOISES AVELINO PMDB TO
NELSON MEURER PP PR
NILSON MOURÃO PT AC
OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
PAES LANDIM PTB PI
PASTOR MANOEL FERREIRA PTB RJ
PEDRO FERNANDES PTB MA
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB AC
PROFESSOR SETIMO PMDB MA
REBECCA GARCIA PP AM
RENILDO CALHEIROS PCdoB PE
ROBERTO MAGALHÃES DEM PE
ROBERTO SANTIAGO PV SP
RODRIGO ROLLEMBERG PSB DF
ROGÉRIO MARINHO PSB RN
RONALDO CUNHA LIMA PSDB PB
SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO PT BA
SÉRGIO MORAES PTB RS
SERGIO PETECÃO PMN AC
SILVIO COSTA PMN PE
ULDURICO PINTO PMN BA
VALADARES FILHO PSB SE
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT MG
WOLNEY QUEIROZ PDT PE

Assinaturas que Não Conferem

FERNANDO FERRO PT PE
JAIRO ATAIDE DEM MG
PAULO PEREIRA DA SILVA PDT SP
PRACIANO PT AM
WELLINGTON ROBERTO PR PB

RECURSO Nº 98, DE 2007 
(Dos Srs. Ronaldo Caiado e Paulo Bornhausen)

Recorre contra a decisão do Presi-
dente da Comissão Especial destinada a 
apreciar a PEC nº 558 de 2006.

Despacho: Ao Sr. Presidente da Comis-
são Especial, para manifestar-se no prazo de 
três sessões. Publique-se.

RECURSO Nº   , DE 2007 
(Dos Srs. Ronaldo Caiado e Paulo Bornhausen)

Recorre ao Presidente da Câmara dos 
Deputados contra decisão do Presidente 
da Comissão Especial destinada a apre-
ciar a PEC nº 558, de 2006, que prorroga a 
cobrança da CPMF.

Senhor Presidente,
Com base nos arts. 17, VI, p; 57, VIII e XXI, e 172, 

1 e IV, todos do Regimento Interno, submeto a Vos-
sa Excelência, em grau de recurso, a decisão de Sua 
Excelência o Presidente da Comissão Especial desti-
nada a apreciar a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 558, de 2006, que prorroga o prazo de cobrança da 
CPMF, que na reunião do dia 11 deste mês indeferiu 
questão de ordem suscitada pelo primeiro subscritor 
acerca da inobservância do prazo regimental para co-
municar aos autores da PEC principal, das propostas 
apensadas e respectivas emendas sobre a reunião 
extraordinária agendada para discuti-las.

A reunião extraordinária foi convocada no mesmo 
dia 11, através de aviso na intranet, para após a Ordem 
do Dia do Plenário, para leitura do parecer do Relator 
sobre a PEC nº 558, de 2006. Além do horário impre-
ciso, a convocação feriu o art. 57, VIII, do Regimento 
Interno, pois nenhum autor de proposta ou emenda foi 
convocado pessoalmente com a antecedência mínima 
de três sessões, como preceitua o artigo, verbis:

“Art. 57. No desenvolvimento dos seus 
trabalhos, as Comissões

observarão as seguintes normas:
...... ................................... .....................
VIII – Os Autores terão ciência, com an-

tecedência mínima de três sessões, da data 
em que suas proposições serão discutidas 
em Comissão técnica, salvo se estiverem em 
regime de urgência.”

Com a omissão, a Presidência do colegiado negou 
voz a vários parlamentares, que embora não integrem 
a comissão subscreveram as propostas e suas emen-
das, o que lhes assegura, inclusive, prioridade no uso 
da palavra, como preceitua o artigo 172, também da 
Norma Interna.

Não se alegue que o artigo 57, VIII, só prevalece 
em relação às comissões permanentes, posto que o 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48137 

dispositivo fala genericamente em Comissões, não em 
comissões permanentes. Sempre que quis referir-se 
apenas aos órgãos permanentes o Regimento o faz 
expressamente, como são exemplos os artigos 24, 29, 
30, 47 e 51. Ainda que ele não o dissesse, descaberia 
ao intérprete ou aplicador da norma restringir seu al-
cance, pois é princípio rudimentar em Direito que não 
cabe ao intérprete restringir onde a lei não restringe.

Nessas circunstâncias, requeremos a Vossa Ex-
celência que declare a nulidade da reunião extraordi-
nária do dia 11 de setembro de 2007 da Comissão 
Especial da PEC nº 558, de 2006, tomando inválidos 
os atos nela praticados.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. – 
Deputado Ronaldo Caiado, DEM – GO – Deputado 
Paulo Bornhausen, DEM – SC.

Questão de Ordem nº 164

Autor: Ronaldo Caiado 
Partido/UF: DEM – GO 
Data/Hora: 12-9-2007 00:00
Legislatura: 53
Apoiamentos: Paulo Bornhausen (DEM – SC)
Presidente da Sessão: Arlindo Chinaglia (PT – SP)

Ementa
Recurso, nos termos do Art. 57, XXI, contra decisão do 
Presidente da Comissão Especial destinada a apreciar a 
PEC nº 558, de 2006, que prorroga a cobrança da CPMF, 
em questão de ordem proferida no plenário daquela 
Comissão; solicita a nulidade da reunião extraordinária 
do dia 11 de setembro último, por não ter sido convocada 
com a antecedência mínima de 3 sessões, de acordo 
com o art. 57, VIII do Regimento Interno.

Texto da Questão de Ordem
O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V. Exª. a palavra.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Ques-

tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
questão de ordem, art. 57, inciso XXI. Na noite de ontem 
foi feita uma convocação extraordinária pela Comissão 
Especial da CPMF. Lá podemos observar a intenção cla-
ra, principalmente do Presidente da Comissão, de fazer 
com que nenhuma das questões de ordem apresenta 
fossem sequer analisadas ou discutidas e foram defe-
ridas de pronto. Naquele momento, comuniquei que iria 
requerer a V. Exª, Presidente da Câmara, contra a deci-
são do Presidente da Comissão Especial da CPMF. 

O recurso que faço a V. Exª é embasado no art. 
57, inciso VIII. “Os autores”, significa os autores de 
todas aquelas emendas apresentadas à PEC nº 558, 
de 2006, que diz:

Art. 57. ...................... ........................... .
VIII – os Autores terão ciência, com an-

tecedência mínima de três sessões, da data 

em que suas proposições serão discutidas 
em Comissão técnica, salvo se estiverem em 
regime de urgência;

Os autores são todos os que apresentaram emen-
das à PEC nº 558, de 2006. Ao apresentarmos essa 
questão de ordem, o Presidente da Comissão a desco-
nheceu, não nos apresentou o aviso feito aos autores 
das emendas que estavam apensadas à PEC nº 558 
e indeferiu o nosso pedido.

Com base nisso, encaminho a V. Exª recurso a 
essa decisão e, ao mesmo tempo, requeiro que decla-
re a nulidade da reunião extraordinária do dia 11 de 
setembro de 2007. Faço chegará mão de V. Exª, por 
escrito, o recurso à decisão do Presidente da Comis-
são Especial da CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-
cebo a questão de ordem de V. Exª. Como nessas 
circunstâncias envolvem-se atitudes tomadas pelo 
Presidente de uma Comissão Especial, vamos oficiar 
ao Presidente da Comissão para que possa se mani-
festar. A partir dessa manifestação, responderemos à 
questão de ordem de V. Exª.

O SR. RONALDO CAIADO – Muito obrigado, 
Sr. Presidente.

Decisão
Presidente que proferiu a Decisão
Ementa
Recurso
Autor do Recurso
Ronaldo Caiado (DEM – GO)
Ementa

RECURSO Nº 98/2007

Recurso, nos termos do Art. 57, XXI, 
contra decisão do Presidente da Comissão 
Especial destinada a apreciar a PEC nº 558, 
de 2006, que prorroga a cobrança da CPMF, 
em questão de ordem proferida no plenário 
daquela Comissão.

RECURSO Nº 98, DE 2007 
(contra decisão de Presidência de Comissão  

em questão de ordem)

Recorre, nos termos do art. 57, inciso 
XXI, do Regimento Interno, contra decisão 
de Presidência de Comissão.

Recorrentes: Deputados Ronaldo Caiado e Paulo 
Bornhausen

Recorrida: Presidência da Comissão Especial des-
tinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 558, de 2006, do Sr. Mendes Ribeiro 
Filho, que “dispõe sobre a inclusão da CPMF nas dis-
posições do § 2º do artigo 76 do ADCT da Constitui-
ção Federal”.
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Assunto: Ciência prévia dos Autores sobre suas pro-
posições serem discutidas em Comissão técnica, nos 
termos do art. 57, inciso VIII, do Regimento Interno.

Despacho da Presidência

Ao Sr. Presidente da Comissão Especial, para 
manifestar-se no prazo de três sessões.

Publique-se.
Em: 12-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 558-A, DE 2006, DO SR.  
MENDES RIBEIRO FILHO, QUE “DISPÕE SOBRE 
A INCLUSÃO DA CPMF NAS DISPOSIÇÕES DO  

§ 2º DO ARTIGO 76 DO ADCT DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL”

Ofício nº 24 P-2007

Brasília, 13 de setembro de 2007

A Sua Excelência
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Informações acerca do Recurso nº 

98/2007.

Senhor Presidente,
Na reunião desta Comissão Especial, realizada 

no dia 11 de setembro corrente, o Deputado Ronaldo 
Caiado levantou Questão de Ordem acerca da ino-
bservância do prazo regimental estabelecido no art. 
57, inciso VIII, para a comunicação aos autores das 
proposições, da realização de reunião extraordinária, 
convocada para a discussão da matéria.

Ainda, em sede de Questão de Ordem, indaga da 
Presidência sobre os procedimentos adotados para a 
convocação daquela reunião extraordinária, com ho-
rário impreciso e através de aviso na intranet.

Indeferidas as Questões de Ordem, os Depu-
tados Ronaldo Caiado e Paulo Bornhausen, na forma 
regimental, encaminham o presente Recurso ao Pre-
sidente da Câmara dos Deputados.

Isto posto, cumpre-me informara que se segue:
Na convocação da reunião extraordinária, a Presidên-

cia adotou os procedimentos previstos no art. 46, § 5º.
Ao decidir a Questão de Ordem, quanto à neces-

sidade de comunicação aos autores das proposições, 
com a antecedência de três sessões para a discussão 
das matérias, a Presidência leu decisão da Presidência 
da Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer, 
em Recurso em Questão de Ordem interposto pelo 
Deputado Humberto Costa, em caso idêntico, com o 
seguinte teor:

“Interpôs Recurso em Questão de Ordem 
o Deputado Humberto Costa contra decisão 

do Exmº Sr. Presidente da Comissão Especial 
destinada a pro ferir parecer á PEC nº 33H/95, 
que negou provimento à questão de ordem 
pelo ora Recorrente.

Contestou o Recorrente a ausência de 
comunicação, com antecedência de três ses-
sões, aos autores das emendas oferecidas à 
proposta, na forma do inciso VIII do art. 57 do 
Regimento Interno.

Carece de razão o requerente.
O inciso VIII referido tem a finalidade de evi-

tar que o autor ou autores sejam surpreendidos 
com a discussão de matéria de seu interesse, 
sem a sua presença em razão de eventual des-
conhecimento da data em que a proposição seja 
submetida à apreciação da Comissão. É precei-
to que se aplica com muito mais propriedade às 
Comissões Permanentes, que examinam vários 
projetos em uma mesma Reunião, embora possa 
se aplicar também, de acordo com as circuns-
tâncias, às Comissões Especiais.

Todavia, nas Comissões Especiais, algu-
mas diferenças se estabelecem, a principal de-
las o fato de que as Especiais são constituídas 
para apreciar uma única matéria (proposição 
principal e acessória). Assim, podemos con-
siderar que, no caso da PEC da Previdência, 
a matéria vem sendo debatida desde a sua 
instalação, sendo objeto, por parte de seus 
membros, de lideres e demais parlamentares, 
de atenção e severo acompanhamento.

Assim, toda e qualquer reunião de Co-
missão Especial tem por finalidade apreciar a 
mesma matéria.

Então, como conciliar a possibilidade de 
as reuniões extraordinárias dessas Comissões 
serem realizadas em dias subseqüentes, ou 
ás vezes mais de uma no mesmo dia, para 
discutir uma só matéria, conforme previsto no 
art. 46, §§ 4º e 5º?

Nesta hipótese – reuniões extraordiná-
rias –, a única exigência é a de que estas se-
jam anunciadas com a devida antecedência e 
comunicadas aos membros da Comissão por 
telegrama ou aviso protocolizado. Note-se que 
a reunião que está sendo questionada foi co-
municada aos seus membros através de aviso 
protocolizado, além de contatos telefônicos.

Nestes termos, conheço do recurso e o 
indefiro quanto ao mérito.

É a decisão. Oficie-se ao Recorrente. 
– Michel Temer, Presidente.”

Dessa forma, a Presidência indeferiu a Questão 
de Ordem, por entender que a matéria já fora objeto de 
recurso anterior decidido pela Presidência da Casa.
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Anexo, para melhor instruir a decisão de Vossa 
Excelência acerca do assunto, cópia da ata da reunião 
ordinária, realizada no dia 11 último, quando foi convo-
cada a reunião extraordinária para após o término da 
Sessão Ordinária daquele dia, assim como, cópia da 

comunicação e recibos de entrega, encaminhada aos 
membros da Comissão e aos Líderes, além de cópia 
da Ordem do Dia das Comissões.

Atenciosamente, – Deputado Pedro Novais, Pre-
sidente.



48140 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48141 



48142 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48143 



48144 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 558-A, DE 2006, DO SR. MENDES 
RIBEIRO FILHO, QUE “DISPÕE SOBRE A INCLU-

SÃO DA CPMF NAS DISPOSIÇÕES DO  
§ 2º DO ARTIGO 76 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL”. (PEC 558-A/06 – CPMF)

Brasília, 10 de setembro de 2007

Comunicação

De ordem do Senhor Presidente, Deputado Pedro 
Novais, comunico a V.EXª que haverá Reunião Extraor-
dinária da Comissão Especial PEC 558-Nº6 – CPMF, 
em 11–9–2007, terça-feira, no plenário nº 13 do Anexo 
II, logo após o encerramento da Sessão Ordinária da 
Câmara dos Deputados com a seguinte pauta:

• Leitura e discussão do Parecer do Relator à 
PEC 558-A/06 e apensadas.

Atenciosamente, – Eveline de Carvalho Alminta 
, secretaria.

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Audiência Pública Realizada em 11 de Setem-
bro de 2007.

Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia onze 
de setembro de dois mil e sete, reuniu-se a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta 
de Emenda à Constituição no 558-A, de 2006, do Sr. 
Mendes Ribeiro Filho, que “dispõe sobre a inclusão da 
CPMF nas disposições do § 2º do artigo 76 do ADCT 
da Constituição Federal”, no Plenário 7 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Pedro Novais – Presidente; Colbert Martins 
– Vice-Presidente; Antonio Palocci – Relator; Antonio 
Carlos Mendes Thame, Eduardo Cunha, Fábio Sou-
to, Felipe Bomier, Julião Amin, Nelson Meurer, Nilson 
Mourão, Paulo Bomhausen e Rogério Marinho – Titula-
res; Antonio Carlos Magalhães Neto, Átila Lins, Cleber 
Verde, Dalva Figueiredo, Dr. Nechar, Fátima Pelaes, 
José Pimentel, Miguel Martini, Ronaldo Caiado, Silvio 
Costa, Vital do Rêgo Filho e Waldir Neves – Suplentes. 
Compareceram também os Deputados Albano Fran-
co, Antonio Carlos Pannunzio, Carlito Merss, Carlos 
Alberto Canuto, Carlos Melles, Eduardo Sciarra, Fer-
nando de Fabinho, Francisco Rossi, Guilherme Cam-
pos, Henrique Fontana, Jorginho Maluly, José Carlos 
Aleluia, José Carlos Machado, Luiz Carlos Hauly, Luiz 
Carreira, Manoel Júnior, Rita Camata e Rocha Lou-
res, como não-membros. Deixaram de comparecer 
os Deputados José Eduardo Cardozo, Marcelo Ortiz, 

Moreira Mendes, Paes Landim, Rodrigo de Castro e 
Sandro Mabel. ABERTURA: O senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e anunciou que a lista de 
inscrição para debates estava à disposição dos Depu-
tados a partir daquele momento. Em seguida, colocou 
em apreciação a Ata da sétima reunião, realizada no 
dia seis de setembro de dois mil e sete. Não houve 
discussão. Em votação, a Ata foi aprovada sem restri-
ções. EXPEDIENTE: O senhor Presidente comunicou 
o recebimento de fax do Sr. lves Gandra Martins, con-
vidado para a presente reunião, informando a impos-
sibilidade de seu comparecimento por estar proibido 
de viajar devido a sua condição de saúde. ORDEM DO 
DIA: A- Matéria sobre a Mesa: 1 – REQUERIMENTO 
S/Nº – do Sr. Paulo bormhausen e outros, que “requer 
a inclusão extra-pauta do Requerimento de nº 18.107, 
para a apreciação imediata na presente reunião”. Em 
votação, o Requerimento foi aprovado por unanimida-
de. 2 – REQUERIMENTO Nº 18/07 – do Sr. Paulo Bor-
nhausen – que “requer seja convidado o Dr. Gilberto 
Luiz do Amaral – Presidente do Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tríbutário, a fim de subsidiar esta Comis-
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 558-A, de 2006, do Sr. 
Mendes Ribeiro Filho, que dispõe sobre a inclusão da 
CPMF nas disposições do § 2º do artigo 76 do ADCT 
da Constituição Federal”. Em votação, o Requerimento 
foi aprovado por unanimidade. B – Audiência Públi-
ca com os Srs. José Roberto Afonso, economista, 
Raul Velloso, economista, Gilberto Luiz do Amaral, 
Presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário, e Paulo Skaf, Presidente da FIESP – Fe-
deração das Indústrias do Estado de São Paulo. O 
senhor Presidente anunciou a ordem do dia e convidou 
os expositores a tomar assento à mesa. Em seguida, 
comunicou ao colegiado sobre os procedimentos a 
serem adotados na condução da audiência e declarou 
que encerraria a lista de inscrição para debates às nove 
horas e cinqüenta minutos. Usaram da palavra, pela 
ordem, os Deputados Ronaldo Caiado, Nilson Mourão, 
Eduardo Cunha e Paulo Bornhausen. Logo após, o se-
nhor Presidente anunciou que agruparia os oradores 
inscritos para interpelar os expositores em blocos de 
quatro, concederia a palavra aos expositores após a 
fala do Relator e atenderia o pedido do Deputado Ro-
naldo Caiado para deixar o Sr. Paulo Skaf como último 
expositor a se apresentar. A seguir, os convidados ex-
puseram suas palestras. O Sr. Paulo Skaf entregou à 
Mesa abaixo-assinado organizado pelo Movimento “xô 
CPMF”, o qual assinavam eletronicamente mais de um 
milhão de pessoas que eram contra a prorrogação da 
CPMF. O senhor Presidente recebeu o abaixo-assina-
do e declarou que estaria à disposição dos membros 
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à Secretaria da Comissão. Interpelaram os exposito-
res os Deputados Antônio Palocci, Eduardo Cunha, 
Paulo Bornhausen, Nilson Mourão, Ronaldo Caiado, 
Antônio Carlos Mendes Thame e Francisco Rossi. 
Usaram da palavra para comunicações de liderariças 
os Deputados Fernando Coruja, pelo PPS e Antônio 
Carlos Pannunzio, pelo PSDB. ENCERRAMENTO: 
Às treze horas e cinqüenta e três minutos, o senhor 
Presidente encerrou os trabalhos, antes convocando 
reunião extraordinária para hoje, dia 11, a realizar-se 
após a Sessão Ordinária da Câmara dos Deputados, 
no plenário dois, para a leitura e discussão do Parecer 
do Relator à PEC 558, de 2006, e suas apensadas. 
E, para constar, eu Eveline Alminta, lavrei a presente 
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Pedro Novais e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

53ª LEGISLATURA – 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Em 11 de setembro de 2007 

terça-feira

I – COMISSÕES PERMANENTES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1ª Sessão
Última Sessão: 17-9-07

Substitutivo (Art. 119, II e § 1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE  
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR 

MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 6.468/05 – do Senado Federal 
– César Borges –(PLS nº517/2003) – que “dipõe sobre 
repactuação e alongamento de dívidas oriundas de 
operações de crédito rural, e dá outras  providências”. 
(Apensados: PL nº 3.290/2004 e PL nº 956/2007)
RELATOR: Deputado Davi Alcolumbre.
Decurso: 5ª Sessão
Última Sessão: 11-9-07

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1º)

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES)

Decurso: 6ª Sessão
Última Sessão: 17-9-07

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, § 3º)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 22/99 
– do Sr. Enio Bacci – que “autoriza o divórcio após 1 
(um) ano de separação de fato ou de direito e dá outras 
providências”. (Apensado: PEC nº 413/2005
(Apensado: PEC nº 33/2007))
RELATOR: Deputado Joseph Bandeira.

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 AS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
GERAIS, DISPONDO SOBRE O REGIME  

CONSTITUCIONAL PECULIAR DAS CARREIRAS 
POLICIAIS QUE INDICA”.

LOCAL: Plenário 3 do Anexo II
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Audiência Pública com os seguintes convidados:

• Dr. Antônio Carlos Alpino Bigonha, Presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores da República 
– ANPR: e
• Dr. José Carlos Cosenzo, Presidente da Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público – CO-
NAMP.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 558-A, DE 2006, DO SR.  
MENDES RIBEIRO FILHO, QUE “DISPÕE SOBRE 
A INCLUSÃO DA CPMF NAS DISPOSIÇÕES DO  

§ 2º DO ARTIGO 76 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL”.

LOCAL: Plenário 13, do Anexo II
HORÁRIO: após a Sessão Ordinária da Câmara dos 
Deputados

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Leitura e discussão do Parecer

A – Proposições Sujeitas à Apreciaçâo do Plenário:

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 558/06 
– do Sr. Mendes Ribeiro Filho e “dispõe sobre a inclu-
são da CPMF nas disposições do § 2º, do artigo 76 do 
Ato das Constitucionais Transitórias – ADCT da Cons-
tituição Federal”. (Apensados: PEC nº 23/2007, PEC nº 
50/2007, PEC nº 66/2007 e PEC nº 90/2007 (Apensa-
do: PEC nº 113/2007)) e PEC nº 112/2007)
RELATOR: Deputado Antonio Palocci.
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PARECER: a proferir.

LOCAL: Plenário 7 do Anexo II
HORÁRIO: 09h

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A – Audiência Pública:

Convidados:
• PAULO SKAF, Presidente da FIESP;
• JOSÉ ROBERTO AFONSO, Economista; e
• RAUL VELLOSO, Economista.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES)

Decurso: 10ª Sessão
Última Sessão: 11-9-07

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, § 3º)

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, 
do artigo 76 do Ato das Constitucionais Transitórias 
– ADCT da Constituição Federal”. (Apensados: PEC 
nº 23/2007, PEC nº 50/2007, PEC nº 66/2007 e PEC 
nº 90/2007 (Apensado: PEC nº 113/2007)) e PEC nº 
112/2007)
RELATOR: Deputado Antonio Palocci.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM 
A FINALIDADE DE INVESTIGAR A REALIDADE DO 
SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO, COM DES-

TAQUE PARA A SUPERLOTAÇÃO DOS  
PRESÍDIOS, CUSTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 
DESSES ESTABELECIMENTOS, A PERMANÊN-
CIA DE ENCARCERADOS QUE JÁ CUMPRIRAM 

PENA, A VIOLÊNCIA DENTRO DAS INSTITUI-
ÇÕES DO SISTEMA CARCERÁRIO, A CORRUP-

ÇÃO, O CRIME ORGANIZADO E SUAS RAMIFICA-
ÇÕES NOS PRESÍDIOS E BUSCAR SOLUÇÕES 

PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO DA 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Examino o Recurso n. 98, de 2007, do Srs. Depu-
tados Ronaldo Caiado e Paulo Bornhausen, interposto 
nos termos do art. 57, inciso XXI, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, contra decisão em ques-
tão de ordem do Presidente da Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 558-A, de 2006, do Sr. Mendes Ribei-
ro Filho, que “dispõe sobre a inclusão da CPMF nas 

disposições do § 2º do artigo 76 do ADCT da Consti-
tuição Federal”.

Os Recorrentes informam que o primeiro deles 
formulou questão de ordem na reunião extraordinária 
da Comissão de 11 de setembro do corrente, alegando 
descumprimento ao disposto no art. 57, inciso VIII, do 
Regimento Interno, visto que os autores da proposi-
ção principal e também os das apensadas não foram 
comunicados, com antecedência de três sessões, de 
que a matéria seria discutida naquela ocasião.

Indeferida a questão de ordem, veicularam o pre-
sente Recurso diretamente à Presidência da Câmara, 
postulando a declaração de nulidade da mencionada 
reunião da Comissão.

Recebido o Recurso, foi despachado ao Sr. Pre-
sidente da Comissão para manifestar-se sobre o ale-
gado no prazo de três sessões.

As informações da Presidência da Comissão vie-
ram em tempo, delas constando que na convocação da 
reunião extraordinária de 11 de setembro do corrente 
foram observados os procedimentos previstos no art. 
46, § 5º, do Regimento Interno. Informou, ainda, o Sr. 
Presidente da Comissão, que, ao decidir a questão 
de ordem, fez a leitura de decisão da lavra do então 
Presidente, Deputado Michel Temer, no sentido de que 
o inciso VIII do art. 57, do Regimento Interno, não se 
aplica ás Comissões Especiais, que são constituídas 
para apreciar uma única matéria (proposição principal 
e acessórias).

É o relatório.
Trata-se de tramitação de proposta de emenda 

à constituição – PEC em que, após análise de admis-
sibilidade da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, constitui-se comissão especial para apreciar 
a matéria no prazo de quarenta sessões, seguindo-se 
a remessa ao Plenário da Câmara para deliberação, 
tudo nos termos do rito especial concebido no art. 202 
do Regimento Interno.

Os Recorrentes sustentam que todas as vezes 
em que a Comissão Especial se reunir para discutir 
a matéria deverá cientificar os autores da PEC, com 
antecedência de três sessões, nos moldes do disposto 
no art. 57, inciso VIII, do Regimento Interno.

À toda evidência, é manifestamente impraticável o 
procedimento sustentado pelos Recorrentes, restando 
patente que o procedimento previsto no mencionado 
art. 57, inciso VIII, do Regimento Interno diz respeito 
às comissões permanentes, em que tramitam inúmeras 
proposições de variados autores, não se aplicando às 
Comissões Especiais, que têm uma só matéria para 
apreciarem e que, por óbvio, não se reuniriam para 
discutir coisa diversa, notadamente as Comissões re-
ferentes a PECs, que têm rito especial de tramitação.
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No caso de PECs, que é o presente caso, acres-
cente-se que têm, no mínimo, cento e setenta e um 
autores. Logo, o que defendem os Recorrentes é que 
todos esses autores, tanto os da proposição principal, 
quanto os das apensadas, sejam previamente cientifi-
cados da data em que a matéria específica para a qual 
a Comissão Especial foi criada será tratada.

Na linha do que se vem afirmando, o eminente 
Deputado Michel Temer, quando presidiu esta Casa, 
negou provimento a recurso entendimento de que 
Regimento Interno não do mesmo jaez do presente, 
fixando o o disposto no art. 57, inciso VIII, do se aplica 
às Comissões Especiais.

Diante de todo o exposto, forte fixado na Casa 
pelo eminente constitucionalista nego provimento ao 
Recurso.

Oficie-se ao primeiro Recorrente e ao Presidente 
da Comissão Especial.

Publique-se.
Em, 19-9-2007 – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

RECURSO Nº 99, DE 2007 
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Questiona a menção, pelo Relator da 
Medida Provisória nº 379, de 2007, à parti-
cipação de funcionários do Ministério da 
Justiça na elaboração do parecer, no que 
considera uma ingerência indevida.

Despacho: Submeta-se ao Plenário, após 
ter sido ouvida a Comissão de Constitiução e 
Justiça e de Cidadania, nos termos do ART. 
95,§ 8º do Regimento Interno. Publique-se.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do plenário

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V. Exª a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Deputado Pompeo de Mattos cometeu grave equí-
voco, disse que a assessoria do Ministério da Justiça 
estava fazendo seu relatório. Não posso aceitar isso. 
S.Exa. falou agora que a assessoria do Ministério da 
Justiça está formalizando o seu relatório. Isso é uma 
intromissão nesta Casa. Não vou aceitar.

Quero que esta minha observação seja conside-
rada questão de ordem. É sem base o que acontece. 
Assessorias de vários Ministérios vêm aqui intrujar e 
fazer o que querem e o que bem entendem. Ele con-
fessou agora. Foi a assessoria do Ministério da Justiça 

que preparou o relatório dele. O Ministério da Justiça 
não pode fazer aquilo que vai ser votado por nós.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
respondo a questão de ordem de V. Exª O Deputado 
Pompeo de Mattos tomou a decisão de acatar aquilo 
que foi um acordo produzido pelos Líderes, entre eles 
o Líder do Governo, e aqui deu as explicações que 
julgava compatíveis com esta sua decisão. O parecer 
do Relator é opinativo, e S. Exª poderia tê-lo mantido, 
deixando para o Plenário a decisão de aprová-lo ou 
não. Enquanto estava na tribuna, o Relator orientou a 
assessoria para que produzisse o parecer para poder 
montar o texto. Independentemente de quem fez a as-
sessoria, quem dá a orientação é o Relator.

Portanto, não há conflito, porque foi anunciado 
antes pelo próprio Líder do Governo, que, inclusive, 
esclareceu quantos pontos seriam. Mas isso não é 
matemática, de 2 passou para 3. Ele já explicou. E só 
haveria incompatibilidade se a assessoria, qualquer 
que fosse ela, ao redigir o parecer do Relator, viesse 
com um texto diferente daquilo que ele falou. Como S. 
Exª já explicou, agora é só uma precisão do texto.

Dessa forma, creio que não há incompatibilida-
de com o que ele falou, até o momento em que vier a 
leitura do parecer.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, respeitosamente, quero recorrer da decisão de V. 
Exª e peço que seja anexada ao meu recurso a fala 
do Deputado Pompeo de Mattos, quando ele fala tex-
tualmente que a assessoria do Ministério da Justiça 
preparou o texto. E recorro à Comissão de Constitui-
ção e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Acolho 
e vai à Comissão de Constituição e Justiça.

RECURSO Nº 102, DE 2007 
(Do Sr. Praciano)

Contra Despacho da Mesa aposto à 
INC 896/07, que devolveu ao autor, ora re-
corrente, Indicação dirigida a Desembarga-
dores Presidentes dos Tribunais de Justiça 
do País.

Despacho: Submeta-se ao Plenário, 
Nos Termos do Art. 137, § 2º do Regimento 
Interno. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Sr. Presidente:
O Deputado subscritor, com fundamento no ar-

tigo 137, § 2º, Do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados –RICD, recorre ao Plenário contra despacho 
da lavra de Vossa Excelência, aposto à INC 896/07 e 
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datado do dia 10 do presente mês, que determinou a 
devolução da referida Proposição ao autor, ora recor-
rente, por suposta contrariedade ao art. 113, I, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados. Anexos, 
ao presente, cópias da Proposição 896 e do Despacho 
ora recorrido.

DOS MOTIVOS DO RECURSO

O deputado ora recorrente apresentou Indicação 
que tomou o nº 896/07, sugerindo às Presidências 
dos Tribunais de Justiça de todo o país, exceto à Pre-
sidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 
– TJRS, providências para a criação, em cada Tribunal, 
de Câmara Criminal especializada em julgamento de 
infrações penais cometidas por Prefeitos Municipais, 
a exemplo do que já ocorre no TJRS.

No Prazo regimental, Vossa Excelência determi-
nou que a referida Indicação fosse devolvida ao autor, 
ora recorrente, alegando que “a Indicação dirigida a 
outro Poder só se admite no âmbito da União, na forma 
do estatuído no art. 113, inciso I, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados”. 

Com o devido respeito, merece reconsideração e 
reforma o despacho exarado por Vossa Excelência.

Com efeito, assim dispõe o referido art. 113, inciso 
I, do Regimento Interno desta Casa Legislativa:

“Art. 113. Indicação é a proposição atra-
vés da qual o Deputado:

I – sugere a outro Poder a adoção de pro-
vidência, a realização de ato administrativo ou 
de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria 
de sua iniciativa exclusiva; (grifou-se)”

Nem o dispositivo supracitado nem qualquer ou-
tro dispositivo do Regimento desta Casa afirmam que 
o Poder ao qual é encaminhada a Indicação deve ser 
“Poder no âmbito da União”, como entendido por 
Vossa Excelência.

O Poder Judiciário no Brasil é o conjunto dos ór-
gãos públicos aos quais a Constituição Federal bra-
sileira atribui a função jurisdicional. Os Tribunais e 
Juizes dos Estados e do Distrito Federal e territórios, 
de acordo com o art. 92 da nossa Constituição, são 
órgãos do Poder Judiciário, tanto quanto o Supremo 
Tribunal Federal e os Tribunais Superiores, ainda que 
aqueles exerçam jurisdição sobre área territorial mais 
reduzida que estes.

Entende o subscritor do presente Recurso, pois, 
que a Indicação em tela foi apresentada a outro Poder 
– na forma determinada pelo RICD – uma vez que en-
caminhada a um dos órgãos que compõem esse Poder 
e, ainda, que não há a mínima menção no mencionado 
Regimento Interno ao fato de que, em se tratando do 

Poder Judiciário, deve a Proposição ser encaminhada 
somente ao Supremo Tribunal Federal ou aos Tribunais 
Superiores, por serem os que exercem jurisdição em 
todo o território nacional.

Repisamos, Excelência, o art. 113, I, do Regi-
mento da Câmara dos Deputados não especifica que a 
Indicação deve ser apresentada ao Poder Executivo no 
âmbito federal (exercido pelo Presidente da República), 
ou ao Poder Executivo no âmbito estadual (exercido 
pelos Governadores), ou, ainda, ao Poder Executivo no 
âmbito municipal (exercido pelos Prefeitos). Da mesma 
forma, não especifica a quais dos órgãos do Poder 
Judiciário deve a Indicação ser apresentada.

As sugestões de adoção de providências, realiza-
ção de ato administrativo ou de gestão, ou elaboração 
de proposição legislativa apresentadas por deputado 
federal a outro Poder, por meio de Indicação, ocorrem 
pelo simples fato de serem essas medidas de iniciativa 
exclusiva do Poder ao qual a Indicação é encaminhada, 
não importando qual o âmbito territorial de atuação des-
se Poder. Não merece acolhida por parte dos membros 
deste Parlamento, portanto, a interpretação restritiva 
quanto ao âmbito de atuação do Poder a que se refere 
o artigo 113, inciso I, do Regimento Interno.

Dessa forma, requer ao Plenário o provimento do 
presente Recurso e a conseqüente devolução da pro-
posição à Mesa Diretora desta Câmara dos Deputados 
para a conclusão de seu trâmite e o imperativo envio 
às autoridades nela apontadas como destinatárias.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. 
– Deputado Praciano – PT/AM.

Brasília, 7 de agosto de 2007

REQUERIMENTO Nº 1.423, DE 2007 
(Sessão Solene)

Requer a convocação de Sessão Sole-
ne em homenagem aos 30 anos da ANPED 
para o dia 28 de setembro de 2007.

Exmo. Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do artigo 65, inciso IV combinado 

com o artigo 68 do Regimento Interno, requeremos a 
Vossa Excelência, que seja realizada Sessão Solene 
em homenagem aos 30 anos da Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED, 
comemorado no mês de outubro.

A finalidade da Associação é a busca do desen-
volvimento e da consolidação do ensino de pós-gradu-
ação e da pesquisa na área da Educação no Brasil. Ao 
longo dos anos, tem se projetado no país e fora dele, 
como um importante fórum de debates das questões 
científicas e políticas da área, tendo se tomado refe-
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rência para acompanhamento da produção brasileira 
no campo educacional.

Solicitamos que a Sessão Solene seja realizada 
no dia 28 de setembro de 2007.

Sendo o que temos para o momento, reiteramos 
protestos de estima e consideração.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2007. –De-
putado Luiz Sérgio, Líder do PT – Deputado Carlos 
Abicalil.

Requer a convocação de Sessão Solene em ho-
menagem aos 30 anos da ANPED para o dia 28 de 
setembro de 2007.

Defiro. Publique-se.
Em 19-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Finda a leitura 

do expediente, passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Fa-

ria de Sá. 
O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço 
um apelo ao Deputado Arnaldo Faria de Sá no sentido 
de não falar mais hoje.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – É só usar o Regi-
mento. Aprendam isso. O Regimento permite. Eu me 
inscrevi e vou falar. Quem quiser escutar, vai escutar; 
quem não quiser, vai ficar quieto, porque eu vou usar 
o Regimento. Acabou. 

O SR. MARCO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. MARCO MAIA (PT – RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações ante-
riores, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Estado de São 
Paulo já está dormindo, Arnaldo.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra 
o Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB –SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na verdade, fiz 

questão de, antes do encerramento da sessão, inscre-
ver-me para falar na subseqüente, até porque sabia que 
teria esse período em que haveria necessidade de se 
atingir o quorum. Quis até abrir mão dessa condição, 
mas quem não permitiu foi o Líder do PT, Luiz Sérgio. 
Então, reclamem de S.Exa.

Na verdade, a nossa posição tem sido de obs-
tinada luta para impedir a facilitação com que usa o 
Executivo a tentativa de prorrogação da CPMF.

Nós estamos aqui, no dia de hoje, denunciando 
que descaradamente, de forma deslavada, foram revo-
gadas duas medidas provisórias, a relativa às armas e 
a relativa aos sacoleiros. E agora à noite chega a infor-
mação de que foi revogada outra medida provisória, a 
que tratava dos incentivos aos coureiro-calçadistas.

Então, os companheiros do Sul, os companhei-
ros do interior de São Paulo e do Ceará, que a cha-
mavam de medida do bem, podem ver que a medida 
do bem virou medida do mal, porque também está 
sendo revogada.

Esta é a sanha governamental: tirar tudo e todos 
da frente para poder, desesperadamente, prorrogar a 
CPMF.

Mas estaremos aqui para dificultar, para impedir, 
para atrapalhar, para complicar, nesse papel que, sem 
dúvida nenhuma, vai retardar a tramitação da matéria 
aqui na Câmara dos Deputados.

Ontem, durante as 2 sessões, fizemos isso, e já 
nesta madrugada estamos continuando essa caminha-
da para tentar impedir que se consolide essa armação 
de prorrogação da CPMF, pois 0,37 parece uma coisa 
pequena, mas são 37 bilhões de arrecadação, mais 
a arrecadação de alguns tributos federais, estaduais 
e municipais.

Portanto, Sr. Presidente, na certeza de que a 
população espera que esta Casa possa fazer alguma 
coisa para impedir a prorrogação da CPMF e para 
buscar a verdadeira reforma tributária é que eu estou, 
nesta madrugada, forte, constante e permanente em 
defesa do que a sociedade esperaria da maioria dos 
Srs. Parlamentares, mas que estão coniventes, com-
placentes com o Governo.

O SR. ALEXANDRE SANTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PMDB 
– RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, votei de acordo com a orientação do partido 
nas últimas votações.

O SR. LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.



48150 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. LEONARDO PICCIANI (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Alguém mais 
quer justificar?

O SR. GEORGE HILTON (PP – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com a orientação do partido na última votação.

O SR. HUGO LEAL – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. HUGO LEAL (Bloco/PSC – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoco os 
Srs. Parlamentares a virem ao plenário e aqui perma-
necerem, para que rapidamente possamos concluir a 
votação de 4 destaques e encerrar a votação dessa 
matéria.

 O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solici-
to a V.Exa. que faça constar do painel a presença dos 
oradores que usam da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao Sr. Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o debate que hoje 
começou, relativamente à prorrogação da CPMF, irá 
se estender amanhã. Sempre existirão segmentos da 
sociedade que não gostam de pagar impostos e ten-
tarão, de todas as formas possíveis, proteger aqueles 
que, usando de artifícios de elisão fiscal, declaram ren-
da incompatível com sua movimentação financeira. É 
em defesa dessa situação que muitos Parlamentares 
usarão a tribuna para se contrapor à CPMF. 

Ora, a CPMF desempenha fundamental papel no 
Brasil. Essa contribuição tem garantido o pagamento 
do salário mínimo a milhões de brasileiros e permitido 
que a Previdência Social pague benefícios cada vez 
mais altos a aposentados e pensionistas.

Peço à população que está assistindo a esta ses-
são da Câmara que preste muita atenção ao discurso 
demagógico que a Oposição vai fazer, porque foi ela 
que, no passado, criou a CPMF.

Muito obrigado.
 O SR. ZEQUINHA MARINHO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra.
O SR. ZEQUINHA MARINHO (Bloco/PMDB – PA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o meu partido.

 O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, soli-
cito a V.Exa. que iniciemos a votação dos destaques, 
pois já temos quorum para concluirmos a votação da 
medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – O Presidente 
Arlindo Chinaglia já está se dirigindo ao plenário e, logo 
em seguida, a Ordem do Dia será iniciada.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
por que continuar as Breves Comunicações, se já te-
mos quorum?

O SR. PRESIDENTE (Manato) – O Presidente 
Arlindo Chinaglia está a caminho e, quando chegar, 
começará a Ordem do Dia.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Mas poderemos 
começar sob a sua presidência, uma vez que V.Exa. 
está na condução dos trabalhos.

 O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao Sr. Deputado Domingos Dutra.

O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma reclamação, com base no 
art. 96 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Deputado Pedro 
Fernandes, V.Exa. fará a reclamação a seguir. A palavra 
está garantida ao Deputado Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, a exemplo de outros 
Parlamentares, desejo registrar que ontem estiveram 
em Brasília, mais uma vez, vários mototaxistas na busca 
apoio tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo 
para a aprovação de projeto de lei que visa a regula-
mentar o exercício da profissão. Mais de 4 milhões de 
brasileiros, Sr. Presidente, labutam nesse setor.

Os mototaxistas estiveram em audiência com 
os Ministros da Previdência Social e o do Trabalho e 
com representantes da Casa Civil para pedir rapidez 
na apreciação do projeto. Frente Parlamentar desta 
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Casa, coordenada pelo Deputado Zé Gerardo, apóia 
a reivindicação desses profissionais.

O apelo que faço nesta madrugada, Sr. Presi-
dente, é no sentido de que, na próxima quarta-feira, o 
Plenário desta Casa aprecie e aprove o referido projeto 
de lei, dando aos mototaxistas as condições necessá-
rias para que exerçam sua profissão com tranqüilidade 
e dignidade.

Muito obrigado.
 O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma reclamação.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra. 
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Re-

clamação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
peço à Mesa que observe o cumprimento do Estatuto 
do Idoso. Estamos abusando de nossos Deputados 
mais velhos.

 O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra 
o Deputado William Woo, por 1 minuto. 

O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, todos que nos assistem 
pela TV Câmara e nos ouvem pela Rádio Câmara, a 
Oposição está nesta madrugada trabalhando contra a 
CPMF, lutando contra a prorrogação do imposto que 
atinge toda a cadeia produtiva do País. Para isso, a 
Oposição está presente nesta madrugada, atuando e 
discutindo todas as emendas.

Há desrespeito ao Poder Legislativo, a todos os 
Parlamentares, quando o Poder Executivo revoga as 
medidas provisórias. 

Estamos defendendo o direito do povo brasilei-
ro contra a prorrogação da CPMF, que é um imposto 
abusivo.

Obrigado. 
 O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, es-
tou encaminhando à Mesa requerimento de informa-
ções ao Ministério da Agricultura acerca do plantio de 
cana-de-açúcar no Estado do Amazonas e na região 
amazônica.

Como todos sabemos, Sr. Presidente, a Amazônia 
possui extensa área degradada pela irresponsabilidade 
humana. Neste momento, começamos a travar impor-
tante debate sobre o cultivo de cana na região. E o que 
para alguns pode parecer a salvação da região, para 
outros significa perigoso passo no sentido inverso. 

É bem verdade, Sr. Presidente, como já disse, que 
hoje possuímos extensa área degradada na região. No 
entanto, permitir o plantio de cana nessas áreas pelo 
simples fato de já estarem degradadas pode ser para 
alguns um prêmio invertido, ou seja, os que destruíram 

a Amazônia serão premiados com a possibilidade de 
plantio em detrimento daqueles que a preservam.

Sras. e Srs. Deputados, temos de discutir formas 
de premiar a preservação da Amazônia. Aliás, diversas 
correntes de nossa sociedade consideram perigosa a 
investida levada a efeito por alguns setores.

Portanto, Sr. Presidente, para que possamos for-
mar uma opinião consistente sobre o assunto, infor-
mações sobre a posição do Ministério da Agricultura 
em relação ao plantio de cana em áreas degradadas 
da Amazônia, sobre áreas na Amazônia que já traba-
lham com essa cultura e sobre a existência de estudo 
de viabilidade da cultura em nossa região são de fun-
damental importância neste momento.

São as considerações que trago neste momento, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O Sr. Manato, 1º Suplente de Secretário, deixa a 

cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Arlindo 
Chinaglia, Presidente.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Total de Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
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Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 10

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondônia: 7

ACRE

Fernando Melo PT 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Acre: 6

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lázaro Botelho PP 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Domingos Dutra PT 
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Nice Lobão DEM 
Pedro Fernandes PTB 
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb

Sarney Filho PV 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 12

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Marcelo Teixeira PR 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 16

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Ferro PT 
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José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Raul Jungmann PPS 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Pernambuco: 17

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 8

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Iran Barbosa PT 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edigar Mão Branca PV 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
João Leão PP 
Jorge Khoury DEM 
Joseph Bandeira PT 
Jusmari Oliveira PR 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Nelson Pellegrino PT 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Bahia: 18

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aeltons PR 
Aracely de Paula PR 

Bilac Pinto PR 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Juvenil Alves S.Part. 
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 Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Miguel Corrêa Jr. PT 
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 37

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ayrton Xerez DEM 
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
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Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo Cesar PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Edson Santos PT 
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Gabeira PV 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bittar PT 
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Suely PR 
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 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Frank Aguiar PTB 
Guilherme Campos DEM 
Janete Rocha Pietá PT 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
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 PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Renato Souza PSDB 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Renato Amary PSDB 
Roberto Santiago PV 
Valdemar Costa Neto PR 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 38

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT 
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
Jovair Arantes PTB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
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Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Dilceu Sperafico PP 
Giacobo PR 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP 
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP 
Total de Paraná: 15

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Décio Lima PT 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
Nelson Goetten PR 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Claudio Diaz PSDB 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Matteo Chiarelli DEM 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
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 314 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa 
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – ITEM 
ÚNICO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 381-A, DE 2007 
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno úni-
co, da Medida Provisória nº 381-A, de 2007, 
que abre crédito extraordinário, em favor de 
diversos órgãos do Poder Executivo, no va-
lor global de R$6.334.721.758,00 para os fins 
que especifica; tendo parecer do Relator 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, proferido em Ple-
nário, pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência; 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa; pela adequação financeira 
e orçamentária desta MPV; pela inadmissi-
bilidade das Emendas de nºs 1 a 53; e, no 
mérito, pela aprovação desta MPV.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 2-8-07
PRAZO NA CÂMARA: 16-8-07
SOBRESTA A PAUTA EM: 3-9-07 (46º 

DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 16-11-07

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos ter-
mos do inciso VI do art. 117 do Regimento 
Interno, retirada da pauta da Medida Provisó-
ria nº 381/2007, constante da Ordem do Dia 
de hoje.

Sala das Sessões, em 18 de setembro de 
2007. – Fernando Coruja, Líder do PPS”.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Henrique Fontana, que falará contra o re-
querimento.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma vez, 
afirmamos que esta Casa precisa enfrentar, de fato, a 
votação da CPMF.

Alguém pode ser contra e alguém a favor. Enten-
demos que o País não pode abrir mão, neste momen-
to, de 40 bilhões de reais de arrecadação por ano. O 
investimento total do Orçamento Geral da União é de 
35 bilhões de reais, para estradas, portos, aeroportos, 
construção de universidades, de escolas. A idéia é 
zerar tudo isso? Evidente que não.
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A base do Governo sustenta a necessidade de se 
continuar com essa arrecadação, que é fundamental 
para o nosso País. 

Por isso, somos contra a retirada de pauta da 
medida provisória.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Antonio Carlos Pannunzio, que falará a favor do re-
querimento.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na verdade, o requerimento traduz 
em si a expectativa da nossa bancada quanto à pos-
sibilidade de retardarmos a prática de um ato, que, se 
acontecer, será lesivo aos interesses da população 
brasileira, particularmente aos do setor produtivo. Re-
firo-me, evidentemente, à CPMF, ou seja, um tributo 
a mais.

Se conseguirmos retirar de pauta essa medida 
provisória, teremos condições de discuti-la mais ade-
quadamente e conseguiremos pelo menos procrastinar 
a validação de intenção do Governo, a qual a Nação 
brasileira repele, particularmente o setor produtivo. Nin-
guém agüenta mais carga tributária neste País.

Na noite de hoje, seguidas vezes fomos chamados 
ou alcançados pela base do Governo, pela Lideran-
ça do Governo, no sentido de olharmos também com 
cuidado a Medida Provisória nº 382/07, fazermos um 
acordo, porque ela é interessante ao setor produtor de 
calçados e à indústria moveleira. Reconhecemos que 
pode ser interessante. Mas a pergunta que fazemos 
aos Líderes da base governista é se o setor produtivo 
– seja o setor calçadista, seja o setor moveleiro – é 
favorável ou não a mais um tributo. O tributo a que me 
refiro é a CPMF. Está evidente que não. Então, entre os 
benefícios desse crédito de PIS/COFINS e a eventual 
não-aprovação da CPMF, tenho certeza de que todo 
o setor produtivo brasileiro vai ficar com essa segunda 
opção. Por isso, Sr. Presidente, a nossa atuação.

Quero ainda, com a permissão de V.Exa., destacar 
2 tópicos importantes que não mencionei quando falei 
de uma situação análoga no Governo Fernando Hen-
rique Cardoso, quando foram retiradas 2 medidas pro-
visórias. Tenho em mão uma delas. Ela foi retirada em 
14 de outubro e sequer trancava a pauta. Na ocasião, 
o Presidente explicou a razão da retirada: o assunto 
seria tratado numa revisão da legislação do Imposto de 
Renda da Pessoa Física. Em conseqüência, era para 
atender o interesse da população brasileira. 

A outra medida provisória mencionada foi editada 
no dia 4 de julho e foi retirada em 11 de julho. Retirada 
por quê? Porque se constatou que havia um erro que o 
setor técnico dos Ministérios estariam analisando, por-

que havia um conflito entre o que propunha a medida 
provisória e as normas que elas propunham revisar, 
já estabelecidas na Lei nº 9.989, de 2000. Por isso, Sr. 
Presidente, nossa posição naquela época, embora não 
concordássemos com retirada de medida provisória.

Por esse motivo, Sr. Presidente, votamos “sim” a 
esse requerimento, até para chamar à razão a imensa 
maioria dos Srs. Parlamentares.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta a bancada o Democratas?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, mesmo reconhecendo o cansaço da Casa, 
não nos resta alternativa a não ser apoiar o requeri-
mento da Liderança do PSDB de retirada de pauta da 
medida provisória. Primeiro, porque a medida provi-
sória é inconstitucional – não deveria sequer ter sido 
admitida –; segundo, porque está mais do que claro 
que estamos bravamente resistindo com o objetivo de 
evitar que o Governo passe o trator por cima da Câma-
ra dos Deputados, votando no dia de amanhã a PEC 
que prorroga o prazo da CPMF.

Por entender que o Brasil não quer a CPMF – quer 
que a Câmara, o Congresso acabe com a CPMF –, 
vamos apoiar o destaque do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSDB?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PSDB evidentemente apóia o requerimento de 
retirada de pauta dessa medida provisória, apelando, 
mais uma vez, à base do Governo para que deixemos 
de lado essas paixões, o embate ideológico, e per-
cebamos que a medida provisória contém absurdos. 
Um deles foi detectado aqui. Inclusive, o próprio Líder 
do Governo reconheceu que havia uma informação 
equivocada. Então, para evitar males maiores, vamos 
proceder à retirada.

“Sim” ao requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
mencionou a abertura da Ordem do Dia, mas o mais 
apropriado seria dizer ordem da madrugada.

Todos nós estamos sob suspeição, dependendo 
da orientação do PR, porque um dos seus Líderes mais 
destacados fez aqui farta distribuição de rosquinhas. 
Quem votar com a orientação do PR pode ser acusado 
de estar recebendo um mimo indevido. (Risos.)

Mas, falando sério, vou votar contra a orientação 
do PR e da base do Governo, que está nessa celeri-
dade por causa da CPMF. Vamos discutir em detalhes 
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inclusive esse conceito que o PSDB traz de classes 
produtivas. O mais produtivo é o trabalhador, só que 
a CPMF tem exatamente esse elemento de injustiça. 
Ela equipara o trabalhador, a conta salário, ao grande 
capital. Isso vamos debater em momento apropriado, 
e não agora.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta-
mos aqui desde às 17h – portanto, faz 7 horas e meia 
–, e alguns acham que é muito tempo. Esta medida pro-
visória não teve Comissão Especial, não teve debate. 
Discutir uma medida provisória que destina 6 bilhões de 
reais, dinheiro do País, nesse espaço de tempo? Aqui 
se discute, na verdade, só o requerimento. O que é im-
portante aqui não se discute. Ninguém fala. Ninguém 
argumenta contra nem a favor do destino do dinheiro. É 
só argumentação transversal. E aí se diz que temos que 
discutir a CPMF. Temos que tirar essa medida provisória 
e votar rápido para discutir a CPMF. E que cada um vota 
contra ou a favor, como se a pauta do País fosse esta. 
E os outros projetos? E a regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29, o voto aberto e tantos outros pro-
jetos? A pauta tem que ser feita por aquilo que o povo 
quer e não pelo que o Governo quer.

Encaminhamos “sim” ao requerimento, Sr. Pre-
sidente.

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, ob-
viamente que a Liderança da Minoria se posiciona a 
favor desse requerimento de retirada de pauta. Vota-
mos a favor porque somos contra a medida provisória 
– 6 bilhões para o Governo fazer favor com os seus 
apaniguados – e, sobretudo, porque somos contra a 
CPMF, esse imposto que impõe aos pobres e à classe 
média a dor e o sofrimento de ver descontado, ao fim 
do mês, mais um quinhão de recursos que poderia ser 
utilizado para a cesta básica.

Por essa razão, Sr. Presidente, votamos “sim”.
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação.
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 

Srs. Deputados que forem favoráveis ao requerimento 
permaneçam com se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
 O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM – BA.) – Sr. Presidente, peço verificação de vo-
tação.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ.) – Verificação 
conjunta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-
ficação conjunta concedida.

 O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o Democratas está em obstrução.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Liderança 
do Governo vota “sim”.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota “não”.

 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. 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, o PV vota 
“não”.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PSDB está em obstrução.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o Democratas está em obstrução.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota “não”.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
vota “não”.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Minoria está em obstrução.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
está em obstrução.

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. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “não”.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Liderança do Governo vota “não”.
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O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
está em obstrução.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Edinho Bez. 
(Pausa.)

Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado 
Nelson Pellegrino.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na última quinta-feira, em Brasília, 
houve uma solenidade em comemoração aos 50 anos 
da criação dos Conselhos de Medicina no Brasil. Es-
ses conselhos são muito importantes como órgãos de 
fiscalização, orientação e defesa da prerrogativa do 
exercício da profissão do médico em nosso País.

Quero também comunicar que amanhã, às 11h, 
uma comissão de Parlamentares estará com o Minis-
tro Hélio Costa para discutir a greve dos Correios, ins-
tituição pública muito importante e que tem prestado 
serviços relevantes ao País e que neste momento se 
encontra num impasse com seus trabalhadores. Essa 
comissão buscará, junto ao Ministro, soluções para 
pôr fim à greve, atendendo o direito e os interesses 
desses trabalhadores.

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. Pre-
sidente, quando V.Exa. convocou esta sessão, deixou 
de fora a Medida Provisória nº 382/07. Posso saber 
por quê?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Porque 
são 0h41min, e há vários requerimentos para votar. 
Nossa avaliação é que esta sessão termine por volta 
de 2h ou 2h30min, para concluirmos a votação de uma 
medida provisória.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Minha preo-
cupação, Sr. Presidente, é no sentido de que essa não-
inclusão na pauta pudesse significar a revogação da 
medida provisória. Quero deixar muito claro que isso pre-
judicaria muito os interesses do Rio Grande do Sul.

Na condição de coordenador da bancada do Rio 
Grande do Sul, lamento que tenhamos, neste momen-
to, de prejudicar 3 setores fundamentais do desenvol-
vimento do meu Estado e do País, o que certamente 
acontecerá.

Gostaria de registrar minha preocupação. O Go-
verno precisa tomar medidas para que o Rio Grande 
do Sul e outros Estados, como Ceará, Paraná, Santa 
Catarina e São Paulo, não tenham prejuízo com a re-
vogação dessa medida provisória.

O SR. EDUARDO SCIARRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, gostaria de registrar que no último 
sábado, dia 15, transcorreu o aniversário de 184 anos 
do Município de Jaguariaíva. 

Tive oportunidade de estar presente ao ato cívico 
do município e à reunião com lideranças e o Prefeito 
Samir Alves de Mello. Trata-se de um próspero municí-
pio da região de Campos Gerais, no Estado do Paraná, 
produtor de papel de imprensa, que tem no turismo e 
na indústria a força da economia.

Corroboro com as palavras do Deputado Mendes 
Ribeiro Filho, que me antecedeu, sobre a importância 
de votarmos, no momento oportuno, a Medida Provi-
sória nº 382/07.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Que-
ro deixar claro que a resposta que dei ao Deputado 
Mendes Ribeiro Filho não contém nenhuma outra in-
formação. Não dei nenhuma garantia de que a Medida 
Provisória nº 382, de 2007, não será retirada de pau-
ta, até porque se trata de decisão do Poder Executivo. 
Aliás, quero dizer que os comentários que já ouvi são 
no sentido de que ela seria retirada. Quero deixar isso 
bem claro. Agora, em relação à decisão da Presidên-
cia, S.Exa. perguntou por que eu não a havia incluído 
na pauta. Já expliquei.

O SR. CIRO GOMES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CIRO GOMES (Bloco/PSB – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desde 
o meio da tarde de hoje, tenho tentado conversar com 
os eminentes Líderes da Oposição, bem assim com o 
eminente Líder do Governo.

A Medida Provisória nº 382/07, eu, francamen-
te, quero crer que é daquelas iniciativas que têm o 
mérito de admitir a quebra de uma legítima estratégia 
geral da Oposição de obrigar as forças do Governo 
a se mobilizarem madrugada adentro. É nosso ônus, 
é nossa tarefa, é nossa responsabilidade, e ninguém 
pode censurar a Oposição. Entretanto, ouvi em muitos 
discursos de membros importantes da Oposição que 
há uma desvalorização cambial errada no Brasil e que 
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essa desvalorização cambial está quebrando setores 
importantes da indústria nacional brasileira, aqueles 
setores de margem de valor agregado mais baixo, em 
que há competição com contrabando de outros países 
ou com a exportação chinesa. Isso está levando, por 
exemplo, Estados importantes, como o Rio Grande do 
Sul, Estado administrado pelo PSDB, Estado que tem 
o privilégio de ser o berço do eminente Líder do DEM, 
Deputado Onyx Lorenzoni, ao epicentro dessa crise.

Foi por esse conjunto de pressões que o Governo 
editou a Medida Provisória nº 382/07, que compensa, 
por meio de um conjunto cruzado de subsídios no 
crédito, na desoneração tributária, essa defasagem 
cambial, devolvendo a competitividade.

São milhares os brasileiros que dependem dessa 
providência. Ainda que seja razoabilíssima a cruzada 
da brava Oposição contra a CPMF, não é razoável que, 
nessa estratégia correta, ela descuide e não dê caráter 
excepcional a essa medida, como merece, pelo mérito, 
pelo interesse público central e incontestável envolvido. 
Que possamos criar essa exceção, num acordo hoje. 
O Governo retirará a medida provisória e infelizmen-
te cometerá um erro, porque está constrangido pela 
percepção que tem de que o País também não pode 
quebrar pela falta de arrecadação súbita de 38 bilhões 
de reais da CPMF.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
queria dar um informe. Hoje, na reunião do Colégio 
de Líderes, o Líder José Múcio Monteiro deixou clara 
a possibilidade da retirada da Medida Provisória nº 
382/07. Por isso eu disse que ouvi falar, como todos 
os Líderes ouviram.

O que foi feito, então, segundo palavras do Líder 
José Múcio Monteiro? O Governo tomou a iniciativa 
de retirar as Medidas Provisórias 379/07 e 380/07. 
Dependendo da evolução desta sessão, assim como 
das anteriores, poderia haver a retirada da 382/07. 
No último contato que o Líder José Múcio Monteiro 
teve comigo, S.Exa. apontou para essa possibilidade 
concreta. S.Exa. não está aqui neste momento por-
que está exatamente discutindo a retirada da medida 
provisória. Mas não tenho nenhuma autorização para 
dar a informação.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Conce-
do a palavra ao Vice-Líder, Deputado Henrique Fontana 
para, quem sabe, dar-nos alguma informação.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, 
queremos reafirmar o direito legítimo de a Oposição e 
a base do Governo tomarem suas decisões.

Temos dialogado durante todo o dia. O Gover-
no tem uma posição tomada que partilhou com toda 
a franqueza com todo o Plenário e com a sociedade 

brasileira. Entendemos que a CPMF é vital para o fu-
turo do País, para o programa de Governo que esta-
mos implementando. Eu dizia há pouco que os inves-
timentos federais do Orçamento Geral da União são 
em torno de 35 bilhões de reais. Se a CPMF arrecada 
39 bilhões e eu a suprimir, eu acabo com o poder do 
Governo e do Estado de investirem. 

Editamos a Medida Provisória nº 382/07 para 
atender exatamente a análise que acabou de ser feita 
pelo Deputado Ciro Gomes. O setor exportador, espe-
cialmente os pólos moveleiro, coureiro-calçadista e de 
confecções, enfrenta dificuldades de competitividade.

Na MP nº 382/07 só existem benefícios para es-
ses importantes setores, geradores de inúmeros em-
pregos no País. Passamos todo o dia ponderando aos 
Líderes da Oposição que atendam à lógica de fazer 
um acordo para votar esta medida e continuar lutando 
contra a CPMF. A disputa vai continuar. Tenho informa-
ções de que a própria Governadora do Estado do Rio 
Grande do Sul tem interesse na votação da Medida 
Provisória nº 382/07.

Agora, também temos de partilhar, com toda 
a franqueza, que, se precisarmos de 9 horas, como 
precisamos hoje, para votar a Medida Provisória nº 
381/07, teremos de retirar da pauta a de nº 382/07. O 
Governo não deixará de votar a CPMF hoje, e enfren-
tará a obstrução para votá-la hoje. Já são 0h49min da 
quarta-feira. Então precisamos chegar a um acordo 
com a Oposição para, durante a primeira hora da ses-
são de amanhã, pela manhã, votarmos a Medida Pro-
visória nº 382/07 – na primeira hora, repito – e depois 
iniciaremos o enfrentamento democrático em torno da 
CPMF. Do contrário, nós vamos retirar a medida provi-
sória e fazer a disputa da CPMF diretamente a partir 
das 9h30min da manhã de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
 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, votei com o meu partido.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
encerrada a votação. 

Vamos anunciar o resultado. 
Com referência a essas ponderações, creio que 

está bastante claro, pois o Deputado Henrique Fon-
tana expôs aos Líderes e ao Plenário a possibilidade 
de um acordo, sabendo cada um o que está em jogo 
em qualquer das decisões.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-
sultado da votação: 
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VOTARAM:

Sim:     9

Não:     265

Abstenções:    2

Total:     276 

REJEITADO O REQUERIMENTO DO DEP. FER-

NANDO CORUJA, LÍDER DO PPS, QUE SOLICITA A 

RETIRADA DE PAUTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
381, DE 2007. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 381/2007 – REQUERIMENTO 
DE RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 19-9-2007 00:37
Encerramento da votação: 19-9-2007 00:50
Presidiram a Votação: Arlindo Chinaglia 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) –  Ficam 
prejudicados os seguintes requerimentos:

“Senhor Presidente, requeremos a Vos-
sa Excelência, nos termos do art. 117, VI, do 
Regimento Interno, a retirada da pauta da Me-
dida Provisória nº 381-A, de 2007, constante 
do item 01 da presente Ordem do Dia.

Salas das Sessões, 19 de setembro 
de 2007. – Ronaldo Caiado, Vice-Líder do 
DEM”.

“Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Ex-
celência, nos termos do inciso VI do art. 117, 
combinado com o item 1, alínea b, inciso II, do 
art. 101 do Regimento Interno, a retirada de 
pauta da medida Provisória nº 381, de 2007.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 
2007. – Antônio Carlos Pannunzio, Líder 
do PSDB”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Já 
houve encaminhamento e agora vamos passar à orien-
tação de bancada no que diz respeito ao Destaque de 
Bancada do Democratas, que propõe a votação em 
separado da expressão 26.122.0750.8785.0101. 

 O SR. DR. PINOTTI – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. PINOTTI (DEM –  SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
meu partido.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Che-
gou à Mesa um computador. Precisamos saber de 
quem é.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio, para uma Comunicação de Liderança, 
pelo PSDB.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, podem V.Exas. estar 
estranhando que, a essa altura, um dos Líderes da 
Oposição pretenda usar o tempo da Liderança, mas eu 
acho que fui suficientemente provocado pelos Líderes 
da base governista, e é preciso dar uma satisfação a 
todos os integrantes deste Plenário e, sobretudo, ao 
povo brasileiro. 

Primeiramente, ouvi estarrecido os governistas 
dizerem que a não-aprovação da CPMF é um golpe 
que o Governo não pode suportar. Chegam a afirmar 
que não seria possível ao Governo fazer frente ao de-

saparecimento súbito de uma receita de 36 bilhões ou 
38 bilhões de reais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que diz 
o texto da Constituição Federal que está em vigor? Diz 
exatamente que a CPMF, aprovada pela última vez há 
4 anos, extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2007. Há 
4 anos, isso faz parte do texto constitucional.

Pergunto então aos eminentes Líderes governis-
tas: será que a Constituição não é para ser levada a 
sério? Quando afirmam que de um golpe repentino o 
Governo não pode perder essa receita, digo que está 
escrito no texto constitucional que ela não mais existirá a 
partir da zero hora do ano de 2008. Então, não venham 
imputar às Oposições qualquer responsabilidade sobre 
a perda dessa receita. Nós não aceitamos isso. 

Mas quero ir além. Agora tentam usar a MP nº 
382/07, que trata do aproveitamento de créditos das 
contribuições de PIS, de COFINS, para que o setor 
produtivo de algumas áreas – moveleiro, coureiro-cal-
çadista e talvez até confecções – possa utilizá-lo na 
importação de equipamentos para suas indústrias. 

Ora, quando o Governo editou essa medida provi-
sória, ele sabia por que estava fazendo isso, até porque 
se hoje vivemos uma situação muito difícil – que eu 
reconheço –, particularmente, em função da invasão 
de produtos chineses no mercado, eu pergunto aos 
ilustres Líderes da base do Governo: qual foi o Presi-
dente da República que conferiu status de economia 
de mercado à República Popular da China? Qual foi 
o Governo que fez isso? Não foi o anterior. Não foram 
as Oposições. Foi o Governo do Presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva. 

Faço questão de assinalar, neste momento, que 
sou autor de projeto de resolução que anula esse 
ato de insanidade do Presidente Lula. Se esta Casa 
quiser aprová-lo, resolverá o problema. Nenhum país 
de Primeiro Mundo ousou ir tão longe com relação à 
China. Mas, no Brasil, é por questões de identidade 
ideológica que se conduz as políticas comercial e ex-
terna. E quem paga o pato, ou seja, o preço, é o setor 
produtivo brasileiro. 

Portanto, não queiram colocar nas costas das 
Oposições esta responsabilidade. Aliás, a responsa-
bilidade pela condução da política cambial não é das 
Oposições, mas do Governo. Ele é que não teve sen-
sibilidade para acordar em face de nova conjuntura 
internacional que não poderia permitir valorização tão 
grande do real em relação ao dólar, porque isso tra-
ria problemas. Cansamos de alertar a Casa para este 
fato. Mas a base governista nunca nos ouviu, muito 
menos S.Exas. no Palácio do Planalto e nos Ministé-
rios responsáveis.
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Sr. Presidente, é preciso falar alto e bom som. 
Querem dizer que o Governo estava procedendo com 
muita gentileza para com o setor produtivo e que se 
assim não mais agir a culpa será das Oposições? É 
fazer pouco da inteligência alheia; é fazer pouco da-
quele pequeno produtor que está lá do Rio Grande do 
Sul, lá em Franca, no Estado de São Paulo, ou no Ce-
ará, do querido Deputado Ciro Gomes; é fazer pouco 
dessa gente que, com muito sacrifício, vem inovando 
e empreendendo, mas não consegue concorrer devido 
à carga tributária excessiva existente no Brasil e que 
ainda querem majorar com a nova CPMF a partir do 
ano que vem. 

É uma política cambial obtusa, burra mesmo, que 
tira a competitividade do produtor brasileiro, principal-
mente por causa do status de economia de mercado 
conferido à China.

É por isso que venho à tribuna. Não é possível 
aceitar calado a tentativa de imputar às Oposições a 
responsabilidade pela má condução da nossa políti-
ca externa, sobretudo da excessiva carga tributária 
que vem tirando a competitividade do setor produtivo 
brasileiro.

Obrigado. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Conce-

do a palavra ao nobre Deputado José Múcio Monteiro, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Governo.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB – PE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados: fazer pouco da inteligência 
alheia. Vou usar esse mote do competente Deputado 
Antonio Carlos Pannunzio: fazer pouco da inteligência 
deste Plenário, que o dia inteiro assistiu – e todos foram 
testemunhas – à tentativa do Governo de negociar a 
Medida Provisória nº 382/07, porque é absolutamen-
te unânime o entendimento sobre os benefícios que 
ela traz.

Na realidade, estamos neste plenário em função 
de um grande impasse político. Há 2 blocos. Um quer 
ajudar o País a crescer; o outro, como se não respeitas-
se o resultado das urnas, o resultado dos números que 
são publicados todos os dias nos jornais, apresentados 
pelos críticos em todas as suas crônicas, simplesmente 
decidiu que o Governo não vai governar.

Vamos esperar até as próximas eleições para 
que esses homens assumam outra vez o Governo e 
tentem fazer o que estamos fazendo, ou seja, construir 
um país diferente do que foi encontrado? 

Vejam os depoimentos sobre a CPMF dos meus 
velhos, valorosos e bons companheiros, desde o Pre-
sidente, que estava no seu lugar, aos Líderes, quando 
defendiam isso em nome do Brasil. E se era fácil aca-

bar com esse imposto, por que não acabaram? Não 
governaram por tantos anos? 

O impedimento que temos aqui é exclusivamente 
político, porque todos os Governadores lutaram para 
que votássemos hoje essa medida. Todos os compa-
nheiros presentes, de vários partidos, inclusive os da 
Oposição, tentaram negociar uma forma de aprovarmos 
a Medida Provisória nº 382/07, relatada pelo Deputado 
Tarcísio Zimmermann. O Governo desejou, pleiteou. 

Na reunião de líderes, V.Exa. capitaneou um 
acordo, Sr. Presidente. Mas o problema foi assim tra-
tado: estamos em absoluta obstrução e não vamos 
deixar votar.

Faço um apelo aos meus companheiros da base 
e, de antemão, digo que há premência de se votar a 
CPMF, que não foi criada por este Governo, mas que 
qualquer governo responsável, gestor, admite dela 
precisar e quer mantê-la, Sr. Presidente. O Governo 
já retirou a Medida Provisória nº 382/07. 

Peço aos companheiros que têm responsabili-
dade com o Brasil que permaneçam em plenário para 
concluirmos a votação da Medida Provisória nº 381/07. 
Amanhã, se Deus quiser, anunciaremos à sociedade 
quem são os responsáveis pelo que aconteceu e co-
meçaremos a votar a CPMF. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Pal-
mas.)

 O SR. MAURO NAZIF – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V. Exa. a palavra.

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei de acordo com a orientação da 
bancada. 

O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a bancada na última votação. 

O SR. LAUREZ MOREIRA (Bloco/PSB – TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com a bancada na votação anterior.

 O SR. SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
– Concedo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo 
Caiado, para uma Comunicação de Liderança, pelo 
Democratas. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, o que acabamos de ouvir do Líder 
do Governo, Deputado José Múcio, é um desrespeito 
a qualquer inteligência mediana.

Vejam os senhores que o Governo, nesta hora, 
e parte da base – porque tenho certeza de que a 
base está fragmentada, fraturada – vêm querer dizer 
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que as oposições são responsáveis e terão de votar 
agora à noite, neste minuto, a MP 382, porque senão 
o Presidente da República vai revogá-la. Vejam bem: 
S.Exa. já a revogou. É chorar o leite derramado. É o 
desespero. 

S.Exa. não tem como falar para a bancada do 
PMDB do Rio Grande do Sul que foi a ganância do 
Presidente da República, que só quis votar a medida 
provisória hoje para encher os bolsos do Governo com 
mais 6 bilhões de reais. Mas, no momento de fazer 
uma concessão a quem produz e trabalha no Brasil, 
ele tranqüilamente vai lá, revoga a medida provisória 
e quer colocar mais de 40 bilhões de reais no bolso 
por ano com a CPMF.

Esta é a realidade, Deputado José Múcio. Enten-
do a dificuldade e o desespero de V.Exa. 

Como responsabilizar a nós, da Oposição? Por 
acaso foram as oposições, Deputado Henrique Fontana, 
que ficaram sentadas sobre a CPMF, na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, durante 4 me-
ses? (Palmas.) Quem foi? Foi o PMDB, que ganhou a 
Presidência de Furnas, que negociou, que chantageou 
o Governo, que se beneficiou, que tem diretorias da 
PETROBRAS e de Ministérios sendo negociadas. 

Acaba de chegar aqui o Sr. Marcos Lima, homem 
responsável pelas emendas dos Parlamentares. Eu 
não o conheço, mas dizem estar aqui presente para 
acalmar a base do Governo. Será que é outro Waldo-
miro? Será que vamos ver um escândalo se repetir 
novamente?

Nesta hora não podemos aceitar nenhuma pe-
cha. O Rio Grande do Sul ou outro Estado que tenha 
indústrias moveleira e de couro-calçadista não podem 
amanhã cair nessa história do Governo de que está 
muito preocupado com o setor, mas não pode fazer 
essa concessão, porque tem de votar de imediato a 
CPMF.

Que ganância é esta deste Governo? É pior do 
que aquele programa do Sílvio Santos. É tudo por di-
nheiro. (Palmas.) São mais 6 bilhões no bolso hoje, 
mais 40 bilhões no bolso amanhã, é distribuição de 
cargos comissionados, novos Ministérios, e por aí 
continua este Governo. 

E, nesta hora, vem o líder, pousando de vestal, 
e diz: “Eu sinto muito, mas o Governo foi pressionado 
para, na madrugada de hoje, revogar a Medida Pro-
visória nº 382”. Só, nobre Deputado, que ninguém 
acredita nessa história da carochinha. Todo mundo 
sabe que isso está muito bem montado. Não sei como, 
Sr. Presidente, o Líder do Governo, muito menos os 
Líderes de bancadas, vão conseguir, depois da revo-
gação da MP nº 382, base para colocar 308 votos no 
painel da CPMF. 

Acredito que o grande acontecimento se deu 
agora. Com essa ganância, como essa prepotência 
do Governo, com essa posição de achar que a pauta 
da Câmara dos Deputados é decidida lá no Planalto, 
eles, sem dúvida nenhuma, traçaram o suicídio político 
ao revogarem a MP nº 382, porque serão derrotados 
exatamente no momento da votação da CPMF. 

Além do mais, Sr. Presidente, fica claro que a 
ADIN que vamos apresentar amanhã no Supremo Tri-
bunal Federal mostra que revogar uma medida provi-
sória é prerrogativa do Presidente da República, mas 
usar da revogação para desobstruir a pauta a fim de 
poder alterar o processo legislativo é chicana, é algo 
que esta Casa não pode aceitar, é interferência indevida 
no Poder Legislativo, e nós não podemos nos curvar 
a essa ingerência do Executivo. 

Encerro, Sr. Presidente, afirmando que as opo-
sições estão tranqüilas, sabedores que somos de que 
vamos continuar atuando com o mesmo afinco e dedi-
cação com que atuamos na tarde e na noite de hoje e 
com que atuaremos durante todo o dia de amanhã.

Vamos também, com tranqüilidade, poder sen-
sibilizar muita gente na base a fim de termos votos 
favoráveis para derrubar e a extinguir a CPMF, termi-
nando com esse imposto cumulativo que apena princi-
palmente o cidadão que utiliza todo o seu salário para 
cobrir mensalmente suas despesas, pagando 100% 
de CPMF sobre ele.

Tenham certeza de que as oposições vão resis-
tir à luta hoje com um grupo maior de apoiadores na 
próxima votação. Tenham certeza de que teremos, na 
última verificação de votação no decorrer desta noi-
te, um resultado que vai espantar, que vai acordar o 
Presidente da República e fazê-lo reeditar a Medida 
Provisória nº 382.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 

– Sobre a mesa requerimento de DVS para o item 
“26.122.0750.8785.0101, no valor de R$72.000.000,00”, 
constante do Anexo I da medida provisória.

“Senhor Presidente, requeremos a 
Vossa Excelência, nos termos do art. 161, 
, e § 2º, do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado da expressão 
“26.122.0750.8785.0101 –  Gestão e Co-
ordenação do Programa de Aceleração do 
Crescimento –  PAC –  Nacional, no valor de 
R$72.000.000,00”, com vistas a sua supres-
são, constante do Anexo I, da Medida provória 
nº 381, de 2007.

Salas das Sessões, 18 de setembro 
de 2007. – Ronaldo Caiado, Vice-Líder do 
DEM”.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
votam os Srs. Líderes?

Como vota o PSDB?
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-

SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o voto é “não”, para retirar a expressão do texto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
orientação do PSDB é “não”.

Como vota o Democratas?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o destaque do Democratas objetiva su-
primir item da medida provisória que, a nosso ver, é 
genérico, não especifica para que se está destinando 
uma quantia importante de recursos públicos, o que 
mostra, mais uma vez, a imperfeição com que são 
editadas as medidas provisórias, não respeitando as 
exigências constitucionais, os requisitos de juridicidade 
e legalidade e sempre buscando engordar os cofres 
do Governo, para que esse dinheiro seja usado indis-
criminadamente pela vontade política daqueles que 
ocupam o Poder Executivo.

Por isso, encaminhamos o voto “não”. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é um 
equívoco achar que 7 horas é tempo muito longo para 
votar uma medida provisória que envolve 6 bilhões de 
reais. Essa medida não foi debatida antes, nem pas-
sou por Comissão. Se eu disser, em qualquer país do 
mundo, que o Brasil demora 7 horas para destinar 6 
bilhões de reais, eles não vão achar que é muito tem-
po, como alguns aqui que acreditam ser demasiado o 
tempo para discutir essa medida provisória. 

Os recursos são destinados de forma a não se 
saber bem para onde vão. O Democratas quer tirar 
recursos que servem para o gerenciamento do PAC. 
Ora, já há um Ministério que gerencia esse programa. 
Quando são necessários mais recursos, para consul-
toria e outras coisas, é preciso verificar para onde vai 
exatamente esse dinheiro, que é muito. 

Acompanhamos o destaque e votamos “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, em pri-
meiro lugar, é bom registrar que o PSOL repudia essa 
tentativa patética e equivocada, com tom de chanta-
gem, de atribuir às oposições uma iniciativa exclusiva, 
única e irrevogável do Executivo, que é esse método, 
estranho, aliás, de anular uma medida provisória que 
ele próprio havia editado. 

Se o Governo tivesse essa preocupação, teria 
feito a sua maioria funcionar ou teria a paciência de 
enfrentar isso amanhã, como está fazendo hoje, e, na 
quinta-feira, votar a tão necessária CPMF.

Dizer que as urnas consagraram tudo o que está 
ocorrendo aqui não é verdade, porque não me lembro 
de o Presidente Lula dizer que ia pedir a prorrogação 
da CPMF sem uma alteração sequer, sem, inclusive, 
seu caráter progressivo, que não existe hoje.

Vamos devagar. Não vamos querer transformar 
uma decisão do Governo num ato das oposições. Isso 
não condiz com a verdade.

Nosso voto neste momento é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota a Liderança do Governo?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – A Liderança do Go-
verno vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB enca-
minha o voto “sim”, Sr. Presidente, e convida a sua 
bancada a permanecer em plenário, a fim de que pos-
samos votar “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.) – Por todas as razões 
expostas até agora pelas Lideranças das bancadas, 
Sr. Presidente, o voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem pela manutenção do item permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

MANTIDO O ITEM.
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – So-

bre a mesa requerimento de destaque de bancada, da 
Liderança do PSDB, no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do inciso I e § 2º do art. 161, combi-
nado com o inciso IX do art. 117, todos do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado da do-
tação ‘04.544.0757.8785.0101’ – Gestão e 
Coordenação do Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC Nacional, no valor de 
R$12.500.000,00 do Programa de Trabalho 
do Órgão 53.101, Ministério da Integração 
Nacional, do Anexo I da Medida Provisória nº 
381/2007, com redução do mesmo montante 
na incorporação do superávit financeiro.

Sala das Sessões, – Antônio Carlos 
Pannunzio, Líder do PSDB”. 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48173 

É a página 19 do anexo.
Antes disso, porém, há outro requerimento:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., 
nos termos do art. 185, § 4º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, que seja 
concedida a verificação de votação do desta-
que do PSDB para a supressão da expressão 
contida na página 19 da Medida Provisória nº 
381/07 (quebra de interstício). 

Salas das Sessões,  de de 2007. – Ro-
naldo Caiado, Vice-Líder do DEM”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, que falará 
a favor da matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o que nós estamos vendo hoje 
é um conjunto de imoralidades. 

A primeira imoralidade foi o ato da Presidente 
da República de revogar as Medidas Provisórias nºs 
379 e 380. A segunda imoralidade foi o ato da base 
do Governo de aprovar a Medida Provisória nº 381, 
que engorda em mais 6 bilhões os cofres do Gover-
no Federal. A terceira imoralidade ocorreu há poucos 
instantes, quando o Presidente Lula decidiu revogar a 
Medida Provisória nº 382. 

Quero, com muita calma, dirigir-me aos homens 
e mulheres de bem que se elegeram pelo voto popular, 
que desempenham honradamente seu mandato e que 
estão filiados a partidos da base do Governo. 

Pergunto tranqüilamente a V.Exas.: com que mo-
ral os Deputados dos Estados que seriam beneficia-
dos pela Medida Provisória nº 382 poderão voltar 
para suas bases e olhar para seus eleitores, que lhes 
confiaram apoio, que lhes deram voto, que lhes colo-
caram aqui, que acreditam nas suas palavras? Com 
que moral V.Exas. poderão retornar a suas bases e 
dizer que vieram a Brasília para aprovar 6 bilhões de 
reais a mais para os cofres do Governo, que vieram a 
Brasília para dizer sim à CPMF, que garante mais 40 
bilhões para os cofres do Governo, e que aceitaram 
passivamente que o Governo dissesse não à única 
medida que estava inserida na pauta de votações da 
Câmara dos Deputados, que poderia trazer, efetiva-
mente, algum benefício ao cidadão dos Estados que 
V.Exas. representam.

Sei que existem aqui muitos Parlamentares inde-
pendentes, cujas consciências falarão mais alto. Sei 
que muitos de V.Exas. voltarão hoje para suas casas 
e vão refletir sobre o que aconteceu. E, amanhã, em 

um gesto de altivez, de honradez, de soberania, so-
bretudo de inteligência, virão ao plenário da Câmara 
para mostrar ao Governo que ele pode muito, mas não 
pode tudo, para mostrar ao Governo que V.Exas. não 
vão aceitar passivamente que o Governo admita ceder 
no Senado porque sabe que passa o rolo compressor 
na Câmara Federal.

Não vamos aceitar isso. V.Exas. vão ver que, 
quando a CPMF chegar ao Senado, o Governo vai 
ceder. Agora, nesta Casa, o Governo acha que conse-
gue comprar a consciência dos Deputados. Está nas 
mãos de V.Exas. mostrar que o Governo é incapaz 
de comprar a consciência dos homens e mulheres de 
bem que, mesmo estando na base do Presidente Lula, 
são capazes, num gesto de coragem e pelo Brasil, de 
dizer “não” à CPMF.

 O SR. CARLOS WILLIAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estive 
ausente na votação anterior, para não ouvir asneira da 
oposição, mas votei com o PMDB.

 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, alguém 
já disse que o emocionalismo sempre está disposto 
a contribuir com a insensatez. A Medida Provisória nº 
382, que parece foi ab-rogada pelo Sr. Presidente da 
República, não revoga a medida provisória. Naquela 
decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou em 
2003, o acórdão estabeleceu que a revogação de 
medida provisória por outra medida provisória apenas 
suspende a eficácia da norma ab-rogada, que voltará 
a vigorar pelo tempo que lhe resta para apreciação, 
caso caduque ou seja rejeitada a MP ab-rogante. Então, 
obviamente, vamos votar essa MP ab-rogante. Daqui 
a 10 dias o Presidente poderá colocá-la em votação, 
nós a derrubamos e volta a valer a anterior. Então, é 
um falso dilema essa discussão de que alguém está 
derrubando a Medida Provisória nº 382. Está aqui a 
decisão do Supremo Tribunal Federal, que apenas 
suspende temporariamente a eficácia. Não se trata de 
uma discussão emocional, ela é prática.

O segundo ponto de que quero tratar diz res-
peito à CPMF. Aqui muitos não mudam nunca, estão 
sempre do lado do Governo. Se é algo do Governo, 
eles estão a favor. Por exemplo, não sabemos quem 
vai ser o próximo governo em 2011, mas já ouvi dizer 
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que o Líder será o Romero Jucá, que sempre é o Lí-
der do Governo.

O Presidente Lula disse que não é um poste e 
por isso mudou de opinião. Mas o interessante é que 
o Governo, o Presidente, tem sempre mudado para 
pior. Talvez se S.Exa. fosse um poste e permanecesse 
com as idéias que tinha antes, com as quais S.Exa. 
se elegeu, o Brasil estaria melhor. Isso porque todas 
as mudanças realizadas são para enfraquecer o Es-
tado brasileiro, para entregá-lo na mão do sistema 
financeiro. É muito fácil perceber isso. Se fosse para 
mudar para melhor, tudo bem, claro. Já disse o Barão 
de Itararé que só não muda de idéia quem não as tem. 
Quer dizer, todo mundo muda de idéia. Mas quando 
a pessoa muda, tem que mudar para melhorar, e não 
para piorar.

O Presidente e muitos aqui que sempre criticaram 
a CPMF agora querem dizer que o Brasil vai quebrar 
por falta desse imposto. Posso dizer isso porque eu, por 
várias circunstâncias, estou sempre na oposição. Desde 
que se criou a CPMF estou votando contra. Portanto, 
sou capaz de perceber, às vezes, as diferenças que 
quem estava na Oposição e agora está no Governo 
não percebe. Mas é a mesma coisa que se faz.

A CPMF foi um tributo criado para ser cobrado 
provisoriamente. E, como todo tributo temporário, o Go-
verno, agora, quer torná-lo definitivo. Foi criado sobre o 
emocionalismo do discurso do Deputado Jatene, e não 
serviu para a saúde, não acresceu nada ao setor. Ele 
foi para a saúde, mas o Governo deu com uma mão e 
tirou com a outra. Então, esse imposto não serviu para 
aquilo a que estava destinado e serve hoje para manter 
um modelo de governo, com superávit primário.

Claro que para quem concorda com esse modelo 
é bom. É mais dinheiro para dar aos banqueiros, mais 
dinheiro para o superávit primário, mais dinheiro. Mas 
para quem discorda desse modelo, para quem entende 
que é preciso criar um País, é necessário ver o que o 
Estado está fazendo. O Estado brasileiro duplicou os 
gastos primários de 12%, em 1993/1994, para 24%, 
hoje. E o acréscimo maior foi nesses últimos anos. Te-
mos de refletir sobre o que estamos fazendo.

Por isso, Sr. Presidente, encaminhamos o voto 
“não” a essa proposta e queremos, sim, discutir a 
CPMF com argumentos. Não a esta proposta e não 
ao destaque. (Muito bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Cum-
primento o Deputado Fernando Coruja pela precisão 
e pontualidade.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
votam os Srs. Líderes?

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, es-

tamos assistindo ao prelúdio de uma batalha que vai 
instalar-se a partir de amanhã em cima de um tema 
que diz respeito não apenas aos que estão aqui, mas 
principalmente à família brasileira, àqueles que, con-
forme o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributá-
rio, pagam R$626,41 de CPMF por ano, mesmo sem 
poder pagar.

Enquanto isso, como já disse o Líder Ronaldo 
Caiado, o Governo vem para cá e só se interessa por 
aquilo. É tudo por dinheiro. É a medida provisória do 
dinheiro, é a CPMF do dinheiro, e o dinheiro não che-
ga aonde tem de chegar: ao povo. 

Chantagem, 4 meses de CPMF parada, e nada! 
E agora é a base, é a Oposição.

Sr. Presidente, queremos votações nominais a 
partir de agora, para que se possa mostrar, com nome 
e sobrenome, a posição de cada um de nós perante a 
sociedade. O povo brasileiro merece a transparência 
das votações daqui para a frente.

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, Sras. e Srs. Deputados, tramita tanto nesta 
Casa quanto no Senado Federal proposta de emenda 
à Constituição para tornar o voto aberto em todas as 
circunstâncias. No entanto, tendo oportunidade de fazê-
lo agora, independentemente de qualquer alteração na 
Constituição, causa-me espécie que haja resistência. 
Esse requerimento apresentado nos possibilita falar, 
em alto e bom som, sobre as nossas convicções, de 
como votamos, do que entendemos ser prioritário, bom 
ou prejudicial ao País. 

Por isso o PSDB encaminha favoravelmente ao 
requerimento de supressão de interstício. Vamos votar 
nominalmente cada matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, esta noite, é bom repetir, o setor 
coureiro-calçadista, o de confecções e o moveleiro 
estão sendo golpeados por uma decisão exclusiva do 
Governo, no afã de votar quarta-feira. Não pode ser 
quinta-feira porque os Deputados talvez fiquem muito 
cansados. Quer dizer, ele se acumplicia com uma de-
sídia que pode ser nossa, mas que, na verdade, pune 
setores produtivos que precisam de competitividade. 

É bom que a China exista, sim, e que sua eco-
nomia tenha essa pujança, porque, afinal, dizem tanto 
que o mundo é globalizado. Agora virou um problema, 
porque a República Popular da China está deixando 
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de ser comunista e está colocando seus produtos aqui. 
Esse discurso conservador não é o nosso.

Agora, também não aceitamos que o Governo 
venha jogar a culpa, de novo, sobre o Parlamento, cujo 
enfraquecimento aplaude. Ele gosta muito, inclusive, 
da debilidade corrompida em que parte do Senado en-
trou. É bom para o Executivo. Por isso mesmo quere-
mos mostrar nosso trabalho aqui, sem interstício, sem 
aproximação demasiada e promíscua, com o Executivo 
para nos humilhar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota a Minoria?

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ob-
viamente, de acordo com o que foi largamente discu-
tido pelas Lideranças da Minoria, lamentamos muito a 
forma como o Governo aborda esta questão, a forma 
como a Liderança do Governo está tratando a Câmara 
dos Deputados, o Parlamento nacional, e a maneira 
como está lidando com essas 3 questões.

E quais são essas 3 questões? Em primeiro 
lugar, o Governo simplesmente retira de pauta uma 
medida provisória que é, sim, de interesse da classe 
produtiva, daqueles que querem trabalhar, da indústria 
nacional. Em segundo, coloca em votação, na calada 
da noite, sob pressão, de forma atropelada e açodada, 
medida provisória que dá uma fortuna a este Governo 
que, como todos sabem, não tem gestão. Terceiro, faz 
tudo isso para que a CPMF, que ninguém quer, seja 
votada. Há o argumento de que o Governo precisa 
desses recursos. Não precisa, não, Sr. Presidente, 
porque não investiu em saúde como deveria. A saúde 
brasileira está falida.

Que possamos votar nominalmente, a fim de que 
todos os brasileiros saibam quem é a favor do Brasil 
e quem não é.

 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) – Tam-

bém, com esse apoio aqui de parte dos Democratas, 
como vai perder?

O SR. SANDES JÚNIOR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido, na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – So-
bre a mesa requerimento de destaque de bancada do 
PSDB no seguinte teor: 

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do inciso I e § 2º do art. 161, combi-
nado com o inciso IX do art. 117, todos do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado da do-
tação ‘04.544.0757.8785.0101’ – Gestão e 
Coordenação do Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC Nacional, no valor de 
R$12.500.000,00, do Programa de Trabalho do 
Órgão 53.101, Ministério da Integração Nacio-
nal, do Anexo I da Medida Provisória nº 381, 
de 2007, com redução do mesmo montante na 
incorporação do superávit financeiro.

Sala das Sessões, – Antônio Carlos 
Pannunzio, Líder do PSDB”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Tarcísio Zimmermann, que falará contra a 
matéria.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na condição de 
Relator da Medida Provisória nº 382, de 2007, segu-
ramente eu era um dos maiores interessados em sua 
aprovação.

De fato, essa medida provisória não é resultado 
apenas da vontade do Governo de contribuir com a 
construção de soluções para setores produtivos afe-
tados por situações internacionais e nacionais. Na 
verdade, ela é resultado de uma construção que en-
volveu inúmeros setores produtivos que criaram esse 
conjunto de benefícios que, em seu retorno, permitirão 
uma elevação da competitividade entre esses setores 
e também um financiamento inédito.

Essa medida provisória propõe iniciativas inédi-
tas para o financiamento da produção em nosso Pais. 
Temos certeza de que essa construção que levou à 
Medida Provisória nº 382, de 2007, produzirá também 
outra solução de interesse do País, dos setores pro-
dutivos, com contribuições deste Plenário.

No caso específico, votamos “sim”, para manter 
o texto.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o partido.
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 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Vanderlei Macris, que falará a favor da matéria.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Srs. Depu-
tados, semana passada ocorreu um fato lamentável 
no Senado Federal, que mostrou claramente o distan-
ciamento que existe entre o Legislativo e a socieda-
de brasileira. A Câmara Federal me parece estar no 
mesmo caminho.

O Legislativo tem sido colocado sistematicamente 
em posição de absoluto distanciamento desta socieda-
de que todos nos gabamos de representar. Os exemplos 
são muitos, mas um pode ter sérias conseqüências 
para pessoas físicas e jurídicas, principalmente para 
o setor produtivo: a prorrogação da CPMF, prestes a 
ocorrer, conforme determina a base parlamentar do 
Governo. Essa erva daninha me parece estar presente 
neste Parlamento. A natureza invisível desse bastidor 
precisa ser trazida a público.

É importante que esta Casa tenha consciência 
de que estamos diante de um momento de afirmação. 
Ou a Câmara dá à decisão que pretende tomar sobre 
a CPMF a dimensão que deve dar ou vai caminhar na 
mesma direção.

Por um lado, o Supremo Tribunal Federal já se 
libertou perante a opinião pública com sua decisão de 
processar os 40 mensaleiros; por outro lado, o Presi-
dente Lula se afasta dos problemas do Brasil, princi-
palmente os relacionados aos políticos da sua base 
de sustentação no Senado. Nós, da Câmara, somos 
a última esperança da sociedade brasileira.

Esperamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, que, com a votação deste requerimento, a que 
somos favoráveis, criemos a dificuldade necessária para 
a aprovação da CPMF. Que possamos nós, de uma 
vez por todas, voltar as nossas faces para a sociedade 
brasileira e dar a resposta que ela quer, especialmente 
no que diz respeito a recursos.

Tivemos, na semana passada, uma audiência 
pública na Comissão Mista, em que estiveram presen-
tes representantes dos setores produtivos, mostrando 
claramente a desnecessidade da aprovação da CPMF, 
na medida em que o Orçamento de 2008 haverá de 
recuperar 40 bilhões de reais para fazer frente às ne-
cessidades de recursos que teremos no Orçamento 
do ano que vem.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a esta Câmara cabe definitivamente estar ao lado da 
sociedade brasileira e caminhar nessa direção. Por 
isso votamos a favor do requerimento. São Paulo, as 
Regiões Norte e o Nordeste, enfim, todo o Brasil, es-

peram dela uma posição de altivez, votando, amanhã, 
contrariamente à prorrogação da CPMF.

Muito obrigado.
 O SR. OSVALDO REIS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. OSVALDO REIS (Bloco/PMDB – TO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei conforme orientação do PMDB.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Beto Al-
buquerque, que falará contra a matéria. (Pausa.)

Para encaminhar, concedo a palavra ao Depu-
tado Leonardo Vilela, que falará a favor da matéria. 
(Pausa.)

Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, que falará contra a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, entre a última vez que estive na tribuna e esta, 
acabamos nos deparando com uma triste novidade: o 
Governo assumiu que não só revogou as 2 medidas 
provisórias anteriores, a do Estatuto do Desarmamento 
e a dos sacoleiros, como anuncia que revoga a Me-
dida Provisória nº 382, de 2007. E o próprio Relator, 
agora, capitulou.

A Medida Provisória nº 382, de 2007, atendia a 
vários setores com incentivos fiscais – setores de malas 
e maletas, fios, tecidos e malhas, fios de fibras de juta, 
filamentos sintéticos, pastas, vestuários, acessórios, 
têxteis, calçados, implementos urbanos e rurais, co-
lheitadeiras, fertilizantes, tratores, veículos, automóveis 
de transporte de passageiros, de cargas e para usos 
especiais, móveis e artigos mobiliários.

Todas essas atividades estão prejudicadas pelo 
ato do Governo de revogar a Medida Provisória nº 
382, de 2007. Poderia deixar tentar votá-la antes da 
votação da CPMF, mas quis chantagear, obrigando-
nos a votar rapidamente, porque disseram que gas-
taram muito tempo para votar a MP 381/07. E ainda 
não terminou. Já são 1h38min da madrugada do dia 
19 de setembro.

O pior, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é que todos esses setores estão prejudicados. Essa 
medida provisória até que Lula podia revogar, porque 
não foi ele quem a editou, mas José Alencar. Atendia 
ao setores têxtil, moveleiro, coureiro-calçadista, a vá-
rios setores por mim listados aqui agora. Todos agora 
estão prejudicados. A Receita está contente, pois não 
queria a medida provisória anterior e conseguiu que 
fosse revogada, não queria essa e conseguiu que fos-
se revogada também.
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É a ditadura econômica, que quer continuar tendo 
o dinheiro da CPMF. E é contra a CPMF que estamos 
aqui obstruindo a votação, porque a sociedade bra-
sileira não quer a CPMF. E o pior é que, para atingir 
seu falso objetivo, o Governo prejudica todos esses 
setores que citei.

Concluo lamentando que a Medida Provisória nº 
382 também tenha sido revogada. Tentaremos impedir 
a aprovação da CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
votam os Sr. Líderes?

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
considera que o debate que se travou nos últimos 
instantes aqui foi muito importante porque se discu-
tiu a questão da produção e do desenvolvimento do 
País. Faço eco ao que acabou de dizer o Deputado 
Arnaldo Faria de Sá. Foi uma vitória importantíssima, 
subproduto da disputa política que se estabeleceu, a 
revogação da Medida Provisória nº 380. Essa MP pro-
duzia danos gravíssimos à produção do País porque 
legalizava a entrada de mercadorias sem procedência 
pelo Paraguai, num fluxo de recursos estimado hoje 
em 10 bilhões de reais. 

Portanto, essa era uma ameaça tão grave quan-
to aquela vivida pelos outros setores afetados pela 
questão cambial. Como esse subproduto é importan-
te, temos certeza de que vamos recuperar depois a 
Medida Provisória nº 382. 

Por conta disso, nossa orientação é contra o pa-
recer do Relator e a favor do destaque.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
bancada do Democratas está aqui na posição de re-
sistência democrática. Estamos vendo esse processo 
da forma como está acontecendo. Aqui gostam muito 
de dizer que não basta olhar a árvore; é preciso ver a 
floresta como um todo. Ao olharmos a floresta de cima, 
conseguimos ver no Senado da República 46 votos 
pela impunidade, sendo 40 votos pela absolvição. Seis 
covardes votaram pela abstenção para livrar o Presi-
dente daquela Casa e aprovar a CPMF. Mas a votação 
da CPMF lá vai mostrar o nome dos 46 no painel para 
todo o povo brasileiro. Vão estar todos lá. 

Sr. Presidente, estamos aqui em resistência de-
mocrática e votamos “não”. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, também acompanhamos a mesma posição 
com relação a esse destaque. Certamente, vamos 
votar “não”, até porque tenho insistido que o Governo 
gasta mal. 

Na verdade, pretende o Governo com esse ar-
tigo da MP destinar 12,5 bilhões de reais, se não me 
falha a memória, para a atividade meio, ou seja, para 

contratar assessorias, projetos especiais, ONGs para 
analisar perspectivas de possíveis impactos. Ele não 
reserva recursos para a atividade fim, que está em 
segundo plano. Para o Governo do PT, parece que 
a atividade meio resolve, até porque permite fazer a 
respectiva propaganda de cada um dos atos, ou das 
intenções de atos, que pretendam ter. 

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Li-
derança da Minoria vai votar “não”, até porque, como 
bem disse o Líder que me antecedeu, trata-se de con-
sultoria para divulgar aquilo que o Governo entende 
como propaganda governamental. Não há sequer um 
esclarecimento melhor do que se trata, de qual é o 
destino dos 2 milhões de reais.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
trata-se de recursos do Ministério da Integração Na-
cional e de gestão do PAC para inclusive no Nordeste 
evitar os efeitos da seca, que são muito graves neste 
momento. 

O voto é “sim”, para manutenção do texto.
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação. 
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

MANTIDO O ITEM.
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – So-

bre a mesa requerimento de destaque de bancada do 
Democratas no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., 
nos termos do art. 161, § 2º, do Regimento 
Interno, destaque para votação em separado 
da expressão ‘04.544.0757.8785.0101 – Ges-
tão e Coordenação do Programa de Acelera-
ção do Crescimento – PAC Nacional, no valor 
de R$5.600.000,00’, constante do Anexo I da 
Medida Provisória nº 381/07, com vistas a sua 
supressão.

Sala das Sessões, 18 de setembro 
de 2007. – Ronaldo Caiado, Vice-Líder do 
DEM”.

É a página 20 do avulso.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação.
Para encaminhar contra, concedo a palavra ao 

nobre Deputado Tarcísio Zimmermann.
O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o voto é “sim” para 
manter o texto.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar a favor, concedo a palavra ao nobre Depu-
tado Marcio Junqueira.
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O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM – RR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, várias vezes ouvi 
da base do Governo que têm disposição para ficar aqui 
até às 4h da manhã. Portanto, estamos numa sessão 
normal. Não há por que reclamar. Afinal, estamos re-
cebendo o salário que o povo nos paga. (Palmas.)

Nós, do Democratas, votamos pela supressão 
em virtude de em momento algum se explicar para 
onde vão esses 5 milhões e 600 mil reais, como este 
Governo tem dificuldade muito grande de explicar o 
destino que dá às verbas arrecadadas do bolso do 
povo brasileiro.

Ouvimos hoje falar de demagogia. Quando se 
tornou demagogia defender que o dinheiro destinado 
à saúde chegue à saúde? É demagogia defender o 
interesse do contribuinte brasileiro? Se existe o inte-
resse do Governo em manter seus programas sociais 
eleitoreiros à custa do dinheiro do povo brasileiro, que 
isso fique claro. A base tem que assumir que quer se 
perpetuar no Governo. Para isso, precisa da CPMF 
e está aqui hoje pronta para oferecer as emendas, o 
que precisar, para a CPMF ser aprovada na Câmara 
dos Deputados. 

É isso o que está acontecendo. 
Votamos pela supressão. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar contra, concedo a palavra ao nobre Depu-
tado Beto Albuquerque.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, rejeitamos os 
destaques porque precisamos manter o texto original 
apresentado pelo Relator. 

Nosso voto é “sim”.
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Antonio Carlos Magalhães Neto, que falará a favor 
matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, gostaria de, nesse momen-
to, fazer duas reflexões, sobretudo com os impacientes 
Parlamentares da base governista. 

Primeira: qual é a agenda que o Governo do PT 
tem para esse País? A CPMF. Sendo ou não aprovado 
esse tributo – quem sabe –, digamos que seja, o Gover-
no, para os próximos 3 anos e 4 meses não terá mais 
nenhum tema que lhe interesse, o que deve servir de 
alerta à base, porque agora as autoridades do Poder 
Executivo podem prometer mundos e fundos – car-
gos, emendas, favores –, tudo em troca da aprovação 
da CPMF. Aí, V.Exas. vão concedê-la. Pergunto: o que 
sobrará para depois? Nada. V.Exas. vão valer muito 
menos depois da aprovação da CPMF, sobretudo se 
a derem ao Governo esta semana.

V.Exas., Parlamentares inteligentes, sabem que 
devem endurecer o jogo mais um pouquinho para ser 
respeitados, valorizados e terem mais peso perante 
um Governo que pouco se importa com o Congres-
so Nacional, com os Deputados Federais e com os 
partidos aliados, que quer o “venha a nós” e nada “ao 
vosso reino”. 

Segunda reflexão. O Governo não esperava que 
nós, da Oposição, conseguíssemos mobilizar a socie-
dade trazendo importantes organismos de representa-
ção social para esse movimento, a fim de explicar ao 
brasileiro o que é a CPMF.

Ouvi hoje o Ministro Guido Mantega dizer que se 
pode discutir outros benefícios para a população, uma 
vez que ela não entendia o que era CPMF. Mas agora 
entende, sim. O motorista de táxi, o caminhoneiro, o 
médico, a dona de casa e até o desempregado sabem 
quanto pagam de CPMF.

Nós conseguimos mostrar ao Brasil a imoralidade 
da cobrança desses 40 bilhões de reais, o quanto isso 
compromete o desenvolvimento do País.

Sr. Presidente, estamos com a consciência tran-
qüila, pois estamos cumprindo com o nosso dever. 
Vamos continuar na trincheira para rejeitar a CPMF. 
(Muito bem. Palmas.)

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar a bancada, Democratas.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
tinuando o que o Líder Antonio Carlos Magalhães 
Neto disse, o povo já sabe. O taxista sabe que paga 
7 dias por ano do seu ganho para a CPMF. (Tumulto 
no plenário.)

Os que pagam a CPMF estão com gosto de 
continuar pagando. Então, não há problema. Nós não 
queremos pagá-la; o povo brasileiro não quer pagá-la. 
Queremos uma coisa decente e honesta. E o decente 
neste momento é cumprir a lei. Em 31 de dezembro 
deste ano, encerra-se essa cobrança.

O Ministro Palocci utilizou na sua defesa na Co-
missão Especial seu lado economista e não o coração 
de médico, e muito menos suas convicções sobre a 
necessidade de baixar esse imposto porque teve de 
servir ao Governo. Mas aqui a base pode dizer “não”. 
Aqui nós podemos dizer “não”. E é esse o momento. O 
momento agora é dizer “não” à CPMF. E aqueles que 
decidirem votar a favor escreverão seus nomes nos 
quadros das praças públicas do Brasil: votaram a favor 
da CPMF, do Governo Lula, contra o povo brasileiro. 

E nós vamos votar “não”. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

orienta o PSDB?
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 

– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, mais uma vez o destaque se faz com o mesmo 
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intuito, ou seja, são recursos destinados à coordena-
ção do PAC. Não é para nenhuma atividade-fim, no-
vamente contratar assessorias, consultorias e outros 
nos quais a administração do Presidente Lula tem se 
especializado. Não é a melhor forma de gastar recur-
sos públicos. Portanto, em função disso, nós apoiamos 
o destaque e o nosso voto é “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta o PPS?

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
recomenda o voto “não”. Não ao parecer do Relator, 
que, relembramos, fez um tratamento de corte gene-
ralizado, que nos obrigou a esse processo de solicitar 
destaques desta forma. Nossa proposta, portanto, é 
que para acatar a emenda proposta se vote “não” ao 
parecer do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, “não” 
ao parecer do Relator. 

 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, 
repudio esse tipo de comparação de quanto vale uma 
votação. Não podemos conduzir os trabalhos dessa 
forma. Não é correto esse tipo de posição. Endurecer 
também não é correto, porque não se trata de posição 
que afronte o Governo.

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, se 
reduzirmos o valor nessa votação, quanto valeria a 
Oposição? Praticamente nada .

Sr. Presidente, votamos “sim”, pela manutenção 
do texto.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quanto 
vale essa discussão? Os gastos governamentais au-
mentaram o equivalente a duas arrecadações da CPMF. 
Não há argumento que contrarie isso. Aumentaram os 
gastos com a Previdência Social, com a máquina do 
Governo, com a nomeação de funcionários e com o 
INSS. Ninguém explica como isso aconteceu. O fato é 
que o Governo aumentou sua despesa em duas vezes 
a arrecadação da CPMF.

Por essa razão, obviamente, somos a favor do 
destaque.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem pela manutenção do item permaneçam 
como se acham. (Pausa).

MANTIDO O ITEM. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 

a mesa requerimento de destaque de bancada da Li-
derança do PSDB no seguinte teor: 

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do inciso I e § 2º do art. 161, combi-
nado com o inciso IX do art. 117, todos do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado da dota-
ção ‘15. 122. 0310. 8785 -0101, constante do 
Anexo I do Programa de Trabalho do Órgão 
56101 – Ministério das Cidades, no valor de 
R12.000.000,00, com supressão da incorpo-
ração do superávit financeiro.

Sala das Sessões, – Antônio Carlos 
Pannunzio, Líder do PSDB”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Tarcísio Zimmermann, que falará contra a 
matéria.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS. Sem 
revisão do orador.) – Com veemência, Sr. Presidente, 
nossa posição é “sim”, a favor do texto e contrária ao 
destaque. 

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Antonio Carlos Pannunzio, que falará a favor da ma-
téria.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Par-
lamentares, todos esses destaques – com exceção do 
último, o de nº 7, no qual foi constatada a irregularidade 
de repasse de recursos a uma obra conduzida por uma 
empreiteira condenada por irregularidades –, têm o es-
copo de evitar maus gastos por parte do Governo, uma 
vez que todos os recursos despendidos fora da ativida-
de-meio nada geram de positivo para a sociedade. 

Em virtude dessa constatação, apresentamos o 
destaque para votação em separado dessa matéria.

Nosso voto é “sim”.
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Beto Albuquerque, que falará contra a matéria.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminha-
mos contra o destaque, a favor da manutenção do 
texto.

Nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar a votação, concedo a palavra ao Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, que falará a favor da matéria. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
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Parlamentares, novamente gestão do PAC. É a mes-
ma coisa. 

(Manifestação no plenário.) 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Não me in-

comoda a manifestação de V.Exas. Estou cumprindo 
uma etapa regimental e, declaradamente, preparan-
do-me para a votação futura, contra a CPMF. Aqueles 
que, aceleradamente, querem ser coniventes com a 
prorrogação da CPMF, calem-se e aguardem o devi-
do momento.

Sr. Presidente, pretendemos, por meio deste des-
taque, suprimir mais uma verba sem definição, sem 
programa específico, consignada apenas para gestão 
do PAC. Não dá para entender essa prática. Tudo agora 
é a mágica da gestão do PAC? Será o PAC uma espé-
cie de motor de transmissão para o desenvolvimento 
nosso País? Lamentavelmente não será. 

O dinheiro que está sendo aprovado agora – 6 
bilhões de reais – vai sair, parte dele, da CIDE e de 
programas sociais. Não dá para entender que, às 2h 
da manhã, estejamos preocupados em aprovar medida 
provisória dessa ordem, desse jaez. E a próxima matéria, 
que seria a MP 382, foi retirada há pouco, sob o aplauso 
da Receita Federal. Essa medida provisória, sim, pode-
ria dar à atividade econômica um alento, quem sabe até 
gerar empregos e movimentar a economia. 

Não lerei novamente a extensa lista de ativida-
des que estão sendo prejudicadas com a revogação 
de mais essa medida provisória. Espero, porém, que 
pelo menos a Exposição de Motivos da medida provi-
sória cujo teor teremos conhecimento amanhã não tra-
ga como justificativa a desobstrução da pauta. Agindo 
como uma prefeitura de quinta categoria, o Governo 
publicou uma edição extra do Diário Oficial, apenas 
para poder revogar as 2 medidas provisórias.

Por essa razão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, somos pela aprovação do destaque.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Va-
mos ouvir a orientação dos Srs. Líderes.

Como vota o Democratas?
O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM – RR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nós, do Democratas, observamos 
uma soma infinita de dinheiro sem destinação específi-
ca. Constantemente ouvimos dizer que o dinheiro será 
utilizado para a gestão disto, para a gestão daquilo, 
mas ninguém explica de fato para onde ele vai. 

Ora, esse dinheiro é do povo brasileiro, não é nos-
so, não é do Presidente da República, não é de nenhum 
Ministro. É preciso, sim, explicar em que será aplicado. 
A Administração Pública é pautada pela transparência 
dos seus atos. Quando a Oposição cobra essa trans-
parência, está exercendo um papel que lhe cabe. 

Nós, do Democratas, entendendo que realizamos 
aquilo a que nos propusemos, isto é, exigir transparên-

cia no uso do dinheiro do povo brasileiro, orientamos 
a bancada a votar “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar a bancada, concedo a palavra ao Deputado 
Chico Alencar, do PSOL.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nossa 
tarefa necessita de mais precisão. Quando propomos 
esses destaques, nós o fazemos porque alguns itens 
são absolutamente genéricos. Programa e gestão do 
PAC não tem objeto determinado. Esse é o caminho 
mais largo para o mau uso dos recursos públicos. Es-
tamos tratando nessa proposta de nada menos do que 
12 milhões de reais. A destinação de tanto dinheiro 
assim não pode ficar em aberto. 

Por essa razão, defendemos a modificação do 
texto. Nosso voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta o PPS?

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, daqui a pouco 
vamos fazer uma verificação de votos e praticamente 
encerrar a votação dessa medida provisória. 

Há poucos instantes, manifestou-se aqui preocu-
pação com referência à MP nº 382. Se é real o empenho 
do Governo em aprovar a matéria, não vejo o porquê 
da sua retirada. Amanhã de manhã poderemos fazer 
uma sessão extraordinária e avançar na matéria ao 
longo do dia. Poderíamos até fazer com que a votação 
se encerrasse ainda na quarta-feira, quando então, à 
noite, já iniciaríamos a discussão da PEC da CPMF. Se 
é verdadeira a disposição do Governo de atender ao 
setor calçadista e moveleiro, não há por que aproveitar 
essa circunstância para retirar a MP nº 382.

Orientamos a bancada do PPS a votar “não” ao 
parecer do Relator neste item específico.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSDB?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero retificar o encaminhamento equivocado 
que fiz quando defendi o destaque, provavelmente 
por causa do avançado da hora. O “sim” era para o 
destaque, mas, como estamos votando o parecer do 
Relator, o voto é “não”. Era assim que eu deveria ter 
orientado. 

O PSDB encaminha o voto “não” ao texto.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota a Minoria?
O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Minoria vota 
“não” ao texto.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48181 

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que forem pela manutenção do item 
permaneçam como se acham. (Pausa.)

ESTÁ MANTIDO O ITEM.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM – BA.) – Sr. Presidente, peço verificação. 
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA.) 

– 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. 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 o voto “não”.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o Democratas está em obstrução.

O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota 
“sim”.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “sim”.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “sim”, 
com o Relator.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, peço a V.Exa. que altere a orientação do 
Democratas, constante do painel, para obstrução.

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, o PSDB também muda a orientação para 
obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PSOL 
transita na madrugada para obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Governo?

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

a Liderança do Governo na madrugada afirma o voto 
“sim”, pela manutenção do texto do Relator.

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 “sim”.

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 en-
caminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PPS?

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta-
mos em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota a Minoria?

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Minoria pede para mudar a orientação no painel. A 
bancada está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PV?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como quer 
transitar para casa, dormir e descansar, o PV vota 
“sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PR?

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC?

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco mantém o voto “sim”, até porque transitar de 
madrugada na semana do trânsito é muito perigoso.

 O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presi-
dente, 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, convocamos os membros do Bloco a virem ao 
plenário votar “sim”.

 O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos 
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comemorando o aniversário do Deputado Paulo Bor-
nhausen, que tanto trabalhou para derrubar a CPMF 
e, coincidentemente, faz aniversário exatamente na 
data em que vamos sepultar esse tributo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para-
béns ao Deputado Paulo Bornhausen.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência vai convocar sessão extraordinária para 
logo mais, às 10h30min.

O SR. JOVAIR ARANTES – Peço a palavra pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa é uma 
boa hora, dado o horário em que encerraremos esta 
sessão. Assim, todos poderão descansar um pouco e 
ainda terão tempo de participar de alguma reunião de 
Comissão, antes que elas sejam suspensas. 

É importante que votemos o mais cedo possível 
essa importante matéria, a CPMF.

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, 
talvez o painel pudesse ser aberto um pouco mais cedo, 
para que, ao chegarem, os Deputados imediatamente 
registrem a presença. Precisamos do quorum de 308 
para iniciar a sessão matutina.

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, sugiro que 
V.Exa. abra o painel às 9h.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Se 
houver concordância de todos, poderemos abrir o 
painel mais cedo.

O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, 9h da 
manhã. Vamos colocar esse pessoal para trabalhar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Abrir 
o painel mais cedo, diferentemente do que alguém 
possa imaginar, não altera nada. O quorum não será 
alcançado antes das 10h30min. Então, vamos manter 
10h30min. O painel será aberto às 10h30min.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a votação.

O SR. RONALDO CAIADO – Encerre a votação, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
falei e vou cumprir a promessa.

O SR. RONALDO CAIADO – Termine a noite de 
hoje com chave de ouro, Sr. Presidente.

 O SR. ASSIS DO COUTO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ASSIS DO COUTO (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “sim”.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei de acordo com a orientação do partido. Não estou 
conseguindo votar no painel.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Alguém 
em plenário não conseguiu votar? (Pausa.)

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, peço 
um pouco mais de paciência. Muito colegas querem 
votar e estão tendo problemas com o sistema. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quem 
está com problemas, o Deputado Edinho Bez e o Depu-
tado Assis do Couto?

O SR. JOVAIR ARANTES – Parece que a Opo-
sição obstruiu o sistema.

 O SR. LAUREZ MOREIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LAUREZ MOREIRA (Bloco/PSB – TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido.

O SR. ASSIS DO COUTO – Sr. Presidente, devido 
ao adiantado da hora, o sistema não funciona.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Alguém 
ainda não votou? (Pausa.)

Mesmo que não haja concordância, vou encerrar 
esta votação.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
encerrada a votação.

Antes de proclamar o resultado da votação, a Pre-
sidência faz enfático apelo no sentido de que, nessa 
altura dos trabalhos, os oradores inscritos abram mão 
a fim de passarmos diretamente à votação.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência vai proclamar o resultado. 

VOTARAM:

Sim:     256 
Não:     7 
Abstenção:    1 
Total:     264
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MANTIDA A DOTAÇÃO “15.122.0310.8785.0101 
–  GESTÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE 
ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO –  PAC –  NACIO-
NAL”, NO VALOR DE R$12.000.000,00, DO PROGRA-
MA DE TRABALHO DO ÓRGÃO 56101 –  MINISTÉRIO 
DAS CIDADES, CONSTANTE DO ANEXO I DA MPV 
381, DE 2007, COM REDUÇÃO DO MESMO MON-
TANTE NO SUPERÁVIT FINANCEIRO, OBJETO DO 
DESTAQUE DE BANCADA DO PSDB.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 381/2007 – DVS PSDB – 

15.122.0310.8785.0101 – 12.000.000,00 – Nominal 

Eletrônica 

Início da votação: 19-9-2007 02:06

Encerramento da votação: 19-9-2007 02:12

Presidiram a Votação: Arlindo Chinaglia 
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O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, tem 
o discurso da Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – FOI 
MANTIDO O TEXTO.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do inciso I e § 2º do art. 161, combi-
nado com o inciso IX do art. 117, todos do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado da dota-
ção ‘26.781.0631.1F53.0016’, Expansão da 
Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto In-
ternacional de Macapá, no Estado do Amapá, 
no valor de R$6.890.000,00, do Programa de 

Trabalho ‘52.212, Empresa Brasileira de Infra-
Estrutura Aeroportuária – INFRAERO’, com re-
dução do crédito global no mesmo montante.

Sala das Sessões, – Antônio Carlos 
Pannunzio, Líder do PSDB”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

Para falar contrariamente, concedo a palavra ao 
Deputado Sebastião Bala Rocha.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (Bloco/PDT 
– AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estamos muito cansados, quase 
exaustos, mas não me posso furtar de vir à tribuna 
nesta noite para defender o Amapá.
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Já concordei, na votação passada, há 2 meses, 
que se retirasse de uma medida provisória recursos do 
Orçamento destinados ao Aeroporto de Macapá.

Quero, neste curto espaço de tempo, prestar 2 de-
poimentos desta tribuna. O primeiro é a favor do Brasil, 
da União, do Erário, Presidente Arlindo Chinaglia. Há 
consenso total quanto a não ser realizado pela União 
qualquer pagamento à Gautama. Quem tem de ser 
punida é a Gautama, que foi quem cometeu o crime. 
O povo amapaense não pode pagar por isso.

Agora presto o segundo depoimento, que é a respeito 
do estágio em que está a obra do Aeroporto de Macapá. 
Peço o apoio do Governo do qual faço parte no sentido de 
tomar as providências para excluir a Gautama do consór-
cio, porque não podemos continuar pagando por isso. A 
obra, no estágio em que está, não pode receber recursos 
da União porque o Governo não agiliza as providências 
no sentido de excluir a Gautama do consórcio.

O acórdão do Tribunal de Contas determinou a 
suspensão de qualquer pagamento à Gautama, ao 
consórcio, e não do orçamento. O que estamos votan-
do aqui na medida provisória é orçamento.

Recentemente, há mais ou menos 15 dias, disse-
me o Presidente da INFRAERO, Dr. Sérgio Gaudenzi, 
que está tomando todas as providências para que num 
curto espaço de tempo se exclua a Gautama do consór-
cio, se faça um acordo entre os 2 sócios, e somente um 
dos sócios permaneceria, ou que se denuncie o contrato 
e se convoque o segundo colocado na licitação.

Peço o apoio dos Líderes governistas nesta Casa, 
ao Deputado José Múcio Monteiro e a todos os que 
puderem ajudar a resolver essa questão, muito espe-
cialmente ao Presidente Lula, que tem compromisso 
com o Amapá no que se refere ao aeroporto, e ao Pre-
sidente Sérgio Gaudenzi, no sentido de se ultimarem 
as providências para excluir a Gautama, não punir o 
Amapá e permitir a continuidade dessa importante 
obra para o nosso Estado.

Muito obrigado.
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. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. FRANK AGUIAR (PTB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 

anterior, não votei. Se estivesse presente, talvez teria 
votado com o partido.

A SRA. LUCIANA COSTA (PR – SP. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, segui a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Paulo 
Abi-Ackel.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei muito breve, 
em razão da hora. Compreendo as razões apresenta-
das da tribuna pelo orador que me antecedeu e que 
falou favoravelmente ao texto.

Ocorre que aqui não se discute o crescimento do 
Amapá, muito pelo contrário. Aqui não se discute o de-
senvolvimento do Estado, discute-se a forma como a 
base do Governo trata a Câmara, a forma atropelada, 
açodada como a base do Governo insiste em apresentar 
matéria que já foi, inclusive, objeto de discussão nes-
ta Casa quando da apreciação da Medida Provisória 
nº 367, que destinava 5 milhões para a construção do 
Aeroporto do Amapá.

O curioso é que nesta Casa derrubamos a me-
dida provisória exatamente em razão do episódio en-
volvendo a Gautama. E volta agora a mesma questão, 
com o acréscimo de 1 milhão de reais.

O nobre orador, que defende os interesses do 
Amapá, há de reconhecer a necessidade de retirada 
dessa matéria do texto.

Por essa razão, nosso encaminhamento é pelo 
voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, em recente viagem do Presi-
dente Lula pelo Velho Mundo, numa dessas viagens 
aprazíveis, ao lado de reis e rainhas, andando de car-
ruagens, S.Exa. emitiu um parecer lapidar, emblemáti-
co. Disse o Presidente da República: “Quando se está 
na Oposição, e quando a Oposição não tem nenhuma 
chance de ganhar as eleições e ocupar o Poder, é bom 
ter princípios. Mas quando se está no Governo, princípios 
atrapalham. Essa história de principismo” – S.Exa. não 
queria referir-se aos príncipes, embora estivesse em um 
País em que ainda prevalece a monarquia – “atrapalha. 
Não se pode, quando se está no Governo, ter princípios. 
É preciso ser prático e pragmático.”

Vejam o que disse o Presidente da República. 
S.Exa. é Presidente em um Governo que não tem 
princípios. Governo que não tem princípios não tem 
ética, não tem caráter. Imaginamos que pode ter sido 
um arroubo de eloqüência, de verborragia do Presi-
dente da República.

Não, S.Exa. pratica o que fala. É um Governo que 
defende acusados de corrupção, que escolhe para Mi-
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nistro um professor que meses atrás declarou que o Go-
verno Lula é o mais corrupto da história da República.

Portanto, para um Governo que faz tudo isso, 
atropelar a lei, atropelar o Legislativo não é nada. Para 
um Governo que faz tudo isso, passar por cima de uma 
decisão do Tribunal de Contas da União não é nada. 
É o que ele tentou fazer aqui e que está sendo salvo 
pela Oposição, por meio de um destaque.

O que fez o Tribunal de Contas da União? De-
terminou, e não sugeriu, à INFRAERO que se absti-
vesse de efetuar qualquer pagamento relativo a obras 
no Aeroporto de Macapá, efetuadas pelo Consórcio 
Gautama-Beter, até que o Tribunal aprecie conclusi-
vamente o processo.

Uma Oposição eficiente faz bem ao Governo, 
impede que ele cometa crimes como este de violar 
decisão do Tribunal de Contas da União.

Por isso, encaminhamos favoravelmente a esse 
destaque, para que seja suprimido do texto os recursos 
para as obras do Aeroporto de Macapá.

Muito obrigado.
 O SR. ABELARDO CAMARINHA – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB 

– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, votei de acordo com a orientação do meu 
partido.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Jovair 
Arantes, que falará contra a matéria.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, estou falando contra 
por considerar que o Governo tem obrigação de alo-
car recursos para Estados pequenos e pobres como 
o Amapá, entre outros. E mais ainda: cabe a ele e ao 
Tribunal de Contas da União resolver problemas de or-
dem administrativa. Os recursos alocados para o Amapá 
devem ser a ele destinados. Posteriormente, encontra-
se uma saída para o consórcio da Gautama. O povo 
do Amapá não foi o causador desse problema. 

É possível o Governo ou o Tribunal de Contas 
da União, por meio de seus mecanismos de fiscali-
zação, excluir a empreiteira Gautama das outras, que 
não têm culpa alguma, assim como não tem culpa o 
Estado, que ficou prejudicado por uma questão de 
âmbito nacional.

Até quando o povo do Amapá continuará a pagar 
por isso? Até que os tribunais possam julgar a situação 
daquela empreiteira para, depois, liberarem os recursos 
para o Estado? O Amapá vai ficar sem o seu aeroporto? 
Só é possível se chegar lá por via aérea ou hidroviária. 
Não há como chegar ao Estado de automóvel. E um dos 
meios de se resolver essa situação é construir o aero-
porto. Assim, o Amapá poderá competir com os outros 
Estados brasileiros, em prol de seu crescimento.

É injusto esta Casa punir o Estado do Amapá. 
Quem tem de resolver o problema é o Tribunal de Con-
tas da União. O acordo feito com a Oposição, embora 
respeitando a Liderança do Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio, não foi importante para o Plenário, até por-
que seria acordo se fôssemos votar a medida provisória 
na íntegra, excetuando-se a questão do Amapá. 

Entretanto, deixou-se para votar por último essa 
matéria, Deputado Sebastião Bala Rocha, em razão da 
defesa de V.Exa. E o PTB insere-se como bancada que 
defende o Amapá, apesar de lá não termos Deputado 
algum, por considerar injusto o que está sendo feito 
com aquele Estado por essa medida provisória.

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 
acordo ocorrido nesta madrugada, embora possa, de 
imediato, trazer algum prejuízo para o povo do Amapá, 
está circunscrito ao princípio da precaução. Em tudo 
o que a Gautama esteve presente – talvez o Zuleido 
esteja perdendo o sono agora, em face dessa dificul-
dade a mais que vai encontrar – houve contaminação 
demais. A meu ver, a Câmara não erra na exação, na 
cautela e na supressão desses recursos.

É bom que se diga que apesar de o Amapá não ter 
ainda um dos aeroshoppings, com os quais alguns se en-
cantam, é possível se chegar lá. Claro que com o tempo, 
dirimindo esses problemas, os recursos chegarão.

Mas, por enquanto, é melhor nos acautelarmos.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PP?
O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dotação or-
çamentária não é pagamento. A vedação é quanto ao 
pagamento. O Tribunal de Contas pode julgar, nesse 
período, liberar a obra e os recursos orçamentários 
serem utilizados.

De qualquer forma, preventivamente, e conforme 
o acordo feito com os Srs. Líderes, votamos “não”, para 
suprimir o texto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PV?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as pondera-
ções feitas pelos Deputados Ricardo Barros e Jovair 
Arantes foram perfeitamente corretas. Nossa função 
é autorizar a verba, e não liberá-la. Tal procedimento 
cabe ao Executivo. Se o Executivo liberar mal a verba, 
a responsabilidade será dele, não do Legislativo. 

O Deputado Jovair Arantes tem toda a razão, 
assim como Deputado que defendeu o Amapá. Esse 
Estado não pode ser prejudicado por esse fato. Outra 
empresa pode ser contratada e utilizar a verba que 
estamos autorizando. Se não autorizarmos a verba, 
não se poderá contratar outra empresa porque não 
existem recursos suficientes para a obra.

Por esse motivo, votamos favoravelmente à obra.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSDB?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, na verdade, o Líder Chico Alencar, com muita pro-
priedade, já expôs que o Amapá não está privado de ter 
um aeroporto. Ele já o tem, com pista e com segurança. 
O terminal pode ser muito modesto, mas já existe.

O que devemos fazer, e é nossa obrigação, como 
fiscais do Poder Executivo e inclusive como Poder a 
que, em tese, se subordina o Tribunal de Contas, é 
estar atentos para que não haja mais verba que pos-
sa, amanhã ou depois, em um descuido a mais do 
Poder Executivo, proporcionar à empresa processada 
a possibilidade de receber recursos públicos. Esse é 
o nosso cuidado.

Por essa razão, apresentamos esse destaque. O 
destaque não tem nada contra o povo do Amapá, muito 
menos contra o Estado. O destaque tem a ver com a 
moralidade no trato do dinheiro público. 

Dessa forma, nosso voto é “sim” ao destaque e 
“não” ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Democratas?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo que 
vimos e pelas declarações do Líder do Governo, que 
com toda a tranqüilidade teve um gesto que sensibilizou 
todas as Oposições, houve quase que um entendimento 
e unanimidade no Plenário em relação a esse destaque 
supressivo. Com isso, votaremos “não” ao texto.

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, no 
nosso entender, não foi firmado um acordo, foi dito 
que o Governo, sob a Liderança do Deputado Beto 
Albuquerque, votaria a favor do destaque, mas pon-
deramos que a dotação orçamentária será favorável 
ao Estado do Amapá. 

Por isso, o Bloco vota pela manutenção do texto.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PT?
O SR. MARCO MAIA (PT – RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o Governo?
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quanto ao mérito da questão, o Tribunal de Contas da 
União impugnou, em ato publicado no Diário Oficial 
da União no dia 5 de junho próximo passado, qualquer 
repasse de recursos ao consórcio que empreende a 
obra no Aeroporto de Amapá. Não há como desvincu-
lar. A licitação já existe, a obra existe, há um consórcio 
a executando. A alocação de recursos seria destina-
da a esse consórcio, mas está impugnada por ato do 

Tribunal de Contas da União. Aliás, o primeiro órgão 
cujo destino tem esse tipo de parecer é a Comissão de 
Orçamento do Congresso Nacional, que é notificada 
sobre esse tipo de informação. 

Portanto, quando ouvimos de parte do PSDB a 
observação da existência da auditoria realizada pelo 
Tribunal, fizemos de fato um manifesto de concordân-
cia e vamos manter a nossa palavra.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O Go-
verno vota “não”.

 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, só para 
não ficar confuso, gostaria de um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nobre 
Líder, V.Exa. já orientou sua bancada.

O SR. JOVAIR ARANTES – Claro, mas orientei 
pela manutenção do texto. Para isso, o voto é “sim” 
ou “não”?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
“Sim”. 

O SR. JOVAIR ARANTES – Então, Sr. Presiden-
te, o PTB vota “sim”.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PV? 

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PV vota “sim”, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PPS? (Pausa.)

Como vota a Liderança da Minoria?
O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, va-
mos manter a nossa posição inicial, até porque não 
adianta o recurso ficar rubricado e sem destinação, 
que é o que vai acontecer.

Por essa razão, reafirmamos a nossa posição: 
“não” ao texto. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PR?

O SR. MILTON MONTI (PR – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tendo em 
vista as circunstâncias apresentadas pelos Líderes, 
pelo projeto e por precaução, o PR também encami-
nha o voto “não”.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que forem pela manutenção do item 
permaneçam como se acham. (Pausa.)

REJEITADO O ITEM.
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o 

processado.
 O SR. MARCO MAIA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Pela. ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações an-
teriores, votei com o PT.

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

Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 2

TOCANTINS

NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Pinto Itamaraty PSDB 
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Arnon Bezerra PTB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 3

PIAUÍ

Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
João Maia PR 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Eduardo da Fonte PP 
José Múcio Monteiro PTB 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Jerônimo Reis DEM 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
João Carlos Bacelar PR 
José Carlos Aleluia DEM 
José Rocha PR 
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Maurício Trindade PR 
Walter Pinheiro PT 
Total de Bahia: 8

MINAS GERAIS

Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 4

ESPÍRITO SANTO

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Jardim PPS 
Cândido Vaccarezza PT 
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Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Dr. Pinotti DEM 
Fernando Chucre PSDB 
Marcelo Ortiz PV 
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Vanderlei Macris PSDB 
Total de São Paulo: 12

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Osório Adriano DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Gustavo Fruet PSDB 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 7

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
João Matos PMDB PmdbPscPtc
José Carlos Vieira DEM 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Luis Carlos Heinze PP 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Paulo Roberto PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 4

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Total de Roraima: 2

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP 
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco DEM 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 7

RONDONIA

Moreira Mendes PPS 
Total de Rondonia: 1

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Ilderlei Cordeiro PPS 
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Roberto Rocha PSDB 
Sebastião Madeira PSDB 
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

José Pimentel PT 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 3

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Mussa Demes DEM 
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 3
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PERNAMBUCO

Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Wilson PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Inocêncio Oliveira PR 
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 5

SERGIPE

José Carlos Machado DEM 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Claudio Cajado DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
José Carlos Araújo PR 
Jutahy Junior PSDB 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Mário Negromonte PP 
Paulo Magalhães DEM 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Tonha Magalhães PR 
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 13

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Antônio Roberto PV 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Humberto Souto PPS 
Lael Varella DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB 
Total de Minas Gerais: 12

ESPÍRITO SANTO

Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Neucimar Fraga PR 
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Deley PSC PmdbPscPtc

Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Leandro Sampaio PPS 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Marina Maggessi PPS 
Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Solange Amaral DEM 
Total de Rio de Janeiro: 12

SÃO PAULO

Beto Mansur PP 
Carlos Sampaio PSDB 
Cláudio Magrão PPS 
Clodovil Hernandes PTC PmdbPscPtc
Duarte Nogueira PSDB 
Ivan Valente PSOL 
Jilmar Tatto PT 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Silvinho Peccioli DEM 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 20

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Rodovalho DEM 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
João Campos PSDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Rubens Otoni PT 
Total de Goiás: 5
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MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Takayama PSC PmdbPscPtc
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
João Pizzolatti PP 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Onyx Lorenzoni DEM 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Sul: 8

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encer-
ro a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, dia 
19, às 10h30min e às 16h, sessões extraordinárias, 
ambas com a seguinte

ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

URGÊNCIA  
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão 
1

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 382, DE 2007 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 382, de 2007, que dispõe so-
bre o desconto de créditos da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS, na aquisi-

ção no mercado interno ou importação de 
bens de capital destinados à produção dos 
bens relacionados nos Anexos I e II da Lei 
nº 10.485, de 3 de julho de 2002, e dos pro-
dutos classificados na Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados 
– TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 
de dezembro de 2006; autoriza a concessão 
de subvenção econômica nas operações 
de empréstimo e financiamento destina-
das às empresas dos setores de calçados 
e artefatos de couro, têxtil, de confecção e 
de móveis de madeira; e dá outras provi-
dências. Pendente de parecer da Comissão 
Mista. As Emendas de nºs 1, 2 , 13, 20 e 27 
foram retiradas pelo autor.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 14-8-07
PRAZO NA CÂMARA: 28-8-07
SOBRESTA A PAUTA EM: 15-9-07 (46º 

DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 28-11-07

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202, c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 558-B, DE 2006 
(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 558-B, 
de 2006, que dispõe sobre a inclusão da 
CPMF nas disposições do § 2º, do artigo 
76 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias – ADCT da Constituição 
Federal; tendo pareceres da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
admissibilidade desta e das de nºs 23, 50, 
66, 90, 112 e 113/2007, apensadas (Relator: 
Dep. Eduardo Cunha); e da Comissão Espe-
cial, pela admissibilidade das emendas nºs 
1 a 26, 28 e 29 e, no mérito, pela aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 
50/2007, com substitutivo; pela rejeição des-
ta e das de nºs 23, 66, 90, 112 e 113/2007, 
apensadas, e de todas as emendas apre-
sentadas na Comissão Especial (Relator: 
Dep. Antônio Palocci).

Tendo apensadas as PECs nºs 23/07, 
50/07, 66/07, 90/07, 112/07 e 113/07. 

(Encerra-se a sessão às 2 horas e 32 
minutos.)



48232 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Narcio Rodrigues
Osmar Serraglio
Waldemir Moka
José Carlos Machado
Deley

Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Francisco Rodrigues DEM
Neudo Campos PP
Presentes Roraima: 3

AMAPÁ

Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Amapá: 1

PARÁ

Beto Faro PT
Lira Maia DEM
Nilson Pinto PSDB
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Presentes Pará: 6

AMAZONAS

Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Amazonas: 2

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Moreira Mendes PPS
Presentes Rondonia: 5

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP
Presentes Acre: 2

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 6

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Domingos Dutra PT
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Pedro Fernandes PTB
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhão PP
Presentes Maranhão: 8

CEARÁ

Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
José Airton Cirilo PT
José Linhares PP
José Pimentel PT
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Presentes Ceará: 11

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Presentes Rio Grande do Norte: 1

Ata da 247ª Sessão, Extraordinária, Matutina,  
em 19 de setembro de 2007

Presidência dos Srs. Nárcio Rodrigues, 1º Vice-Presidente;  
Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente
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PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Luiz Couto PT
Rômulo Gouveia PSDB
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Presentes Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Eugênio PT
Roberto Magalhães DEM
Presentes Pernambuco: 6

ALAGOAS

Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Presentes Alagoas: 1

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Iran Barbosa PT
Presentes Sergipe: 2

BAHIA

Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Fábio Souto DEM
Fernando de Fabinho DEM
Guilherme Menezes PT
José Carlos Aleluia DEM
Jusmari Oliveira PR
Jutahy Junior PSDB
Luiz Carreira DEM
Maurício Trindade PR
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Tonha Magalhães PR
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Presentes Bahia: 18

MINAS GERAIS

Carlos Melles DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT

Humberto Souto PPS
Jairo Ataide DEM
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de PV
José Santana de VasconcelloPR
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PR
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo Lara PT
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 20

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Presentes Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Chico DAngelo PT
Dr. Adilson Soares PR
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Luiz Sérgio PT
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Suely PR
Presentes Rio de Janeiro: 12

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Arnaldo Madeira PSDB
Carlos Sampaio PSDB
Cláudio Magrão PPS
Clodovil Hernandes PTC PmdbPscPtc
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Pinotti DEM
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Edson Aparecido PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Ivan Valente PSOL
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
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Jorge Tadeu Mudalen DEM
José Genoíno PT
José Mentor PT
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Paulo Renato Souza PSDB
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Renato Amary PSDB
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 32

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Presentes Distrito Federal: 5

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Professora Raquel Teixeira PSDB
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Presentes Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Waldir Neves PSDB
Presentes Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Alceni Guerra DEM

Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Assis do Couto PT
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP
Presentes Paraná: 18

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
João Matos PMDB PmdbPscPtc
José Carlos Vieira DEM
Nelson Goetten PR
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Cezar Schirmer 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
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Paulo Pimenta PT
Pepe Vargas PT
Tarcísio Zimmermann PT
Presentes Rio Grande do Sul: 16

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A lista 

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

Está aberta a sessão.
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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. DOMINGOS DUTRA, servindo como 2° 

Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece-
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pas-
sa-se à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido)
 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pas-

sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao ilustre Deputado Lincoln 

Portela.
 O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero manifestar a mais veemente 
condenação à prática do infanticídio indígena, infeliz-
mente observada, aqui no Brasil, em algumas tribos 
de localização remota.

Trata-se de uma barbaridade inaceitável, per-
petrada contra indiozinhos portadores de deficiência 
física ou mental ou de qualquer outra característica 
julgada indesejável pelas respectivas comunidades. 
Só se tem notícia de crueldade semelhante, nos pri-
mórdios da civilização ou em ocasiões nas quais parte 
da humanidade mergulhou na selvageria, a exemplo 
do ocorrido na trágica experiência nazista. Ou, ainda, 
entre certas espécies animais, como forma de sele-
cionar os mais aptos. 

Assim, imaginava-se que, entre os índios brasi-
leiros, esse deplorável costume já tivesse sido abolido, 
devido à aculturação. Entretanto, a revista Veja, na edi-
ção de 15 de agosto deste ano, publicou reportagem 
chocante, mostrando que, no mínimo, 13 etnias o con-
servam. Entre essas, a dos ianomâmis, responsáveis 
pela morte de 201 das suas crianças, de 2004 a 2006, 
segundo dados da Fundação Nacional de Saúde.

Na mesma reportagem, é narrada a comovente 
história da menina Hakani, nascida em 1995, na tribo 
dos suruuarrás, que vivem semi-isolados no sul do 
Amazonas. Ela foi condenada à morte, aos 2 anos de 
idade, por não apresentar desenvolvimento compatível 
com sua faixa etária. Os pais, designados para cumprir 
a sentença, preferiram o suicídio. Em lugar deles, o ir-
mão mais velho e o avô, pressionados sucessivamente, 
tentaram, porém não conseguiram levá-la a termo.

Apesar dos ferimentos provocados por essas duas 
tentativas, a pequena Hakani sobreviveu. Entretanto, 
passou a ser tratada como um bicho: vivia ao relento 
e se alimentava das sobras que encontrava pelo chão. 
Tamanho sofrimento durou cerca de 3 anos, até o ca-
sal de missionários Márcia e Edson Suzuki receber 
permissão da tribo para levá-la ao hospital.

Logo em seguida, eles iniciaram o processo legal 
de adoção. Mas precisaram aguardar 5 longos anos 
pela autorização judicial, pois, por incrível que pare-
ça, foram acusados por um antropólogo do Ministério 
Público de prejudicar “uma prática cultural repleta de 
significados” para os suruuarrá, quando impediram o 
assassinato da menina. 

Felizmente, o Juiz não se deixou impressionar por 
essa argumentação esdrúxula. Assim, embora ainda 
inspire cuidados, devido às seqüelas da enorme cruel-
dade a que foi submetida, Hakani pode contar agora 
com a proteção integral de seus pais adotivos.

Em muitos casos, porém, as crianças indígenas 
julgadas indesejáveis pelas respectivas comunidades 
não têm a mesma sorte. Quando nascem com algum 
problema físico ou mental, ou do sexo feminino, ao 
contrário do esperado pela família, ou gêmeas, ou até 
filhas de mães solteiras, podem acabar sacrificadas, 
envenenadas ou enterradas vivas, nessa terrível ver-
são nacional da matança dos inocentes.

Aqui, entretanto, diferentemente do relato bíbli-
co, a motivação não é dada por um rei temeroso de 
perder seu poder, mas por uma conjugação funesta 
de costumes primitivos, relativismo cultural tacanho e 
tolerância perversa da FUNAI, justo a entidade que 
deveria amparar os índios.

Tal situação, intolerável em si, mostra-se ainda 
mais bárbara, dada a conivência de um órgão de gover-
no. Aliás, órgão de governo de uma Nação signatária 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, 
nesse caso, vem sendo flagrantemente desrespeitada. 
A Declaração, nos 30 artigos, defende a vida, acima de 
tudo, até mesmo da diversidade religiosa ou dos valores 
e códigos morais dos variados povos do planeta. 

Nesse contexto, não é possível aceitar a continui-
dade do genocídio que hoje se pratica no Brasil, sob 
os olhares coniventes de representantes do Governo, 
a pretexto de garantir a manutenção de uma cultura, 
por hipótese, “repleta de significados”, conforme se 
referiu o antropólogo do Ministério Público. 

Em primeiro lugar, pela razão óbvia, e já referida, 
de que nenhuma manifestação cultural pode desrespei-
tar os direitos básicos à dignidade e à vida humana. Em 
segundo, pelo fato de a cultura indígena ser dinâmica, 
assim como qualquer outra, não necessitando aferrar-
se a antigas práticas selvagens e cruéis.
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Conforme já declarou a índia Débora Tan Huare, 
que representa 165 etnias na Coordenação das Or-
ganizações Indígenas da Amazônia Brasileira: “Nossa 
cultura não é estável, nem é violência corrigir o que 
é ruim. Violência é continuar permitindo que crianças 
sejam mortas”.

Muito obrigado. 
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Presidente da Confederação Na-
cional da Indústria, nosso colega Deputado Armando 
Monteiro Neto, acaba de encaminhar aos membros 
desta Casa exemplar do Programa Educação para a 
nova Indústria, consubstanciando diretrizes moderni-
zantes, a serem cumpridas no âmbito de atribuições 
do SENAC e do SESI, modelares entidades que hão 
prestado valiosos serviços ao País, no campo da for-
mação de mão-de-obra profissionalizada.

Embora lançado em agosto, o programa vai expli-
citado em seus contornos essenciais, permitindo-nos 
avaliar o esforço despendido pelas duas entidades no 
cumprimento dos respectivos objetivos primordiais.

Ao remeter o documento, ressalta o dirigente 
máximo da Confederação que o mencionado trabalho 
desdobra-se em 2 itens fundamentais: educação bási-
ca e continuada e educação profissional, alcançando, 
também, o corpo docente, constituído por professores 
e instrutores.

Com a finalidade de explicitar todas as angulações 
do programa, Armando Monteiro Neto detalhou temas 
mais relevantes, na forma a seguir detalhada:

“Prezado Deputado,
Com os meus cumprimentos, tenho o 

prazer de encaminhar a Vossa Excelência um 
exemplar do Programa Educação para a nova 
Indústria, concebido pela Confederação Nacio-
nal da Indústria e que foi desenvolvido e será 
executado pelo SENAI e pelo SESI, no perío-
do de 2007-2010, com o objetivo de ampliar a 
oferta de serviços na área da Educação para 
atender às necessidades da indústria brasilei-
ra, competitiva e de classe mundial.

Lançado em agosto deste ano, trata-se do 
mais amplo e arrojado programa empreendido 
pelo SENAI e SESI, em sintonia com a reali-
dade da indústria nacional e suas demandas, 
envolvendo investimento da ordem de R$10,5 
bilhões e a meta de 16,2 milhões de matrículas 
em educação básica e profissional.

Está fundamentado em quatro forças 
transformadoras da economia brasileira: o per-
fil profissional do trabalhador, sujeito a contí-
nuas mudanças determinadas pelos avanços 

tecnológicos do processo de produção; as 
novas regiões industriais, resultantes de uma 
realocação espacial em decorrência da maior 
mobilidade do capital produtivo; as novas tec-
nologias, em conseqüência do processo de 
modernização da indústria brasileira e seus 
reflexos no conteúdo da formação de novos 
profissionais e na reciclagem dos atuais tra-
balhadores; a aceleração do ritmo de cresci-
mento da economia brasileira, projetado para 
os próximos anos, que demandará expressivo 
contingente de novos profissionais.

O Programa Educação para a nova In-
dústria tem foco em dois eixos: a educação 
básica e continuada e a educação profissional, 
compreendendo, inclusive a capacitação de 
docentes – professores e instrutores – e a mo-
dernização de laboratórios, oficinas, máquinas, 
equipamentos e unidades móveis, com vistas 
a atender as demandas, atuais e futuras, da 
indústria brasileira.

O Programa é, portanto, uma resposta 
ao notável esforço que a indústria brasileira 
vem realizando para sua inserção nos pa-
drões competitivos do mercado global, bem 
como ao empenho do Governo em acelerar o 
crescimento econômico do País.

Cordialmente, – Armando Monteiro 
Neto, Presidente da CNI”. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, deseja-
mos que o Programa Educação para a Nova Indústria 
passe a ser cumprido dentro dos parâmetros estabele-
cidos, a fim de que todas as etapas não experimentem 
nenhum embargo em sua execução.

Trata-se de mais uma inestimável colaboração 
emprestada pela Confederação Nacional da Indús-
tria, por intermédio do SESI e do SENAI, ao aperfei-
çoamento dos níveis de ensino profissional na Nação 
brasileira.

 O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar a luta 
por melhorias empreendida pelos servidores da Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos. Conclama-
mos mais uma vez, neste esforço concentrado, a que 
se chegue ao entendimento, como anunciado ontem, 
na Conferência Preparatória de Comunicação, pelo 
Ministro Hélio Costa. Este é o melhor caminho, e cor-
reto; é um princípio da democracia. 

Sei que os tribunais configuram-se como grau de 
recurso, mas o importante é encontrarmos uma solu-
ção para atender aos servidores de uma das empre-
sas mais importantes do País. Não se fez a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos sem que se contas-
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se com seu dedicado corpo de funcionários, que leva 
essa empresa ao nível de credibilidade e aceitação 
que merece da população. 

Portanto, acho que hoje devemos empreender 
todos os esforços em busca de um acordo para se 
resolver essa justa reivindicação dos trabalhadores 
da ECT.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT – PR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no Rio de Janeiro 10% de um batalhão da Polícia 
foi preso e afastado por corrupção. É extremamente 
lamentável que isso aconteça.

Uma investigação revelou que esses policiais 
trabalhavam na proteção aos criminosos, evitando re-
alizar ações em determinados bairros e avisando os 
criminosos quando equipes de fora chegavam para 
operações na região.

Uso este exemplo escandaloso, aberrante, sobre 
esta relação incestuosa entre bandidos e pseudomoci-
nhos, para abordar este que talvez seja o aspecto mais 
delicado da criminalidade, como inclusive reconhecem 
os próprios especialistas em segurança pública: não 
se baixa o índice de homicídios sem uma limpeza na 
Polícia, investimentos maciços na formação de novos 
policiais e na construção de uma mentalidade profis-
sional e cidadã.

Se não fizermos uma verdadeira faxina ética nas 
nossas corporações, não vamos conseguir chegar a ní-
veis toleráveis de violência em nosso País. Não bastam 
apenas os investimentos em aparelhos, equipamentos, 
mas sim o investimento no ser humano, principalmente 
ensinando-lhe valores éticos, morais – e cristãos até, 
na minha opinião –, porque o importante elo entre a 
sociedade e o aparato da Polícia é justamente o poli-
cial. Senão é chover no molhado.

Nossos políticos, nossos governantes, quando em 
campanha, gostam de citar com reverência o exem-
plo e a façanha do ex-Prefeito de Nova York, Rudolph 
Giuliani, que livrou aquela grande cidade do perigo da 
Máfia e das quadrilhas de drogas. É comum no Brasil 
adotarem-se em campanhas políticas a frase “Tolerân-
cia Zero”, lema pelo qual ficou conhecido no mundo 
inteiro a política vitoriosa do ex-Prefeito Giuliani.

Como se ele tivesse conseguido isto num passe 
de mágica. Poucos falam no segredo de Giuliani, na 
mola-mestre de sua política, na prioridade essencial 
que o fez vencer o crime contra todas as pressões, 
ameaças e conflitos. Giuliani dizia: “Afastem os maus 
policiais e venceremos esta guerra”.

E Giuliani ensinava: “O crime organizado só fun-
ciona com a colaboração da polícia”. Ele dizia que era 
fácil reconhecer os policiais honestos. São os que pro-

duzem os melhores resultados práticos. É preciso criar 
prêmios para esses bons soldados.

Sr. Presidente, no Brasil acredita-se ingenuamente 
que a solução para o crime está na falta de recursos, 
que basta construir penitenciárias e adquirir a última 
palavra em armamentos para restaurar-se a tranqüi-
lidade. O exemplo carioca nos mostra que uma parte 
importante do exército inimigo dorme em nossas casas, 
senta conosco na mesa do almoço, promete guardar 
nossos filhos e família.

Não há nenhum plano para se enfrentar o des-
preparo policial. Selecionamos mal os nossos policiais, 
treinamos mal esses policiais, não lhes pagamos bom 
salários, nem lhes damos a necessária formação moral 
e profissional. Só entregamos com pompa uma arma e 
um atestado de autoridade, e os soltamos nas alucina-
ções das ruas reviradas pelo pensamento criminoso.

Sr. Presidente, quero me congratular com as auto-
ridades cariocas que empreenderam estas 52 prisões. 
Que não seja uma ação isolada, mas o cerne de uma 
política corajosa para proteger os cidadãos, a partir do 
saneamento de nossas próprias fileiras.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero fazer um registro muito importante. 
Na segunda-feira próxima passada, foi realizado um 
seminário sobre a questão ambiental na cidade de Cha-
pecó, evento de iniciativa da Comissão de Agricultura 
da Assembléia Legislativa de Santa Catarina. Houve 
participação maciça, e o resultado foi tão importante 
que vão realizar outros seminários em todas as ma-
crorregiões do Estado. 

Hoje, infelizmente, sob o argumento de proteção 
à mata atlântica de Santa Catarina, a Lei nº 4.771, de 
1965, que instituiu o Código Florestal Brasileiro, vai 
inviabilizar mais de 34 mil pequenas propriedades 
naquele Estado. 

Outra notícia ruim: pretendem fechar o IBAMA 
na cidade de Caçador. O IBAMA terá escritórios ape-
nas em Chapecó, Florianópolis e Joinville. Caçador 
situa-se na região que concentra a indústria moveleira 
de madeira de Santa Catarina. Não podemos admitir 
que isso aconteça. Haveremos de interceder nessa 
decisão do IBAMA. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna, em nome de meus eleito-
res, justificar o meu voto contrário à CPMF. 

Sou contra a CPMF, pois CPMF não é um impos-
to. A sigla CPMF quer dizer Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira. Essa contribuição 
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foi instituída há 10 anos, com o intuito de que, por 
meio da movimentação que nós, brasileiros, fazemos 
do nosso dinheiro, fosse solucionado o problema da 
Saúde no Brasil. Infelizmente, a nossa contribuição, a 
minha e a de toda a população brasileira, foi desviada 
na sua grande parte. A maioria do dinheiro arrecadado 
não foi usada para a Saúde, como deveria ser o seu 
objetivo inicial.

Quantas pessoas morreram ao longo desses 
anos de CPMF – parentes, amigos e conhecidos – 
por falta de atendimento digno na área da saúde; de 
consultas médicas; de exames laboratoriais; de Raio 
X; de ultra-sonografia; de tomografia; de mamografia, 
até mesmo falta de hemograma e de exames básicos 
de fezes e urina. 

Como não houve o repasse do dinheiro arreca-
dado, que saiu do nosso bolso e não foi para a Saúde, 
muitas pessoas se tornaram deficientes, ou tiveram 
suas deficiências agravadas – físicas, mentais, visuais, 
orgânicas, múltiplas. Tudo isso por falta de profissionais 
especializados, de centros de referência, de hospitais, 
clínicas e ambulatórios especializados. 

A continuidade da CPMF será uma enganação 
para nós, brasileiros. Os políticos que deveriam pen-
sar no bem comum e na saúde do povo, se votarem a 
favor da CPMF, não estarão pensando no sofrimento 
do povo, daquele deficiente que não tem uma cadeira 
de rodas adequada, uma fisioterapia contínua ou um 
centro de atendimento psicossocial. 

Manter a CPMF é retirar da Saúde, mais uma 
vez, o dinheiro que deveria ser destinado à compra 
de óculos, a tratamentos oftalmológicos, a aparelhos 
auditivos, a tratamentos renal e cardiológico. 

Esse imposto hipócrita deve deixar de existir. As 
Prefeituras estão repassando, em média, 15% para 
a Saúde, o que tem significado um sacrifício para os 
Prefeitos, enquanto o Governo pouquíssimos recursos 
repassa para a Saúde – aliás, retira mais da metade 
das nossas contribuições, isto é, da CPMF, para as 
suas atividades não democráticas.

O Governo deveria ser mais organizado e saber 
administrar melhor o nosso dinheiro. Já pagamos muito 
imposto e tributo. Alguém poderia dizer que o povo está 
sendo atendido com cestas básicas. Agora, pergunto: 
o que é mais importante, ter saúde ou ser enganado 
com um pedaço de pão?

O dinheiro que o povo já não tem é gasto em con-
vênios, exames e remédios. Enfim, o atual Governo do 
Presidente Lula não se importa com a humilhação do 
povo, com o fechamento das Santas Casas, não por 
incompetência de seus administradores e provedores, 
mas pela irresponsabilidade do Governo.

O Presidente da República, Ministros, Sena-
dores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, 
Governadores, Prefeitos e Vereadores deveríamos 
ficar nas filas dos atendimentos dos postos de saúde, 
acordar de madrugada, ou melhor, chegar na véspe-
ra, na noite anterior, para pegar a senha ou aguardar 
o atendimento, para entenderem o que é o sofrimento 
na área da saúde. 

Sr. Presidente, gostaria que todos ficássemos 
atentos a essa votação aberta, para que reconheça-
mos devidamente os defensores ou não da saúde do 
povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Sem revisão 

do orador. – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na 
sexta-feira passada, tive a grata satisfação de participar, 
ao lado do Governador do Estado do Rio de Janeiro, 
Sérgio Cabral, do seu Secretário de Meio Ambiente, 
Deputado Carlos Minc, e do Prefeito Carlos Busatto 
Junior, o Charlinho, do início das obras de descontami-
nação de um gigantesco terreno da extinta mineradora 
Ingá Mercantil, no Município de Itaguaí. Contamos in-
clusive com a participação do Governo mineiro, Aécio 
Neves, que colaborou para essa decisão.

Foi mais uma das nossas conquistas em defesa 
daquele povo, que durante cerca de 20 anos ficou ex-
posto ao perigo de contrair doenças gravíssimas por 
conta de despejo, num lago de 300 mil metros qua-
drados, onde estão armazenados, pasmem, 3 milhões 
de metros cúbicos de líquidos tóxicos, como cádmio 
e zinco. Trata-se, portanto, de um momento histórico 
para o movimento ecológico do Rio de Janeiro, porque 
prevê para breve a solução de um dos maiores passi-
vos ambientais do Estado.

Logo depois, Sr. Presidente, tive a honra de acom-
panhar o Governador Sérgio Cabral, no mesmo heli-
cóptero que transportou sua comitiva, até o Palácio 
Guanabara, onde testemunhei, com muita alegria, a 
assinatura, com a presença do Ministro Márcio Fortes, 
das Cidades, dos primeiros 27 contratos de repasse 
de R$1,2 bilhão da Caixa Econômica Federal para a 
execução de vários obras do Governo do Estado que 
estão incluídas no Programa de Aceleração do Cres-
cimento – PAC.

Na verdade, o Rio de Janeiro foi o primeiro Esta-
do da Federação a ter verbas liberadas pelo Programa 
de Aceleração do Crescimento. E entre os projetos be-
neficiados eu destaco o que vai permitir a construção 
do novo reservatório de água com capacidade para 13 
milhões de litros, no bairro Cabral, em Olinda, no 2º 
Distrito do Município de Nilópolis, na Baixada Flumi-
nense, região que tenho a honra de representar nesta 
Casa do povo.
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Trata-se de um pleito do Prefeito Farid Abrão e de 
seu Secretário de Obras, o jovem engenheiro Sérgio 
Sessim, para o qual nos empenhamos junto ao Governo 
Federal. O projeto, um sonho antigo dos nilopolitanos, 
vai beneficiar 60% da população da cidade, hoje em 
torno de 150 mil habitantes, com a melhoria do abas-
tecimento de água, principalmente para os moradores 
dos bairros do Cabral, Olinda, Manoel Reis, Nossa 
Senhora de Fátima, Santos Dumont e Centro.

Em breve, o Presidente Lula estará liberando 
mais verbas, em torno de R$23 milhões, também do 
Programa de Aceleração do Crescimento, que estamos 
pleiteando junto ao Governo Federal. Esses recursos 
vão atender ao projeto de ampliação do sistema de 
esgotamento sanitário composto por interceptores, 
redes coletoras, elevatória e estação de tratamento 
no bairro Matadouro; implantação do sistema de cap-
tação de esgotamento sanitário do Centro da cidade 
e localidade da Chatuba, no bairro de Nossa Senhora 
de Fátima, e no bairro Santos Dumont, todos às mar-
gens do Rio Sarapuí.

Além de Nilópolis, os recursos do Programa de 
Aceleração do Crescimento também estão chegando 
para os Municípios de Belford Roxo, Mesquita, São 
João de Meriti, Magé, Nova Iguaçu e Duque de Ca-
xias. Representa algo em torno de R$300 milhões, 
numa primeira etapa, que serão usados em obras de 
coleta de esgoto, ampliação do sistema de abasteci-
mento de água, controle de inundações, urbanização 
e recuperação ambiental da Bacia do Rio Sarapuí, 
conforme já salientei anteriormente e também da Ba-
cia do Rio Botas.

Encerro essas considerações, Sr. Presidente, 
agradecendo de público o carinho demonstrado pelo 
Governo do Presidente Lula ao povo da Baixada Flu-
minense, sobretudo da cidade de Nilópolis. Ao mesmo 
tempo quero fazer um elogio aos Governadores Sér-
gio Cabral e Aécio Neves, que responderam a essa 
demanda.

Vamos continuar nos empenhando e lutando 
nesta Casa em defesa dos verdadeiros anseios do 
povo que sonha com um mundo melhor, igualitário e 
por isso mesmo mais justo para todos.

Muito obrigado.
 O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo esta tribuna para trazer ao conheci-
mento desta Casa, do Congresso Nacional, dos com-
panheiros e das companheiras que nos acompanham 
pela TV Câmara, o meu afastamento do Partido dos 
Trabalhadores, no qual militei por 28 anos.

Fui um dos fundadores do Partido dos Traba-
lhadores e participei de todas as fases da sua cons-

trução e de todas as campanhas do Presidente Lula. 
Nos últimos 17 anos, exerci sucessivos mandatos, 
desde Vereador em Recife, por duas vezes Deputado 
Estadual e também Deputado Federal, atualmente no 
segundo mandato.

Tenho origem no movimento sindical. Fui um 
dos que participaram da fundação e construção da 
Central Única dos Trabalhadores. Por 2 mandatos in-
tegrei o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhado-
res, quando tive a honra e o prazer de participar dos 
momentos mais duros e críticos da consolidação da 
história do partido.

Tive a honra também de integrar por 12 anos 
a Comissão Nacional de Assuntos Educacionais do 
PT. Fiz parte, ainda, da primeira diretoria da já extinta 
Fundação Wilson Pinheiro, destinada a estudos, pro-
jetos e pesquisas, onde convivi com figuras como o 
Prof. Paulo Freire, o escritor Antonio Cândido, enfim, 
companheiros e companheiras que deram o melhor 
da sua participação para a constituição daquela fun-
dação e dos primeiros passos no estudo e na pesqui-
sa junto ao PT.

Acumulamos, nos últimos anos, algumas diver-
gências de ordem política e estratégica, sobretudo 
nos períodos mais críticos, vividos entre 2004 e 2005, 
quando participei de uma parcela da bancada do PT 
que entendeu que o patrimônio ético, coletivo e polí-
tico do partido não se restringiria às suas instâncias 
superiores, às correntes majoritárias nem à sua dire-
ção. Portanto, desde o início, posicionamo-nos pela 
iniciativa política de apuração de todos os fatos, pela 
abertura de um processo em que houvesse ampla li-
berdade de defesa, mas resgatássemos os princípios 
coletivos do PT. 

Não fomos compreendidos. Fomos atacados nos 
planos nacional e estadual, sobretudo na esfera muni-
cipal, e amargamos imensas dificuldades nas disputas 
eleitorais. Apesar disso, preservei a honra de ter sido 
por 2 vezes candidato a Prefeito, no meu Município, 
Jaboatão dos Guararapes, maior do que 7 capitais do 
Brasil, chegando a 20% dos votos em 2004. Tive ain-
da a honra de ser, por 2 vezes, o Deputado Federal 
mais votado daquele Município, inclusive na eleição 
passada. 

Por essas e outras questões que se apontam 
para o ano de 2008, anuncio a minha desfiliação do 
Partido dos Trabalhadores. Não faço críticas. Não cri-
tico o PT em relação a nenhuma condição diferente 
da sua trajetória, dos erros e dos acertos que foi ca-
paz de construir, mas entendo que é preciso retomar 
a experiência histórica de alguns, que tive a honra 
de conhecer, que muito interferiram, dentro e fora do 
PT, na minha formação, tais como o professor Paulo 
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Freire, o ex-Deputado e sociólogo Florestan Fernan-
des, o economista Celso Furtado, entre muitos outros. 
Destaco também o grande companheiro Hélio Bicudo, 
Promotor de Justiça, uma das grandes figuras na luta 
pela dignidade e pela cidadania. 

Cabe mencionar que estamos definindo com qual 
partido estaremos trabalhando a partir da próxima se-
gunda-feira, sobretudo em razão do compromisso que 
tenho com a população do Município de Jaboatão dos 
Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. 

Sr. Presidente, esse é o retrato da nossa posição 
e do futuro que vamos seguir.

Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, companheiros e companheiras, na 
madrugada de hoje, em torno de 0h30min, foi lança-
do o satélite CBERS-2B, desenvolvido pelo Brasil em 
parceria com a China. Trata-se de fato importante para 
o Brasil, a China e o mundo, particularmente para es-
ses 2 países. O satélite tem importância fundamental, 
visto que ele se encarregará, assim como o CBERS-
2, que se encontra em órbita desde 2003, de fazer o 
monitoramento do desmatamento e do avanço das 
queimadas em todo o País, sobretudo na Amazônia 
brasileira, a maior floresta tropical do planeta.

Ao fazer este registro, cumprimento o Governo 
brasileiro, sobretudo os pesquisadores, os técnicos e os 
cientistas que trabalham no INPE – Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais, porque, sem a dedicação desses 
profissionais, certamente o Brasil não teria alcançado 
e dominado a tecnologia no ponto que chegou.

Esse é um empreendimento importante, Sr. Presi-
dente, porque, além de ajudar no controle da qualidade 
ambiental em nosso País, de forma que se almejem e 
se consigam efetivamente a proteção e a conservação 
das nossas florestas, das nossas riquezas naturais, 
esses dados podem medir a evolução, sobretudo nas 
grandes cidades.

Registro também que no CBERS-2B, projeto que 
custou em torno de 90 milhões de dólares, o Brasil 
participou com 30%, e a China com 70%. Os próximos 
projetos que já estão em andamento, o CBERS-3 e o 
CBERS-4, previstos para 2010 e 2013, terão partici-
pação igualitária do Brasil e da China.

Ao concluir este meu pronunciamento, cumpri-
mento os cientistas, os técnicos brasileiros do INPE 
– aqui temos o Deputado Emanuel Fernandes, oriundo 
daquele importante Instituto.

Entretanto, já que o INPE detém uma das ques-
tões mais importantes em relação à Amazônia, é neces-
sário construirmos ação mais próxima entre o INPE e 
o INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. 

Esse é o caminho não só para garantir a preservação 
do meio ambiente, mas também a aplicação de um 
modelo e de um sistema produtivo e sustentável na 
região amazônica.

Deixo aqui minhas saudações e parabenizo todos 
os pesquisadores chineses e, sobretudo, os trabalha-
dores do INPE.

Muito obrigada.
 O SR. CARLOS SANTANA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem, para fazer uma breve co-
municação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Neste 
momento, V.Exa. tem que se inscrever, Deputado. Todo 
mundo quer fazer uma breve comunicação.

O SR. CARLOS SANTANA – Mas é uma questão 
urgente, é sobre a greve nos Correios.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Não 
posso conceder-lhe a palavra, Deputado. Há uma lista 
de inscritos. Se V.Exa. quiser, eu mesmo cuidarei de 
inscrevê-lo. Todo mundo tem pressa para falar aqui, 
mas há uma lista.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
na semana passada, fiz um pronunciamento sobre os 
dados do PIB nos campos econômico e social que é 
um retrato dos avanços das políticas públicas do Go-
verno Lula e da sustentabilidade e continuidade de uma 
política econômica que garante um crescimento com 
geração de emprego e distribuição de renda. 

Hoje, pretendo destacar a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios, que em vários itens retra-
ta como o Brasil está mudando. No primeiro mandato, 
foram criados 8 milhões e 700 mil empregos. A ten-
dência é de crescimento da oferta de emprego e de 
diminuição do desemprego. De 2005 a 2006, o total 
de desempregados declinou 8,3%, o que representa 
uma redução de 742 mil pessoas.

Outro dado muito importante é a diminuição da 
informalidade, em que se aumenta o número de em-
pregos com carteira assinada, ou seja, o ingresso do 
trabalhador na condição de cidadania.

Essa pesquisa mostra, ainda, a diminuição do tra-
balho infantil e o aumento do rendimento do trabalho. 
O crescimento de 7,2% no ano de 2006 em relação 
a 2005 representa uma renda média nacional de 888 
reais, em 2006. Isso mostra que, do ponto de vista dos 
direitos, da inclusão, da distribuição de renda, o Gover-
no do Presidente Lula está mudando o Brasil. Mesmo 
a Oposição mais radicalizada e pessimista, mesmo a 
cobertura de uma mídia partidarizada não conseguem 
esconder esses fatos que mostram o avanço social, 
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a sustentabilidade econômica e a continuidade das 
mudanças que estamos processualmente operando 
no Brasil. 

Nesse aspecto, Sr. Presidente, há uma tendência 
à diminuição da desigualdade, tendência esta que está 
consolidada e que se vem processando ao longo dos 
anos. Vários fatores contribuem para isso, a exemplo 
do aumento real do salário mínimo, dos programas de 
inclusão social, dos projetos alavancados pelo Progra-
ma de Aceleração do Crescimento. 

Nós que apoiamos o Governo Lula precisamos 
ter bem claro que estamos no rumo certo. Por isso 
temos de garantir a sustentabilidade econômica e a 
viabilização das políticas públicas. Hoje vamos travar 
um debate estratégico sobre a importância da CPMF 
na garantia de melhorias nos serviços de saúde e de 
previdência e no atendimento do Bolsa-Família e dos 
programas que garantirão o crescimento sustentado 
do nosso País.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
transcrição deste pronunciamento nos Anais da Câ-
mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Mesa acolhe o pronunciamento de V.Exa. e determina 
sua ampla divulgação.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na se-
mana passada, fiz um discurso nesta Casa abordan-
do a excepcional performance do Governo Lula nos 
campos econômico e social, revelada na evolução do 
PIB brasileiro, que poderá superar os 6% neste ano 
de 2007. Essa é uma projeção que leva em conta os 
números apurados nos 2 primeiros trimestres do ano, 
os quais já indicam crescimento do PIB da ordem de 
5,4% naquele período.

Hoje, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna fazer uma apreciação dos 
principais aspectos relacionados aos números apon-
tados na pesquisa ampla do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE divulgada na última 
sexta-feira, 14 de setembro de 2007, e largamente co-
mentada na imprensa. Trata-se da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios – PNAD.

Os dados indicam, por exemplo, que, nos 4 anos 
do primeiro Governo Lula, foram criados 8,7 milhões de 
empregos, número muito próximo dos 10 milhões de 
empregos que o então candidato Lula, na campanha 
de 2002, antevia que poderiam ser criados, se eleito. 
Esses números, portanto, desmentem aqueles aprego-
adores de apocalipse, que viviam desafiando o Presi-
dente Lula a cumprir o que ele em realidade não teria 

prometido, até porque não dispunha ainda de dados 
que o autorizassem a fazer promessas de criação de 
empregos antes de eleito, mas anunciado como ob-
jetivo, como meta a ser perseguida por seu Governo. 
E o resultado está aí para todo mundo ver e conferir. 
Não importa tanto que o número total de empregos 
criados tenha ficado pouco abaixo da meta anunciada 
na campanha de 2002. O que importa mesmo é que 
o Presidente Lula não faltou com o seu compromisso 
de perseguir e cumprir aquela meta. Aliás, as críticas 
e os desafios que a Oposição e os inconformados de 
todo gênero faziam a Lula quanto a ele não apresen-
tar dados concretos que não o desmentissem quanto 
à evolução do número de empregos criados no curso 
de seu governo, tinham em mente, não propriamente 
qualquer certeza desses adversários de que Lula não 
teria competência para criar os empregos “prometidos”, 
mas imaginavam que o estado desastroso da econo-
mia brasileira pré-Lula – de sua plena consciência e 
informação, eis que esses arautos da desgraça alheia 
eram os próprios que desgraçaram o País durante os 
oito anos que antecederam o atual governo do nosso 
Presidente Lula – mas, dizia eu, eles imaginavam que 
o estado desastroso em que deixaram a economia 
brasileira não permitia sinalizar com qualquer dose de 
otimismo relativamente a essa meta da campanha do 
candidato afinal vitorioso em 2002. Assim, a pregação 
dessas lideranças catastróficas, felizmente e de novo, 
falhou. E, ainda mais, Sr. Presidente: o Governo Lula não 
criou esses empregos. Criou, sim, as condições eco-
nômicas para que as vagas surgissem nesse surto de 
crescimento econômico inicialmente lento, mas seguro 
e consistente, que – hoje se percebe claramente – é a 
característica marcante do atual Governo. O Presidente 
Lula sabe, melhor que ninguém, comer o mingau pela 
beirada, como se diz no dito popular. Dessa forma ele 
vai desmontando todas essas frágeis arapucas que a 
Oposição e a mídia inconformada (e partidarizada) vão 
antepondo nas trilhas do caminho que o Presidente 
Lula sabe muito bem traçar e avançar.

No verso da medalha que estampa o crescimento 
do emprego, encontramos outro dado expressivo, que 
é a queda da taxa de desemprego. De 2005 para 2006, 
o total de desempregados declinou 8,3%, o que repre-
senta uma redução de 742 mil pessoas no contingente 
de desempregados, embora ainda persista um número 
elevado de não-empregados, em torno de 8,2 milhões 
de pessoas, das quais 16,7% correspondem ao grupo 
entre 18 e 25 anos em 2006, o que dá algo em torno 
de 1,350 milhão de jovens ainda fora do mercado de 
trabalho. O fato de essa parte do segmento de jovens 
estar à margem do mercado de trabalho não significa 
rejeição de mão-de-obra dessa faixa etária. Significa, 
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sim, baixa escolaridade ou nível inferior de qualificação 
profissional, que são exigências cada vez maiores do 
mercado. Para essa realidade também está atento o 
Governo Lula, implementando programas de escolari-
zação mais acelerada e de capacitação a mais prática 
possível, programas esses voltados para a redução do 
desemprego por esse motivo. De qualquer forma, no 
que se refere à criação de novos empregos nesses 4 
anos do primeiro Governo do Presidente Lula, é bom 
salientar a proporção de um emprego formal (com car-
teira assinada) em 3 criados. Ou seja, um terço das 
vagas abertas é para emprego de contrato formal.

Ressalte-se que, paralelamente à restrição do 
mercado de trabalho para jovens, ocorreu uma valori-
zação das vagas para os profissionais mais experien-
tes. Daí que, de 2005 para 2006, a participação de 
trabalhadores com idade acima dos 40 anos também 
aumentou. Desse modo, verificou-se uma elevação des-
sa participação, de 39% para 40,1%, de um ano para 
outro. Portanto, também aí se pode verificar tendência 
de alta qualitativa, digamos assim, nesse segmento do 
mercado de trabalho, em razão das políticas econômi-
ca e social aplicadas pelo Presidente Lula.

Cabe destacar, Sr. Presidente, Sras. Deputadas 
e Srs. Deputados, que de 2003 a 2006 acentuou-se a 
diminuição do número de crianças que trabalham, na 
faixa etária entre 5 e 17 anos. Mesmo assim, ainda há 
cerca de 1,9 milhão de crianças entre 5 e 14 anos de 
idade que permanecem trabalhando aproximadamente 
10 horas semanais, conciliando ou não o trabalho com 
a escola. Esse é um drama brasileiro e é um desafio 
permanente para o Governo do Presidente Lula.

Dentro desse quadro de queda dos níveis de 
desemprego, chama a atenção, particularmente, a 
redução da informalidade. Não é uma queda muito 
significativa, mas, de qualquer maneira, revela uma 
tendência que se busca nas políticas sociais e de 
maior empregabilidade formal do Governo Lula. Nes-
sa questão da informalidade, devemos considerar 3 
tipos de trabalhadores: os sem carteira, os por conta 
própria e os não remunerados. No conjunto desses 3 
tipos, em 2005 eles representavam cerca de 51,8% e, 
em 2006, passaram a constituir 50,4% daquela força. 
Não é muito, mas é extremamente promissor.

No que se refere ao item rendimento do trabalho, 
a PNAD aponta um crescimento de 7,2% no ano de 
2006 em relação a 2005. Isso representa uma renda 
média nacional de R$888,00 em 2006. Sobre esse dado, 
a imprensa em geral, ao noticiá-lo na primeira página 
dos jornais e manchetes de telejornais, destacava o 
fato de ter sido a maior alta desse item, desde o ano 
de 1995, ao mesmo tempo em que registrava não ter 
superado a média alcançada em 1996. Essa ressalva, 

presente em todo o noticiário da mídia do dia 15 deste 
mês de setembro de 2007, pode dar a falsa idéia de 
que a maior média do rendimento do trabalho terá sido 
a daquele ano da década de 1990, por conta de even-
tual crescimento da economia como um todo naquela 
longínqua ocasião. Na realidade, conforme todos os 
especialistas reconhecem, o aumento da renda média 
em 2006 foi uma decorrência direta da performance da 
economia brasileira como um todo no primeiro Gover-
no do Presidente Lula, enquanto a evolução da renda 
média em 1996, quando atingiu o pico de R$975,00, 
o foi quando o Brasil vivia no auge do clímax de boom 
do Plano Real, criado no Governo Itamar Franco e por 
exclusiva determinação deste, época em que o real va-
lia o equivalente a 1 dólar norte-americano, por força 
de lei, e não por livre fixação do mercado em regime 
de câmbio flutuante, como passou a se caracterizar 
mais acentuadamente no Governo Lula. O fato é que, 
se hoje o dólar está em queda livre em relação ao real, 
isso se deve, efetivamente, às condições da econo-
mia brasileira, completamente renovada, oxigenada 
e revigorada no Governo do Presidente Lula. E é de 
se notar que o rendimento médio passou a se elevar 
em ritmo ascendente nos anos de 2005 e 2006, após 
7 anos seguidos de queda ou estagnação. Este dado, 
por sinal, contraria e infirma totalmente a tese de certa 
jornalista econômica, eternamente saudosa do fernan-
dismo, para quem o sucesso dos números positivos 
da PNAD são de autoria conjunta do PT e do PSDB. 
Imagine-se isto! Pois bem, estão aí, para negar essa 
tese absurda e ridícula, os dados relativos ao rendi-
mento do trabalho: 7 anos seguidos de estagnação e 
2 anos de aumento (2005 e 2006). Onde está a co-
autoria do PSDB nisto?

Rigorosamente, não é o caso de soltar foguete 
para comemorar um rendimento médio do trabalhador 
brasileiro menor do que 500 dólares mensais. Mas, 
sendo ele um valor crescente em relação ao de anos 
anteriores – e é esse o destaque que estamos dando 
– uma meta, imaginemos, entre 700 dólares e 900 dó-
lares não é impossível de ser alcançada em 2010.

Mas, a grande conquista que o dado da eleva-
ção da renda do trabalho permite que se constate é 
o crescimento proporcionalmente maior da renda das 
camadas mais pobres. Analistas observam que o fato 
é um reflexo direto do reajuste de 13,3% do salário 
mínimo para o ano de 2006, o que teria permitido a 
expansão da renda de forma mais acentuada para os 
pobres. Ora, no fundo – e aí está a conquista a que 
me referi há pouco – essa pequena evolução mais 
acentuada da renda dos menos favorecidos repre-
senta o acerto e o resultado positivo da política de re-
dução da desigualdade, implementada pelo Governo 
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Lula como forma de, paulatinamente, enfrentar esse 
flagelo histórico, essa dívida social de difícil resgate 
pelo Estado, mas que tem que ser encarada como um 
compromisso de políticas públicas específicas, visan-
do à sua progressiva redução, porque se trata de um 
verdadeiro entrave ao pleno desenvolvimento nacional, 
cuja eficácia implicará um equilíbrio decente e digno 
das forças sociais laborais que constituem, por assim 
dizer, a base e, ao mesmo tempo, a razão de ser e a 
finalidade do próprio desenvolvimento. Segundo o jornal 
Folha de S.Paulo, para alguns especialistas ouvidos a 
respeito, como Lena Lavinas, da UFRJ, “a renda dos 
mais pobres está convergindo lentamente com a dos 
mais ricos, com impacto positivo na desigualdade. 
Isso ocorre graças à valorização do salário mínimo e 
ao aumento do emprego especialmente na faixa até 
três salários mínimos”. É verdade que, conforme os 
dados da PNAD, ainda estamos muito longe de ver 
uma luzinha no fim desse túnel. Os números indicam 
que a renda dos 10% mais pobres equivale a 1% do 
total, enquanto a dos 10% mais ricos apropria 44,4% 
do mesmo total. De toda sorte, o que inspira os objeti-
vos traçados pelo Governo do Presidente Lula, nesse 
particular, é a vontade de que ninguém fique menos 
rico do que conseguiu ser, mas que, igualmente, temos 
de buscar as soluções para que ninguém continue tão 
ou mais pobre do que está. 

Ainda com relação a esses dados sobre o cres-
cimento da renda do trabalho, merece comentário o 
fato de o Nordeste ter apresentado o maior avanço 
em comparação com as outras regiões, algo em torno 
de 12%. Todavia, no cômputo geral, o valor médio da 
região foi o menor de todos, tendo alcançado apenas 
R$565,00 em 2006. De acordo com especialistas, o 
aumento real do salário mínimo produz um impacto 
maior no Nordeste, onde grande parte das pessoas 
se encontra nessa faixa de renda. Ainda para esses 
especialistas, o efeito dos programas de transferência 
de renda como fator de impulsão da economia da re-
gião não pode ser aferido de maneira consistente, mas 
é bastante possível que haja um impacto favorável na 
evolução da renda. A dificuldade apontada por esses 
analistas se explica pelo fato de recursos de progra-
mas como o Bolsa-Família, por exemplo, não serem 
computados no rendimento do trabalho. Para eles, o 
que explica mesmo o aumento da renda dos mais po-
bres é o aumento real do salário mínimo. 

Ora, Sr. Presidente, se para esses economistas 
“a política de recomposição do mínimo tem um impacto 
forte no aumento da renda do trabalho e na redução da 
pobreza, especialmente nas regiões em que há mais 
pessoas com rendimentos mais baixos”, sendo que o 
salário mínimo é um valor referencial também para o 

trabalho informal e para o emprego doméstico, isso 
significa que, no concernente à política de aumento 
real do salário mínimo, aliada à política de compensa-
ção decorrente dos programas sociais, o Governo do 
Presidente Lula também acerta em cheio, objetivando 
atacar de frente o problema da redução da desigualda-
de social. Nisso, também, o Presidente Lula se revela 
um dos maiores estadistas que tivemos.

Haveria outros aspectos a considerar e comentar, 
mais profundamente neste pronunciamento, Sr. Presi-
dente, como o dado referente à taxa do crescimento 
populacional, em torno de 1,42%, o que resulta em 
novo número da população brasileira, agora situada 
em 187,2 milhões de pessoas. Também seria o caso de 
abordar mais aprofundadamente o aumento do acesso 
à telefonia em todas as regiões brasileiras, em 2006. O 
dado relativo ao aumento da população declaradamen-
te negra, o que, juntamente com os pardos, os índios 
e amarelos, determina que o conjunto desses grupos 
populacionais tenha ultrapassado os 50% da nossa 
população. Que houve aumento do acesso à Internet, 
todavia com aumento das disparidades regionais.

Como esses dados, porém, não dizem respei-
to diretamente a resultados da execução de políticas 
governamentais com efeitos sociais e econômicos 
contextualmente mais relevantes, ficamos apenas no 
campo de sua referência exemplificativa.

Desse modo, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 
Srs. Deputados concluo este pronunciamento, expres-
sando meus cumprimentos ao Presidente Lula pelo ine-
gável êxito de seu primeiro governo, agora cabalmente 
demonstrado pelos dados e números apresentados na 
PNAD recém-divulgada. 

Não vou insistir no desprezo às resistências e ao 
inconformismo daqueles que se mantêm ou que fingem 
em se manter incapazes de enxergar, porque estão 
cegos de rancor, de ódio e de preconceitos. 

Outro dia, foi dito por alguém, que não me ocorre 
lembrar neste momento, que uma das grandes virtu-
des do Presidente Lula é sua enorme capacidade de 
conciliação. Que seus adversários se mirem no seu 
exemplo virtuoso. Do contrário, se couber a esses, no-
vamente, o comando político do País e se pretenderem 
fazer melhor do que fez, em seu primeiro governo, e 
continuará a fazer, o Presidente Lula, por todo este seu 
segundo governo, ali, adiante, no futuro, que parece 
ficar cada vez mais distante, esses seus adversários 
não terão opção melhor do que a de se conciliar – e 
mesmo se aconselhar – com Lula. Aí, poderão deixar 
de ser cegos e aprender um pouco com o descortino 
político e com a lucidez humana de que o Presidente 
Lula é dotado.

Muito obrigado.
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 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Conce-
do a palavra ao Sr. Deputado Tarcísio Zimmermann.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS. Sem 
revisão do orador.) – Bom-dia, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares.

Nesta manifestação, quero me reportar ao inciden-
te de ontem à noite que acabou por obrigar o Governo 
a revogar a Medida Provisória nº 382, de 2007.

Todos nós acompanhamos, de alguma forma 
estupefatos, a severa obstrução que a Oposição tem 
levado a efeito neste plenário. Nunca antes na história 
deste plenário viu-se uma atitude tão intransigente no 
sentido de barrar votações. O fato de termos levado 
ontem praticamente 12 horas para votar um projeto 
de lei de conversão relativamente simples demons-
tra quanto tem sido difícil a apreciação de matérias 
nesta Casa.

A Medida Provisória nº 382 foi fruto de um esforço 
real do Governo; aliás, de um esforço pactuado entre 
Governo e setores produtivos importantes do nosso 
País, como a indústria coureiro/calçadista, a moveleira, 
a de vestuário e confecções, a automobilística, a de 
máquinas e implementos agrícolas, a de máquinas e 
equipamentos pesados. E ela firma um compromisso: 
o Governo desoneraria os bens de capital adquiridos 
pela indústria, de forma que ela pudesse se moderni-
zar e, portanto, ampliar sua competitividade. A medida 
provisória também acaba com a incidência de PIS e 
COFINS sobre a aquisição de bens de capital e, ao 
mesmo tempo, cria uma linha de crédito de 3 bilhões 
de reais, com juros reais, em caso de investimento, da 
ordem de 5,6% ao ano, menos do que pagamos por 
mês para usar o cheque especial. E os créditos para 
financiamento teriam prazo de 8 anos, com 3 anos de 
carência, e juros também de apenas 5,6% ao ano, o 
mesmo valendo para o capital de giro e para o finan-
ciamento das exportações.

Pois bem. Infelizmente, essa medida provisó-
ria, que tantos benefícios significava para inúmeros 
setores do nosso País, teve de ser revogada. Mas o 
Governo deverá encaminhar ainda hoje a esta Casa 
projeto de lei que, esperamos, tramite como se fosse 
uma medida provisória. É assim que devem tramitar 
as matérias de grande relevância e interesse nacio-
nal, os temas fundamentais para o desenvolvimento, 
como geração de empregos e proteção da tecnologia 
nacional. Espero mesmo podermos votar esse proje-
to no interstício entre a primeira e a segunda votação 
da CPMF, de forma que esses setores produtivos não 
sejam prejudicados e nosso País possa continuar tri-
lhando o caminho que o Deputado José Genoíno tão 
bem desenhou da tribuna. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB – GO. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vejo que 
as galerias estão lotadas de estudantes. Aproveito a 
oportunidade para cumprimentá-los, em nome da Câ-
mara dos Deputados.

Sras. e Srs. Deputados, estudo da Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, di-
vulgado ontem, revela que o Brasil, numa lista de 34 
países analisados, é o que menos gasta com educa-
ção. Infelizmente, somos o país que apresenta o me-
nor investimento por estudante, desde o primário até 
a universidade. O gasto, em média, é de 1.303 dólares 
por ano. Já os 30 países que compõem a Organização 
gastam, em média, por aluno 7.527 dólares. A diferen-
ça é constrangedora.

O total do PIB investido em educação é de ape-
nas 3,9% no Brasil. Já nos Estados Unidos, os gastos 
com ensino correspondem a 7,4% do PIB. 

O relatório também conclui que, quanto mais 
avançada a educação universitária de um país, mais 
próspera e abundante é a sua economia. 

A sociedade espera que seus governantes co-
loquem no topo das prioridades a preocupação e o 
esmero com a qualidade do ensino público. O próprio 
Ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou na 
última segunda-feira que o ensino médio no Brasil vive 
– entre aspas – “uma crise aguda”. 

A saída que o Governo vislumbra para melhorar 
a qualidade do ensino médio é expandir as escolas 
técnicas federais, que passariam de 140 para 354 uni-
dades nos próximos 3 anos. 

A verdade é que a educação brasileira não pas-
sa no teste da qualidade. Os alunos são – entre as-
pas – “peneirados” progressivamente. Sobretudo nas 
escolas que atendem os alunos mais pobres, persis-
te a repetência, seguida do atraso e, finalmente, da 
deserção. 

Na entrada da universidade, os filhos da classe 
trabalhadora já se reduziram a menos de um quinto 
do total de estudantes. 

O crescimento do ensino privado superior esbar-
ra na capacidade de pagamento das novas gerações. 
Sem uma forte política de crédito educativo, esses 
alunos não podem seguir adiante.

Sr. Presidente, creio que não adianta mais repe-
tir que só a educação redime o País de suas chagas, 
de seus entraves, de suas imensas mazelas. Mais do 
que nunca, é preciso agir. Educação democrática e 
de qualidade exige decisão política e firme obstina-
ção dos governantes para empreender as verdadeiras 
mudanças.

Está na hora de construir a grande escola de que 
o Brasil tanto precisa!
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Sr. Presidente, peço seja a V.Exa. que faça divul-
gar meu pronunciamento nos órgãos de comunicação 
da Casa. 

Muito obrigada.
 O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, vamos debater hoje talvez o assunto mais po-
lêmico deste ano, a prorrogação da CPMF. 

Obviamente, ninguém gosta de tributo. Ele é 
sempre visto como um ônus, daí a resistência de to-
dos. Mas temos um problema para resolver na socie-
dade contemporânea: precisamos fortalecer o Estado 
nacional, as políticas públicas, e, para tanto, o tributo 
é necessário. A grande questão é a seguinte: em que 
incide esse tributo? Quem é onerado por ele? A que 
ele se destina?

No tocante à CPMF, tenho a clareza de se tratar 
de contribuição incidente sobre o movimento do capital. 
É interessante, no âmbito da justiça tributária, saber 
quem pode pagar mais e quem pode pagar menos. 
Historicamente, no Brasil, a renda do trabalho é a que 
paga mais tributo. O patrimônio e a renda do capital 
pouco ou quase nada são tributados no Brasil. É ób-
vio o surgimento de um tributo com a característica de 
onerar o movimento do capital. Depósito bancário é 
capital que está nos bancos, que pode ser movimen-
tado. Em cada movimento, o capital é onerado, motivo 
pelo qual considero justo o tributo.

Outro questionamento: a que se destina esse 
tributo? Sabe-se que a CPMF tem papel fundamental 
na distribuição de renda, por meio de programas so-
ciais –Bolsa-Família; SUS, destinado à saúde púbica; 
CONAB, responsável pela compra antecipada do ali-
mento da população camponesa e sua transferência 
para escolas, hospitais e asilos.

O aumento do salário mínimo também é financia-
do pela CPMF. É óbvio que o tributo tem uma finalidade: 
amparar as políticas sociais de saúde do Governo, o 
atual ou os futuros.

Por essa razão, obviamente, temos de pensar 
numa reforma tributária mais ampla. Considero a CPMF 
um dos tributos mais justos, porque onera o capital, é 
socialmente correto e visa amparar despesa de Estado 
voltada à população mais desfavorecida, que precisa 
de política pública positiva. Ou será que não se deve 
fazer isso no Brasil, que convive com brutal desigual-
dade de renda e total desproteção das populações 
mais fragilizadas?

Faremos um bom debate nesta Casa. Obviamen-
te, alguns setores serão contrários, porque o capital 
nunca quis pagar imposto no Brasil.

 O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

hoje é um dia extremamente importante para o Bra-
sil, para a política brasileira, para o nosso Congresso 
Nacional, em especial para a Câmara dos Deputados. 
Nós, Parlamentares, teremos de tomar uma decisão 
sobre a CPMF.

Na Comissão de Agricultura, da qual somos titular, 
apresentamos importante projeto para sanear o passivo 
dos agricultores. Talvez o Brasil não saiba que a dívida 
dos pequenos e dos grandes agricultores, da agricul-
tura familiar à agricultura empresarial, está próxima de 
R$150 bilhões somente com os agentes financeiros. 
Algo tem de ser feito. Há 14 anos se prorrogam as dí-
vidas com juros embutidos. Foi realizada securitização, 
mas sempre com juros altos embutidos, sem condições 
de pagamento por parte dos agricultores.

Portanto, Sr. Presidente, ocupo esta tribuna para 
ressaltar a preocupação e mobilização da bancada 
ruralista no sentido de dar um encaminhamento de 
equalização ao endividamento agrícola brasileiro. Na 
terça-feira, tivemos mais um encontro com o Ministro da 
Agricultura, Reinhold Stephanes, na tentativa de buscar 
uma negociação, fato que vem sendo protelado desde 
o início de março por um grupo de Parlamentares e 
representantes da Confederação Nacional da Agricul-
tura, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul e 
as Organizações das Cooperativas Brasileiras. 

A bancada ruralista já apresentou um anteprojeto 
que propõe a repactuação de R$70 bilhões, referen-
tes às dívidas agrícolas antigas e também às recentes 
dos agricultores. O grupo está aguardando uma con-
traproposta condizente para resolver os problemas do 
endividamento. Os agricultores não agüentam mais 
aguardar solução porque novas safras estão surgindo 
e a categoria segue com essa indefinição quanto ao 
saneamento de suas dívidas. 

Queremos uma renegociação das dívidas de 
R$70 bilhões, provenientes dos programas PESA, 
RECOOP, securitização, PRONAF, PROCERA, FUN-
CAFÉ e do cacau. Somente as dívidas ativas com a 
União já somam mais de 31 mil operações, equiva-
lentes a R$12,99 bilhões, sendo a maioria de securi-
tização; e mais R$19,98 bilhões estão a caminho da 
União. As dívidas antigas chegam a R$ 32,97 bilhões 
no total, equivalente a 125 mil contratos, com parcelas 
atrasadas a partir de 2005. As dívidas mais recentes, 
desde 2003, somam R$49,2 bilhões, de custeio e de 
investimento.

Sr. Presidente, estamos preocupados porque as 
dívidas ativas já estão sendo executadas e essa é uma 
discussão que vem sendo protelada há 14 anos. Já te-
mos a sinalização do Governo Federal de prorrogação 
de investimentos até 17 de dezembro e a de custeio 
para 30 de outubro. Estamos ansiosos e desejamos 
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uma solução urgente para resolver esse impasse com 
o propósito de salvar a agricultura brasileira.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
senhores ouvintes do Programa A Voz da Brasil, in-
ternautas, funcionários desta Casa, faço registro que 
considero importante.

Ontem, o Centro de Cultura Negra do Maranhão 
completou 28 anos de lutas, resistência e conquistas 
em defesa da igualdade racial e dos direitos do povo 
negro. 

O Centro de Cultura Negra deu importante con-
tribuição à luta pelos direitos da população negra do 
Estado do Maranhão e, principalmente, à luta em defesa 
do reconhecimento das comunidades quilombolas.

Além da consciência, além da defesa de direitos, 
o Centro de Cultura Negra muito trabalhou pela cultura. 
Por intermédio de um grupo afro chamado Akomabu, o 
Centro de Cultura Negra tem contribuído para garantir 
a reverência à música, à poesia e a todas manifesta-
ções culturais.

Registro a contribuição do Prof. Luizão, médico 
nascido em Saco das Almas, Município de Buriti; da 
Profa. Mundinha, pesquisadora da cultura negra do 
Maranhão; do Prof. Magno Cruz, engenheiro que tem 
ajudado na manutenção do Centro de Cultua Negra; do 
Ivo Fonseca, quilombola do Quilombo de Frechal, no 
Município de Mirinzal; do Sílvio Bembem, Secretário-
Adjunto de Igualdade Racial do Estado do Maranhão; 
do João Francisco, militante do PDT, atual Secretário 
de Igualdade Racial do Estado; da Socorro Guterres, 
mulher negra e batalhadora; do Dr. Carlos Antônio, ad-
vogado, também negro, e do Chocolate, economista.

São muitas as contribuições de negros que, espa-
lhados por este País, lutam pela garantia dos direitos 
da população negra à terra, à cidadania, à saúde e a 
ser considerado gente.

No aniversário do Centro de Cultura Negra, pa-
rabenizo também as organizações que atuam a fim de 
que vigore entre nós uma democracia verdadeira. E 
para haver uma democracia verdadeira, Sr. Presidente, 
é preciso incluir a população negra no processo de dis-
tribuição de renda e de reconhecimento de direitos.

Nessa luta por direitos, mais uma vez, desta-
co a necessidade de o Estado brasileiro identificar, 
demarcar e titular as terras remanescentes de qui-
lombos. Impossível, depois de quase 2 décadas da 
promulgação da Constituição de 1988, os Governos 
ainda não terem garantido a área das comunidades 
afro-descendentes.

Com dessa lembrança, ressalto que esta Casa 
não pode jamais aprovar o Projeto de Decreto Legis-

lativo nº 44, de 2007, do Deputado Valdir Colatto, que 
pretende dar um passo atrás na história, revogando 
o decreto que regulamenta as terras remanescentes 
de quilombos.

Parabéns ao Centro de Cultura Negra do Mara-
nhão por seus 28 anos de luta.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (Bloco/PDT 
– AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, com muita alegria, venho à tribuna 
saudar os milhares de irmãos do Brasil afora que hoje 
estão em Brasília para participar do 2º Encontro Nacio-
nal dos Povos da Floresta – o primeiro e foi realizado 
há 19 anos, logo depois da morte de Chico Mendes. 

Parabenizo o Presidente Lula e a Ministra Ma-
rina Silva pela sensibilidade de convocar e organizar 
esse evento, que se realiza no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, quando grandes pressões inter-
nacionais se voltam contra o País, em razão do aque-
cimento global e das mudanças climáticas.

Agradeço especialmente ao Governador do Ama-
pá, Waldez Goes, por disponibilizar stand para que 
nós, da Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, pudéssemos expor 
nossos trabalhos, nossos projetos e as matérias que 
tramitam na Câmara dos Deputados de interesse dos 
caboclos da região.

Sou caboclo da floresta. Nasci na beira de um 
rio, na Ilha Grande de Gurupá. Sou sensível aos pro-
blemas dos que moram na floresta. Por isso, estou 
me organizando para expor no stand do Governo do 
Amapá o Projeto Renda Verde, que visa compensar 
os povos da floresta pelos serviços ambientais pres-
tados ao Brasil e ao mundo. Quem preserva merece 
e precisa ser compensado.

Todos sabemos que destino está reservado à 
Amazônia brasileira: um destino de preocupações e 
de desafios. As maiores inteligências do mundo se 
voltam para a conservação e a proteção da floresta, 
essenciais para a manutenção do equilíbrio do clima 
da Terra.

Em tramitação na Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, onde será relatado pelo 
Deputado Jorge Khoury, o Projeto Renda Verde tem 
o condão de definir que destino está reservado aos 
povos da floresta, para o caboclo que mora na beira 
do rio e tem uma pequena serraria ou uma plantação 
de açaí. O que os países ricos e o Brasil podem fazer 
por essas pessoas para lhes garantir sobrevivência 
digna, melhor qualidade de vida, assistência médica, 
educação e proteção social?

Apresentamos o Programa Renda Verde asso-
ciado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Susten-
tável para que ele tenha os recursos indispensáveis a 
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remunerar as famílias que protegem a floresta e que 
precisam ser compensadas pelos serviços ambientais 
que prestam.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, gostaria de registrar o lançamento do PAC da 
Saúde, no Marina Hall, que contará com a presença 
do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
e do Presidente da FUNASA, Danilo Forte, que con-
seguiu equacionar todos esses problemas.

O PAC da Saúde, que receberá cerca de 4 bi-
lhões de reais, visa atender os municípios de baixo 
IDH, com índices socioeconômicos baixíssimos, como 
quilombolas e áreas indígenas. 

Também contaremos com a presença de Edu-
ardo Miranda Ribeiro, Prefeito de Brejo de Areia, mu-
nicípio emblemático do Maranhão, naturalmente rico 
pelas potencialidades econômicas, mas muito pobre. 
Somente agora, com sua emancipação, os serviços 
públicos estarão chegando àquela população.

Tenho certeza de que, com a assinatura do ter-
mo de compromisso entre a Prefeitura e a União, do-
taremos aquele município com água tratada, esgoto 
sanitário e, possivelmente, alguns postos de saúde na 
área rural. Vamos atender, com certeza, a população 
mais carente do Maranhão – que é, talvez, o Estado 
mais carente do Brasil. 

Brejo de Areia situa-se no centro-sul maranhense 
e é muito carente na área da saúde. Com a previsão 
de 4 bilhões do PAC, veremos o que conseguiremos 
fazer em termos de projetos.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para fa-
zer um desagravo à descortesia cometida ontem pelo 
Líder do DEM, Deputado Ronaldo Caiado, ao servidor 
público de grande competência, que tem prestado au-
xílio muito grande a esta Casa, Sr. Marcos Lima, pro-
fundamente questionado ontem, inclusive comparado 
a elementos que não condizem com sua conduta.

Deixo aqui meu desagravo e peço desculpas ao 
Sr. Marcos Lima. S.Sa. tem feito um bom trabalho de 
assessoria ao Ministro Walfrido dos Mares Guia. 

Era o que tinha a dizer.
 A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos chegan-
do ao final dos trabalhos da CPI do Sistema Tráfego 
Aéreo. o Relator iniciou a apresentação do relatório 
ontem e continuará a leitura hoje e amanhã. 

Gostaria de defender o que considero um dos 
elementos fundamentais de conclusão dessa CPI: a 
necessidade imediata da desmilitarização do controle 
de tráfego aéreo. O Brasil é um dos poucos países que 
ainda mantém sob controle militar o controle de tráfego 

aéreo civil. As conseqüências disso são extremamente 
nefastas para a segurança do tráfego aéreo, até mesmo 
para o ambiente de trabalho dos controladores, que 
exercem função extremamente delicada, estressante 
e importante, ao garantir a segurança dos usuários do 
transporte aéreo no País.

Nos últimos meses, o Comando da Aeronáutica 
tomou medidas extremamente autoritárias que resul-
taram em punições, tais como transferências e até pri-
sões de controladores de vôo que ousaram denunciar 
os problemas que vivenciam diariamente, no exercício 
de suas funções.

Não se trata de problemas meramente trabalhis-
tas, uma vez que influenciam diretamente na segu-
rança do tráfego aéreo do País. Está muito claro que 
contribuíram para o acidente do avião da Gol falhas 
recorrentes no sistema, as quais não são reconhecidas 
pelos oficiais da Aeronáutica, que insistem em repetir 
que o sistema é perfeito.

Para contornar a atual crise, o Comando da Ae-
ronáutica tomou diversas medidas. Uma delas levou à 
diminuição dos atrasos nos aeroportos, porém à custa 
da diminuição da segurança do tráfego aéreo do País. 
Além disso, o Comando da Aeronáutica reduziu a carga 
horária dos cursos de formação dos controlares; co-
locou controladores formados para a defesa aérea no 
controle de tráfego aéreo civil; permitiu que controlado-
res sem formação adequada exercessem funções de 
supervisão; proibiu aviões que voam em baixa altitude 
de fazer contato com a torre para receber orientações 
dos controladores, tudo isso com vistas, simplesmen-
te, a diminuir o número de aviões controlados simul-
taneamente, medida essa que influencia diretamente 
na segurança do espaço aéreo brasileiro. 

Por isso, Sr. Presidente, consideramos necessá-
ria uma recomendação para que as normas editadas 
nos últimos meses pelo Comando da Aeronáutica se-
jam revistas e reavaliadas por outros setores, como, 
por exemplo, o próprio CONAC. Todas as normas que 
influenciam na segurança do tráfego aéreo do País, 
mesmo que hoje ele ainda esteja sob o controle do 
Comando da Aeronáutica, devem, a meu ver, também 
ser reavaliadas pelos setores civis que integram o CO-
NAC e até mesmo pelos próprios controladores, que 
vivenciam o dia-a-dia do controle de tráfego aéreo em 
nosso País e não têm sido ouvidos – ao contrário, em 
Manaus, onde estive recentemente, existem 7 contro-
ladores presos sem julgamento, a exemplo de vários 
outros, espalhados por este País, que já foram presos, 
transferidos ou punidos de outra forma porque ousa-
ram falar dos problemas que encontram no seu dia-a-
dia e que influenciam na segurança do tráfego aéreo.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. RENATO MOLLING (PP – RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
cumprimento V.Exa. e os demais Deputados aqui pre-
sentes.

Venho hoje a esta tribuna profundamente indigna-
do com a revogação, ontem, pelo Governo, da Medida 
Provisória nº 382, de 2007.

Todos os esforços para aprovar a CPMF são 
importantes, dado que os recursos com ela arrecada-
dos são essenciais para fazer frente a tantas despe-
sas que tem o Governo, seja na área da saúde, seja 
em investimentos, seja nos diferentes setores. O que 
não podemos admitir é falta de planejamento e de 
consideração com o setor empresarial intensivo de 
mão-de-obra – coureiro-calçadista, têxtil e moveleiro 
–, que gera muitos empregos no Brasil. Esses setores 
passam pela pior crise da sua história.

A medida provisória ontem revogada tramitava 
na Casa há bastante tempo e, com certeza, graças 
a ela muitas empresas contraíram empréstimos e se 
adequaram às suas disposições, relativamente à co-
brança do PIS e da COFINS. Mas, de uma hora para 
outra, ela deixou de ter efeitos legais. Isso é uma falta 
de consideração!

O País precisa desses setores importantes da 
economia para prosperar. Se quisermos que o Brasil 
cresça, temos que gerar empregos, e esses setores 
são fundamentais para alcançarmos esse objetivo. 
Por isso o Governo não poderia ter tratado a matéria 
dessa maneira. Pode ser que outro projeto de lei seja 
apresentado, mas acredito que deva haver mais pla-
nejamento e respeito com relação as esses setores, 
porque a medida provisória revogada já vinha sendo 
discutida há bastante tempo; sobre ela, inclusive, fo-
ram realizadas várias audiências públicas, das quais 
participou a equipe econômica do Governo.

A necessidade de aprovação da CPMF não jus-
tifica o que aconteceu. Por isso, tenho certeza de que 
o setor empresarial, que é tão importante e já sofre 
com a alta carga tributária, mais uma vez está sendo 
penalizado, o que não é justo.

 O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito esta 
oportunidade para registrar que hoje pela manhã hou-
ve um encontro do nosso Governador com a bancada 
do Maranhão. Participaram do encontro o Diretor do 
CEFET e o Diretor da Escola Técnica do Estado, bem 
como o Dr. Eliezer Pacheco, Secretário de Educação 
Profissional e Tecnológica do MEC.

Para nossa satisfação, Sr. Presidente, o Mara-
nhão está sendo contemplado pelo Governo Federal 
com algumas unidades do CEFET, as quais, somadas 
às existentes no Estado, somarão 14.

O Maranhão é grande e ainda precisa levar o en-
sino tecnológico para a região sul do Estado, a exem-
plo dos Municípios de Balsas e de Estreito, e também 
para a região oriental, que envolve aproximadamente 
20 Municípios.

A implantação do programa que amplia o ensino 
tecnológico é muito importante para o desenvolvimen-
to do Maranhão, pois o incremento da educação no 
nosso Estado é premente, necessário, urgente e pre-
cisamos aproveitar o momento que vive o Governo e 
a sua sensibilidade.

Por isso, solicitamos ao Governo Federal atenção 
especial para a ampliação das escolas agrotécnicas, 
considerando que o Maranhão tem vocação para a 
agricultura. Boa parte da população maranhense vive 
ainda no meio rural. Há, no Estado, muita agricultura 
e pecuária de subsistência.

Aproveito, por fim, para dizer ao Ministro da Edu-
cação e ao Dr. Eliezer – que tão bem representa o 
Ministério da Educação e nos trouxe a garantia do 
Governo Federal de que outra etapa virá, com vistas 
à ampliação do ensino tecnológico – que o Maranhão 
tem vocação para a agricultura. Portanto, precisamos 
ampliar a presença no Estado das escolas agrotécnicas, 
formadoras de profissionais e tendentes a desenvolver 
ações técnicas que visam ao fortalecimento da agri-
cultura. Temos uma grande região com rios perenes, 
mas há grande carência de mão-de-obra.

Entendemos que este momento, no qual o Ma-
ranhão está se preparando para recepcionar as novas 
escolas técnicas e tecnológicas e principalmente am-
pliar as escolas agrotécnicas, dará novo rumo à edu-
cação do Estado e promoverá a profissionalização dos 
jovens, que necessitam de qualificação, uma vez que 
estamos recebendo siderúrgicas e hidrelétricas.

Tenho certeza de que o CEFET, junto com as 
escolas técnicas, nos dará suporte para qualificarmos 
nossos jovens e inseri-los no mercado de trabalho.

Sr. Presidente, agradeço ao Ministério de Educa-
ção e Cultura e ao Presidente Lula pela ajuda que vêm 
dando ao Maranhão, ampliando consideravelmente o 
CEFET do Estado.

Muito obrigado.
 O SR. DR. PINOTTI (DEM – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
existe uma instituição muito bem formada na Casa, 
chamada Colégio de Líderes, que cassa diariamente 
a palavra de 500 Deputados. Esta é a razão pela qual 
venho declarar meu voto em relação à CPMF. Sou ab-
solutamente contrário a essa contribuição. Entendo que 
não podemos continuar pagando um imposto como o 
da Suécia, tendo uma cidadania como a da Namíbia. 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48249 

Com a retirada da CPMF, teremos importante redução 
da carga tributária.

Além do mais, esta declaração de voto prende-
se ao fato de que a CPMF foi feita para a saúde. Em 
1997, eu estava na Casa e congreguei uma grande 
quantidade de Deputados para aprová-la, porque ha-
via a garantia do Governo de que ela seria destinada 
à saúde, o que foi uma mentira brutal!

De maneira que voto por convicção, não tanto por 
disciplina partidária. Se meu partido exigisse outro voto, 
daria o da minha consciência – contra a CPMF! 

Aliás, quero fazer um comentário a respeito da 
coerência ou da incoerência desta Casa. Vejo com di-
ficuldades, nesta discussão, a legitimidade da Oposi-
ção e do Governo. A Oposição, que antes votou a favor 
da CPMF, agora está contra. Ela não teve coragem de 
cobrar do Governo a coerência de usar os recursos da 
CPMF na saúde. E o Governo, que agora está favorá-
vel, votou contra em sua primeira edição. 

Precisamos repensar esta questão. Nosso voto 
deve provir de nossa consciência e dos eleitores, que 
nos depositaram confiança, e não de certas discipli-
nas partidárias que não atendem aos interesses dos 
eleitores brasileiros.

Portanto, meu voto é contra a CPMF, em decor-
rência da mentira criada e da carga tributária.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Recentemente, tive a oportunidade de participar 

de um debate sobre o papel do estágio em nosso País, 
com destaque para o papel exercido nesse sentido pelo 
Centro de Integração Empresa/Escola – CIEE.

Trago, aqui, a esta tribuna, algumas dessas re-
flexões. Antes, porém, gostaria de manifestar minha 
paixão pelo CIEE, que vem, talvez, de uma deforma-
ção profissional. Como todos sabem, sou médico e 
professor de Medicina. E sabem também que, depois 
de 6 anos, o curso de Medicina forma médicos sem 
qualquer capacitação para a atuação profissional. Daí 
a razão de eles terem de fazer residência médica por 
2 ou 3 anos, até virarem verdadeiros craques. E qual 
é a diferença? A diferença é o ensino inserido no tra-
balho, é o estágio, o aprendizado direto; é aquilo que 
John Dewey dizia aos pedagogos no começo do século 
passado. Dessa forma, o que o CIEE oferece para a 
educação do País e do nosso Estado é uma ação ex-
tremamente essencial e até agora muito pouco apre-
ciada e menos usada do que deveria ser.

Por isso, quero registrar enfaticamente minhas 
congratulações ao CIEE por essa possibilidade de criar 
um campo de conhecimento prático. É na interdisci-
plinaridade, na prática, que nós podemos encontrá-la. 
Mesmo que Auguste Comte ainda reine nas nossas 
disciplinas, nas universidades, nas escolas de qualquer 

nível em geral, quando o cidadão vai para o estágio 
prático ele não só tem um contato com a realidade, 
mas também é obrigado a entender a importância da 
inter e transdisciplinaridade.

Sras. e Srs. Deputados, realmente nós não pode-
mos desvincular a educação da política geral do País 
e da sua política econômica. Quero explicitar alguns 
dados porque é preciso que haja uma participação po-
lítica maior de lideranças sociais e comunitárias, para 
que realmente a educação ganhe um pouco mais de 
prioridade na realidade nacional. Os recursos governa-
mentais vêm dos impostos pagos por todos e formam 
um conjunto de dinheiro que está na mão do Governo. 
Três itens fundamentais cobrem os 100% do uso des-
se dinheiro, Em primeiro lugar, a Previdência Social, 
que usa 31% dos recursos nacionais – e 20 anos atrás 
ela usava 33%. Nesses 20 anos, Sr. Presidente, nós 
sofremos o processo de transição demográfica: hou-
ve aumento de 5% no número das pessoas idosas a 
cada ano; portanto, em 20 anos dobrou o número de 
idosos no País e se manteve o percentual da Previ-
dência Social. Aí não tem como mudar; vai continuar 
assim e é justo que continue. Mas há outro item, que 
é o pagamento dos juros da dívida, que ocupa 44% 
dos recursos nacionais. Eram de 17%, 12 anos atrás, e 
hoje são de 44%. A dívida pública brasileira, que era de 
R$65 bilhões em 1995, hoje está acima de R$1 trilhão 
– e sobre ela são pagos regularmente os juros, que 
vão crescendo à medida que a dívida vai crescendo. 
Se somarmos os 31% da Previdência aos 44% dos 
juros da dívida (dados do Governo Federal, de 2006), 
teremos 75%. Então sobram 25% para o restante das 
obrigações do Estado: saúde, moradia, segurança, in-
fra-estrutura, educação – tudo aquilo que é importante 
para o País. Se não mudarmos essa política econô-
mica, não vamos conseguir privilegiar a educação no 
Brasil de jeito algum.

Recentemente, participamos diretamente do pro-
cesso de criação da Secretaria da Educação Superior 
do Governo do Estado de São Paulo, que surgiu como 
gesto do Governador José Serra para valorizar o ensi-
no superior e para garantir a manutenção da qualidade 
das universidades públicas estaduais. 

As 3 universidades estaduais de São Paulo manti-
veram sua qualidade de ensino por uma série de razões: 
a mãe USP, a concentração de inteligência dentro dela, 
bons reitores, excelentes gestores, dedicados profes-
sores, bons funcionários, mas acima de tudo por uma 
questão que não é derivada da autonomia universitá-
ria, que está no Art. 207 da Constituição: a vinculação 
de recursos orçamentários que dá vida à autonomia 
universitária; ou seja, os 9,57% dos recursos que vão 
para a universidade. Esses recursos serão mantidos, 
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ainda que não estejam sequer previstos na lei. Eles 
constituem quase um acordo de cavalheiros entre o 
Governo e as universidades, que vai ser mantido na 
atual gestão.

O que se deseja também é que a universidade, 
além de sua função precípua, a maior e mais impor-
tante, sem dúvida nenhuma, que é formar cidadãos e 
cidadãs para que multipliquem o conhecimento e sejam 
bons profissionais, também contribua para formá-los 
com liberdade e criatividade, para que sejam críticos 
e modifiquem a realidade em que estão inseridos, e 
para que tenham boas idéias para melhorar a nossa 
sociedade. Por isso a autonomia, a liberdade e a pes-
quisa básica da universidade têm que ser mantidas e, 
claro, aprimoradas.

Sras. e Srs. Deputados, dado o quadro bastante 
sombrio que ainda verificamos na realidade do País, 
que nos coloca em condições de igualdade com o 
Haiti, não é nada exagerado pedir à universidade que 
olhe um pouco para além de seus muros e ajude no 
processo de desenvolvimento, sem que para isso ela 
precise perder a noção e a prática de que sua tarefa 
é formar pessoas. Mas ela tem peculiaridades, tem 
privilégios que podem servir muito bem para ajudar o 
desenvolvimento do País. Precisamos parar de formar 
cidadãos para o desemprego e passar a formá-los 
para o emprego.

É imperioso unir a ciência básica da universidade 
com a tecnologia e a indústria para gerar riqueza. O 
Brasil tem 2% dos papers publicados em revistas inter-
nacionais, mas tem apenas 0,2% das patentes registra-
das ao nível internacional. Ou seja, temos capacidade 
para a pesquisa, especialmente nas universidades, mas 
não temos ainda a capacidade de fazer com que as 
pesquisas gerem riquezas. Se temos publicadas 2% 
de todas as pesquisas realizadas no mundo, como é 
que só temos 10 vezes menos patentes que vão ge-
rar produtos de valor agregado, exportação, riqueza e 
distribuição do País?

O que se deseja é que a universidade também 
participe desse processo, que se junte a toda a so-
ciedade para uma avaliação, uma proposta ou uma 
crítica, uma contribuição mais prática na questão da 
educação básica. Não podemos continuar vendo o SA-
RESP – Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar 
do Estado de São Paulo, o SAEB – Sistema de Avalia-
ção da Educação Básica, a UNESCO – Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura, o UNICEF – Fundo das Nações Unidas para 
a Infância, entre tantos outros organismos nacionais 
e internacionais, nos mostrarem, a cada ano, que a 
educação está igual ou pior, e não termos uma pro-
posta de união nacional para resolver esse problema. 

Se há 20 anos a educação continua ruim é porque é 
preciso reunir mais esforços e ajudar de várias formas 
para que ela melhore. A universidade pode dar essa 
contribuição adicional.

Um dos pontos fundamentais são os estágios 
obtidos por meio do CIEE. Esses estágios têm uma 
dupla vantagem: melhoram o ensino básico e melhoram 
também o ensino universitário. Eles são uma espécie 
de “residência” (para usar o jargão médico) unindo o 
estudo universitário com uma colaboração muito boa 
para a melhoria da escola básica. Isso também foi 
feito com a alfabetização ao nível do ensino funda-
mental, no Município de São Paulo, com resultados 
bastante bons.

A questão da falta de eqüidade no acesso à uni-
versidade precisa ser corrigida? É claro! Apenas 11% 
dos brasileiros entre 18 e 25 anos de idade estão na 
universidade. Nenhum país desenvolvido tem menos 
de 35%; têm entre 45% e 50%. A Espanha, por exem-
plo, tem índice de 48%.

É perfeitamente possível trabalharmos com cur-
sinhos e criarmos escolas de excelência com o auxí-
lio da universidade. Enfim, a universidade tem como 
ajudar no processo de desenvolvimento do Estado, 
sem perder suas características fundamentais. E, se 
quisermos melhorar, precisamos mudar.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, confesso que me sinto constrangido 
de ocupar este plenário, para uma vez dar noticias ao 
Congresso Brasileiro e à Nação, de mais uma nego-
ciata patrocinada pela atual Administração Municipal 
de Ariquemes. 

A 2ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de Rondô-
nia, no dia 14 de setembro corrente, concedeu liminar 
favorável, decretando a suspensão do Concurso Publi-
co para Servidores do Município de Ariquemes, e que 
recebeu aplausos de toda a população rondoniense.

Teria a Administração Municipal celebrado um 
contrato com a empresa denominada Instituto Exatus 
Ltda. para realização do concurso publico para servi-
dores públicos do município, sem o cumprimento de 
exigências contratuais, tais como: elaborar, imprimir, 
fornecer os manuais do candidato e o programa pre-
visto para a realização do concurso, o que justificaria o 
baixo preço da proposta vencedora, ou seja 41,5% do 
valor mínimo estipulado pelo contratante no edital.

Afirma o eminente Magistrado em seu despa-
cho: 

”O descumprimento de itens estabeleci-
dos contratualmente subverte o principio de 
igualdade entre os licitantes, na medida em 
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que possibilita a um deles oferecer proposta 
inferior aos demais, posto que não cumprirá 
obrigações que os demais estariam obriga-
dos a cumprir. Ademais, o descumprimento 
dos aludidos itens dificulta o controle e a pu-
blicidade do concurso, principio essenciais a 
qualquer ato administrativo se não bastasse, a 
comprovação do cumprimento das condições 
ou sua posterior implementação viabilizará a 
realização do certame sem maiores prejuízos 
para a administração e candidatos, o que por 
certo não será possível caso a prova seja rea-
lizada e posteriormente anulada. Pelas razões 
expostas, concedo a liminar para determinar 
a suspensão do Concurso Publico.”

Com essa liminar, a Justiça Estadual preserva 
os recursos financeiros do município e assegura aos 
candidatos a lisura das provas e aos aprovados a cer-
teza de que assumirão os seus cargos.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pronun-
ciamento nos meios de comunicação da Casa, para 
que este assunto chegue ao município, uma vez que 
parte da imprensa local sequer toma os cuidados de 
divulgar essas irregularidades.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra para fazer uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Re-
clamação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero fazer uma reclamação.

Brasília passa por um momento de intensa seca, 
e a Casa deve tomar algumas providências. Precisa-
mos avaliar a qualidade do ar-condicionado e do piso 
deste plenário. Não existe o mínimo de higiene no 
banheiro, onde há necessidade de se abrir e fechar 
a porta a todo momento. É preciso também substituir 
copos de vidro e xícaras de louça por descartáveis 
nas lanchonetes. 

Não tenho dúvidas, após tantos anos na Casa, 
de que deveria ser substituído esse piso tipo carpete. 
Ele é insalubre para um ambiente com 513 Parlamen-
tares, vindos de 27 Unidades federadas. 

As lanchonetes da Casa também precisam au-
mentar o grau de higiene no serviço de distribuição 
de água e café.

Milhares de pessoas, incluindo funcionários e 
Parlamentares, transitam todos os dias na Casa e 
correm risco de contrair infecções. Solicito a V.Exa., 
portanto, a mais urgente providência nesse sentido. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Ilustre 
Deputado Luiz Carlos Hauly, concordamos com V.Exa. 
em vários pontos levantados. Esse assunto inclusive 
já foi tratado por alguns membros da Mesa. 

Assumimos o compromisso de, na próxima reu-
nião da Mesa, levantar o assunto. Já existe uma preo-
cupação quanto ao nosso ambiente, inclusive o grave 
problema de não haver plena acessibilidade de defi-
cientes físicos à Mesa Diretora, o que é uma falha im-
perdoável para o Parlamento da República.

Portanto, a preocupação de V.Exa. vai ser consi-
derada pela Mesa Diretora em sua próxima reunião.

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Átila Lins.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, hoje pela manhã está sendo realizada no Mari-
na Hall solenidade de lançamento do PAC da saúde, 
que contará com a presença do Presidente Lula, do 
Sr. Ministro da Saúde, Dr. Temporão, do Presidente 
da FUNASA, Dr. Danilo Forte, e de outras autorida-
des, como Prefeitos e o Governador do meu Estado, 
Eduardo Braga, que será beneficiado com recursos da 
Fundação Nacional de Saúde.

No meu Estado, vários Municípios serão con-
templados com recursos da ordem de 4 bilhões de 
reais para as áreas de saneamento e esgoto, abaste-
cimento d’água. Esses recursos fazem parte do PAC 
da Saúde e beneficiarão Manaus e vários municípios 
amazonenses.

Vê-se assim, Sr. Presidente, que o Governo do 
Presidente Lula vem investindo na qualidade de vida 
de tantos quantos vivem não apenas nas sedes muni-
cipais, mas, sobretudo, nas comunidades rurais e Ca-
pitais dos Estados. Por isso, cumprimento o Presidente 
da República, bem como o Presidente da FUNASA, Dr. 
Danilo Fortes, que vem lutando incansavelmente para 
dotar municípios com IDH pequeno de mais recursos. 
Assim, recebendo essa ajuda substancial do Governo, 
eles terão a possibilidade de dar melhores condições 
de vida a seus habitantes.

Aproveito ainda a oportunidade, Sr. Presidente, 
para fazer um registro a respeito da solenidade de que 
participei no último sábado, em Guajará, no Alto Juruá, 
onde foi inaugurado o estádio de futebol do município. 
O estádio foi construído com recursos do Governo Fe-
deral, através de uma emenda parlamentar de minha 
autoria. O Prefeito fez uma bela obra que irá atender 
os desportistas e a população de Guajará, que hoje 
dispõe de uma praça de esportes capaz de sediar 
diversos eventos futebolísticos, com boas acomoda-
ções para a população de um modo geral. Estiveram 
presentes à solenidade o Prefeito Samuel Farias, o 
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seu Vice-Prefeito Walter, o Prefeito de Ipixuna, Davi 
Farias, o seu Vice-Prefeito Maurício, vários Vereado-
res e a população. 

Portanto, meus parabéns ao povo de Guajará, 
ao Prefeito Samuel Farias e a toda a equipe que orga-
nizou o jogo entre as seleções de Ipixuna e Guajará, 
cujo resultado foi empate, demonstrando, assim, que 
houve confraternização entre os 2 municípios coirmãos 
– Ipixuna e Guajará, no Alto Juruá!

Mais uma vez quero cumprimentar a população 
daquele Município e dizer que vamos continuar, na 
condição de Deputado Federal, a trabalhar em bene-
fício da comunidade. 

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Presidência convoca os Parlamentares que se encon-
tram em seus gabinetes ou em outras dependências da 
Casa a virem ao plenário marcar presença e garantir o 
quorum necessário ao início da Ordem do Dia.

Registraram presença na Casa 375 Parlamenta-
res, mas apenas 233 marcaram presença no plenário 
até o momento.

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o Deputado Jurandil Juarez.

O SR. JURANDIL JUAREZ (Bloco/PMDB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Ministro da Fazenda divulgou a 
informação de que o Governo Federal encaminhará ao 
Congresso Nacional um projeto de lei alterando a Lei 
de Responsabilidade Fiscal – LRF com o objetivo de 
estabelecer punição direta ao Poder que descumprir 
os limites fixados para gastos com pessoal.

Pelas disposições atualmente vigentes, as despe-
sas com pessoal dos Estados têm um limite total cor-
respondente a 60% da receita corrente líquida. Dentro 
desse percentual estão os limites individuais de cada 
Poder, assim distribuídos: Poder Executivo, 49%; Po-
der Legislativo, inclusive Tribunal de Contas, 3%; Poder 
Judiciário, 6%; e Ministério Público, 2%.

Se qualquer um desses Poderes ultrapassar o 
seu limite individual, a punição atinge o Estado como 
um todo, ainda que o somatório de todos fique abai-
xo de 60%.

A proposta de alteração da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal pretende que, numa situação como 
essa, seja punido somente o Poder que extrapolar o 
seu limite.

Aparentemente, individualizando as responsa-
bilidades, o projeto estará resolvendo essa distorção 
da Lei. Mas não é bem assim, ou, pelo menos, não 
é assim tão simples. Ocorre que esse problema tem 
outras causas.

Mesmo considerando o largo alcance da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e sua comprovada eficácia no 

disciplinamento do gasto público em geral e, particular-
mente, nas despesas com pessoal, não há dúvida de 
que ela precisa ser aperfeiçoada, à luz da experiência 
acumulada nestes 7 anos de vigência.

São poucos, poucos mesmo, os Estados brasi-
leiros que cumprem integralmente os dispositivos que 
limitam os gastos com pessoal sem comprometer a 
qualidade dos serviços oferecidos. E a razão principal 
é que se estabeleceu uma regra única, igual, para um 
país que é muito desigual.

Não parece acertado ter como parâmetro um 
percentual fixo sobre uma mesma base de cálculo, 
igual para todos os Estados, que têm capacidade de 
arrecadar muito diferenciada. São Paulo e Amapá, por 
exemplo, não podem ter o mesmo percentual de 2% 
para atender despesas de pessoal do Ministério Públi-
co e apresentar o mesmo desempenho em termos de 
prestação de serviço. Esse percentual pode ser sufi-
ciente para um Estado maduro, que tem uma receita 
orçamentária muito alta e estabilizada, mas não é a 
mesma coisa para um Estado em fase de implantação 
e que tem receita baixa e instável.

Outra distorção que precisa ser discutida é a 
elevada discrepância que existe entre 2 Poderes que 
têm atribuições correlatas, como o Poder Judiciário e 
o Ministério Público. Enquanto o primeiro pode gastar 
até 6% da Receita Corrente Líquida – RCL com pes-
soal, o segundo, apenas 2%. Regra geral, pode-se 
dizer que onde tem juiz tem que ter promotor. É certo 
que as despesas do Judiciário, decorrentes de suas 
características próprias, são maiores, mas certamente 
não nessa relação 6 para 2. 

Também precisa ser revista a situação dos Tribu-
nais de Contas, que, em termos orçamentários, são 
apêndices das Assembléias Legislativas. Pela importân-
cia de suas atribuições, é preciso que os Tribunais de 
Contas tenham autonomia orçamentária e financeira, 
sendo necessária a fixação de um percentual próprio 
para limite dos seus gastos com pessoal.

Esses são alguns pontos que merecem reflexão 
desta Casa. O projeto de lei do Governo, quando aqui 
chegar, ensejará, na sua discussão, a oportunidade de 
aperfeiçoar a Lei de Responsabilidade Fiscal, indiscu-
tível referência do nosso arcabouço legal pela enorme 
contribuição que tem dado para a moralização dos gas-
tos públicos no Brasil, desde que entrou em vigor.

Muito obrigado.
O SR. RENATO AMARY (PSDB – SP. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero fazer minhas as palavras do Deputado 
Dr. Pinotti. Por isso, venho à tribuna neste instante. 
S.Exa. disse, alguns minutos atrás, que, em virtude da 
existência de um Colégio de Líderes, nós, Deputados 
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mais novos e que não temos acesso à Liderança ou à 
Vice-Liderança, encontramos muitas dificuldades para 
nos pronunciar nesta Casa de Leis.

Não poderia deixar de vir aqui, pois para mim hoje 
é um dia muito especial. Hoje começamos a discutir e 
a votar a continuidade ou não da CPMF.

Quero deixar registrado o meu voto contrário à 
prorrogação da CPMF. Poderemos participar de um 
momento histórico nesta Casa se rejeitarmos esse 
tributo. Hoje, 8% da receita da União é decorrente da 
arrecadação da CPMF e 35 a 38 bilhões de reais de-
soneram o contribuinte brasileiro, que chora, reclama 
e se assusta muito com a fúria tributária que assola 
nosso País.

Poderemos muito bem não prorrogar a CPMF 
e até extinguir esse imposto, dando mais oxigênio a 
toda a população deste País, a fim de que ela possa 
consumir um pouco mais.

Tenho certeza de que daremos uma demonstra-
ção à população da vontade política deste Parlamento 
buscando desde já a reforma tributária, tão solicitada 
e tão aguardada por todos os brasileiros. 

Por isso, registro uma vez mais que votarei contra 
a prorrogação da CPMF e concito meus companhei-
ros de Parlamento a meditarem, a refletirem sobre a 
importância de participarmos do processo de reforma 
tributária no País.

Muito obrigado.
 A SRA. CIDA DIOGO (PT – RJ. Sem revisão da 

oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gos-
taria de registrar nesta Casa minha indignação contra 
a grande articulação que está sendo feia no Estado 
do Rio de Janeiro. O Presidente do PMDB do Estado 
do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, e o Prefeito da 
Cidade, Cesar Maia, do Democratas, juntaram-se e 
propuseram aos seus partidos uma grande articulação 
naquele Estado contra o Partido dos Trabalhadores. 

Na semana passada, a Executiva Estadual do 
PT apresentou uma nota, com o título “O Abraço dos 
Afogados”, que define exatamente o que significa a 
união dessas 2 lideranças. 

O ex-Governador Anthony Garotinho, após ter 
conseguido destruir o Rio de Janeiro e as perspectivas 
de crescimento do Estado, e o Prefeito Cesar Maia, que 
também conseguiu destruir a Prefeitura do Município 
do Rio de Janeiro, uniram-se talvez com o intuito de 
acabar de vez com qualquer perspectiva do Estado do 
Rio de Janeiro de se recuperar e apontar um caminho 
para melhorar a vida das pessoas. 

Felizmente, o Governador Sérgio Cabral, que hoje 
está alinhado com o Presidente Lula, porque entendeu 
que a aliança entre o Governo do Estado e o Governo 
Federal é fundamental para fazer o Estado do Rio de 

Janeiro recuperar sua importância no cenário nacional, 
declarou-se contrário a essa coligação. O Governador 
Sérgio Cabral, do PMDB, declarou que não dará guarida 
e apoio à artimanha montada por essas 2 lideranças, 
as quais, ao longo da sua história, como governantes, 
conseguiram acabar com o Estado do Rio de Janeiro, 
que S.Exa. tentará recuperar. 

O prefeito que conseguiu acabar com a Prefeitura 
do Rio tenta preparar seu sucessor, com a chegada 
das eleições municipais, mas não permitiremos. No 
ano que vem, apresentaremos propostas para a pre-
feitura daquele Estado. 

O Governador Sérgio Cabral declarou que con-
tinuará apoiando o Presidente Lula, buscando recur-
sos e investimentos para melhorar o Estado do Rio 
de Janeiro.

Portanto, repudiamos a aliança que fazem no 
nosso Estado.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, gostaria de registrar o trabalho dos pro-
fissionais do Serviço Veterinário da Federação Russa, 
que deixam Brasília em direção a diversos locais do 
País onde realizam inspeções sanitárias, percorrendo 
laboratórios, frigoríficos e propriedades rurais.

Os trabalhos começaram por Florianópolis, com o 
Secretário da Agricultura e dirigentes do setor focando 
a cadeia produtiva suína. 

A delegação do Serviço Veterinário da Federa-
ção Russa conta com aproximadamente 20 técnicos 
e representantes do Governo russo, que passarão 20 
dias no País para avaliar toda a cadeia produtiva da 
carne.

A delegação russa deve avaliar o serviço vete-
rinário brasileiro, os laboratórios, a situação geral da 
saúde animal no País e o controle relativo à tuberculo-
se e à brucelose. Técnicos do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento serão mobilizados para 
acompanhar os russos durante as visitas. 

A missão será importante, com vista a estreitar 
os laços e melhorar a comunicação entre os serviços 
veterinários do Brasil e da Rússia, além de ampliar as 
áreas habilitadas e o conhecimento mútuo dos siste-
mas de inspeção e saúde animal. 

Ao final da missão, deve ser discutido e redigido 
um memorando de entendimento, o primeiro documen-
to de normas sanitárias a ser escrito entre o Brasil e 
a Rússia, para que se estabeleça regras claras entre 
os 2 países.

Os produtores desse setor amplificam as recla-
mações contra os altos custos de produção, conseqü-
ência, inclusive, do corte das importações do produto 
pela Rússia há vários meses.
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Pela importância desse mercado, devemos estar 
atentos quanto ao documento que sinaliza uma evo-
lução na direção de construirmos um acordo sanitário 
que atende aos objetivos dos 2 países.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, ocupo a 
tribuna para destacar ofício que estamos encaminhando 
ao Governo do Estado do Amazonas solicitando ges-
tões no sentido de providenciar a recuperação de 12 
quilômetros do Ramal Ajuricaba, que fica localizado na 
AM-240, no quilômetro 26, Estrada de Balbina.

Sr. Presidente, nossa maior motivação para apre-
sentar ofício pedindo gestões do Governador Eduardo 
Braga vem da Associação Comunitária São Salvador, 
do Município de Presidente Figueiredo, que nos pe-
diu a interferência nesse sentido. Segundo o Presi-
dente da Associação, Manoel Lima do Nascimento, 
a situação é precária e tem dificultado a produção da 
comunidade.

Sras. e Srs. Deputados, apelo ao espírito de ho-
mem público do Governador do Estado para que, ur-
gentemente, possa, em ação conjunta com o Prefeito 
de Presidente Figueiredo, meu amigo Fernando Vieira, 
resolver a situação dessa comunidade, que fica cerce-
ada no seu direito de ir e vir quando se percebe que as 
condições da estrada são, de longe, muito ruins.

Por ora, são essas as considerações. 
Muito obrigado.
 O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS – DF. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ainda no início de 2003, o Presidente 
Lula, num daqueles rompantes que passariam a ser sua 
marca registrada, prometeu ao País um espetáculo de 
crescimento para o mesmo ano. Em seguida, lançou, 
com não menos estardalhaço, o chamado Programa 
de Parcerias Público-Privadas, destinado a fazer com 
que esse espetáculo de crescimento se exibisse por 
inteiro em obras de infra-estrutura. 

Depois disso, o Governo já sancionou a lei que 
institui essa nova forma de parceria e, em sua primeira 
reunião, foi aprovado o estatuto do Fundo de Finan-
ciamento, destinando-se verba de mais de 3 bilhões 
de reais para o início de sua atuação. Sucede que, até 
hoje, nenhum projeto foi aprovado. 

E isso, antes de mais nada, porque se montou, 
para análise das propostas a serem formuladas, um 
aranzel de tal ordem que somente agora o Governo 
se dá conta de que é impossível aprovar, em tempo 
razoável, qualquer parceria, pois que se faz necessá-
rio ouvir previamente o Ministério do Planejamento, o 
Tribunal de Contas, o Comitê Gestor do Fundo, tudo 

para que se tenha um mínimo de garantias nas obras 
a levar adiante. 

Ciente de sua incapacidade para levar adiante tan-
tas e tais análises, o Governo se faz de desentendido, 
não diz mais uma só palavra a respeito de parcerias que 
poderiam ser das mais promissoras e acaba incluindo 
os projetos já formulados no âmbito do PAC. 

Desnecessário dizer que estamos diante de mais 
uma mudança anódina. O PAC, inteiramente contradi-
tório em si mesmo, pois promete acelerar um cresci-
mento que, na prática, não existe, continua dormindo 
no berço esplêndido dos documentos oficiais em que 
foi tramado. O Presidente Lula andou viajando por 
alguns Estados, ali onde menos estivesse sujeito a 
vaias, para anunciar, com pompas e clarins – e enor-
me gasto publicitário, nunca é demais esclarecer –, o 
lançamento daquele mesmo PAC na região. 

O empresário não se ilude com essa pirotec-
nia, principalmente porque os capitais que estariam 
sendo investidos não saem do bolso deles, mas dos 
cofres públicos, sempre menos vigiados que os do 
empresariado. 

Enquanto isso, ou seja, enquanto não sai o espe-
táculo de crescimento prometido para o segundo se-
mestre de 2003, enquanto as parcerias público-privadas 
patinam na areia movediça da burocracia e o PAC é, 
ao que vemos, apenas mais uma palavra de ordem de 
campanha eleitoral, nossa malha viária – toda a infra-
estrutura do País, aliás – exibe sua condição de aban-
dono e caos, uma das razões que fazem tremer todos 
os que seguem esperando o crescimento do País, já 
que, se esse crescimento de fato vier, o País não terá 
como transportá-lo em caminhões, fazê-lo chegar até 
os portos, levá-lo pelas quase abandonadas rotas flu-
viais de que somos tão ricos. 

Por isso, quando alguém se pergunta que fim 
levaram as parcerias público-privadas, anunciadas 
com tanto espalhafato, há mais de 4 anos, somente 
nos resta dizer que, como as demais promessas des-
te Governo, elas seguem sendo apenas promessas. 
E vãs promessas. 

Era o que me cabia dizer.
O SR. FELIPE BORNIER (Bloco/PHS – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, segundo relatório apresentado pela 
OIT – Organização Internacional do Trabalho, 1 em 
cada 5 jovens na América Latina não trabalha nem 
estuda. Dos 106 milhões de pessoas de 15 a 24 anos 
da região, 2,2 milhões estão nessa situação.

O relatório revela ainda que 31 milhões de jovens 
empregados trabalham em atividades consideradas 
precárias. Esse dado se refere às pessoas nessa faixa 
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etária que recebem baixos salários e não têm nenhum 
tipo de proteção social.

Essa realidade é preocupante. Houve redução 
de emprego entre adultos, mas, entre os jovens, ela 
aumentou. Entre os 22 milhões de jovens que não tra-
balham nem estudam, 72% são mulheres. O que ainda 
conta é a divisão sexual, que atribui a elas a respon-
sabilidade pelo trabalho doméstico familiar. Uma parte 
dessas jovens é mãe. Uma gravidez precoce de uma 
jovem pobre significa a impossibilidade de ela estudar 
e trabalhar.

Os jovens que não trabalham nem estudam tendem 
a se inserir na sociedade via subempregos. Um dado da 
OIT que se refere especificamente ao Brasil mostra que 
há 6,6 milhões de empregadas domésticas no País, na 
maioria negras, e só 26% têm carteira assinada.

No Brasil, após 4 anos, o Programa Primeiro 
Emprego, uma das principais bandeiras brasileiras da 
campanha eleitoral do Presidente Lula em 2002, não 
deverá receber verbas a partir do ano que vem.

A colocação do jovem no mercado de trabalho 
é fundamental para o desenvolvimento do País e a 
contenção da criminalidade nessa faixa etária. Se não 
olharmos com atenção e preocupação para esse pro-
blema, a situação tenderá a se agravar profundamente 
nos anos vindouros.

Era o que tinha a dizer.

VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT 
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc

Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 11

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Total de Amazonas: 5

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Total de Rondonia: 4

ACRE

Gladson Cameli PP 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lázaro Botelho PP 
NIlmar Ruiz DEM 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Total de Maranhão: 11
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CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 13

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Mussa Demes DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
João Maia PR 
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Luiz Couto PT 
Rômulo Gouveia PSDB 
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PR 
José Mendonça Bezerra DEM 
José Múcio Monteiro PTB 
Maurício Rands PT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Raul Jungmann PPS 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb

Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

Iran Barbosa PT 
Jerônimo Reis DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Leão PP 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Maurício Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 19

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aelton Freitas PR 
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Ciro Pedrosa PV 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
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Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
João Bittar DEM 
José Santana de Vasconcellos PR 
Juvenil Alves S.Part. 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Miguel Corrêa Jr. PT 
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 30

ESPÍRITO SANTO

Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Gabeira PV 
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Jorge Bittar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Luiz Sérgio PT 
Neilton Mulim PR 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 21

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Palocci PT 

Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Pinotti DEM 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Aníbal PSDB 
José Genoíno PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marcelo Ortiz PV 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Renato Amary PSDB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Silvinho Peccioli DEM 
Silvio Torres PSDB 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 31

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Osório Adriano DEM 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
Jovair Arantes PTB 
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Rubens Otoni PT 
Total de Goiás: 7
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MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Chico da Princesa PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP 
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 17

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPscPtc
Paulo Bornhausen DEM 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
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 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 

Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Sul: 19

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 270 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sobre 
a mesa documento no seguinte teor:

“Tendo sido publicada hoje a Medida Pro-
visória nº 392, de 2007, que revoga a Medida 
Provisória nº 382, de 2007, fica esta última 
com eficácia e tramitação suspensas até a 
apreciação da medida provisória revogado-
ra, nos termos da jurisprudência firmada pelo 
Supremo Tribunal Federal e de entendimento 
já assente no Congresso Nacional.

Em conseqüência, fica retirada da pauta 
da presente sessão, e com tramitação suspen-
sa, a Medida Provisória nº 382, de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pas-
sa-se, então, à apreciação do Item 2, que está sobre 
a mesa e consta da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Item 2.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 558-B, DE 2006 

(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 558-B, 
de 2006, que dispõe sobre a inclusão da 
CPMF nas disposições do § 2º, do artigo 
76 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias – ADCT da Constituição 
Federal; tendo pareceres da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
admissibilidade desta e das de nºs 23, 50, 
66, 90, 112 e 113/2007, apensadas (Relator: 
Dep. Eduardo Cunha); e da Comissão Espe-
cial, pela admissibilidade das emendas nºs 
1 a 26, 28 e 29 e, no mérito, pela aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 
50/2007, com substitutivo; pela rejeição des-
ta e das de nºs 23, 66, 90, 112 e 113/2007, 
apensadas, e de todas as emendas apre-
sentadas na Comissão Especial (Relator: 
Dep. Antônio Palocci).



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48259 

Tendo apensadas as PECs nºs 23/07, 
50/07, 66/07, 90/07, 112/07 e 113/07. 

 O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem, para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
de saber quantos são os requerimentos de retirada de 
pauta apresentados à Mesa e de quais partidos.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 1 
requerimento de retirada de pauta de autoria do De-
mocratas e outro do PSDB.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
o requerimento de retirada de pauta do Democratas 
será retirado.

 O SR. MANATO – Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MANATO (Bloco/PDT – ES. Questão de or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
que V.Exa. determinasse a suspensão dos trabalhos 
nas Comissões, visto que o plenário está vazio.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Presidência agradece ao Deputado Manato a lem-
brança.

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Es-
tão sendo retirados de pauta os 2 requerimentos, a 
pedido da Liderança do Democratas e da Liderança 
do PSDB.

“Senhor Presidente, requeremos a Vossa 
Excelência, nos termos do art. 117, VI, do Re-
gimento Interno, a retirada da pauta da PEC 
558-B/2006, constante do item 1 da presente 
Ordem do Dia.

Salas das Sessões, em 20 de setem-
bro de 2007. – Ronaldo Caiado, Vice-Líder 
do DEM”.

“Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Câmara dos 

Deputados, requeiro a Vossa Excelência, 
nos termos do inciso VI do art. 117, combina-
do com item 1, alínea I, do art. 101 do Regi-
mento Interno, a retirada de pauta da PEC 
558-B/06.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
2007. – Emanuel Fernandes, Vice-Líder do 
PSDB”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A Mesa 
determina o encerramento de todas as atividades nas 

Comissões e pede que sejam acionadas as campai-
nhas, a fim de que toda a Casa tome conhecimento de 
que estamos no período da Ordem do Dia. 

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do art. 177, § 1º, combinado com o art. 
117, X, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, o adiamento da discussão, por 10 
sessões, da PEC nº 558-B/06.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
2007. – Emanuel Fernandes, Vice-Líder do 
PSDB”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação.

Para falar contrariamente, concedo a palavra ao 
ilustre Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.)

O SR. MARCELO SERAFIM – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem, para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o kit de obstrução da Oposição começa com o adia-
mento da discussão por 10 sessões, correto?

V.Exa. pode esclarecer ao Plenário se será per-
mitido, na seqüência, que sejam feitos requerimentos 
de adiamento da discussão por 9, 8, 7, 6 e 5 sessões 
ou, na hora em que for derrubado este requerimento, 
prontamente poderemos discutir?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Depu-
tado, esclareço a V.Exa. que se houver um requerimento 
de adiamento por 9 sessões, como há, de outro par-
tido, é regimental.

O SR. MARCELO SERAFIM – Sr. Presidente, 
se o Democratas fizer um requerimento de adiamen-
to por 10 sessões; o PSDB, um de adiamento por 9 
sessões; outro partido, de adiamento por 8 sessões, 
o Democratas e o PSDB não poderão mais fazer esse 
tipo de requerimento?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – O 
PSDB fez um requerimento de adiamento por 10 ses-
sões e o Democratas, por 9 sessões.

O SR. MARCELO SERAFIM – Então, eles não po-
dem voltar a apresentar requerimentos como esse?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Re-
querimento de adiamento de discussão, não. O mo-
mento já passou.

O SR. MARCELO SERAFIM – Muito obrigado, 
Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
falar contra o requerimento, concedo a palavra ao ilus-
tre Deputado Beto Albuquerque.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos rejei-
tar o requerimento, porque queremos entrar no mérito 
da matéria e, como afirmou a Oposição, votá-la nomi-
nalmente, ou seja, registrar o nosso nome a favor ou 
contra a matéria.

Hoje é o dia da verdade sobre a CPMF. Estamos 
aqui para votar e não para fugir da discussão. Por isso, 
não há por que adiar o debate. 

Dessa forma, somos contra o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 

falar a favor do requerimento, tem a palavra o ilustre 
Líder, Deputado Antonio Carlos Pannunzio.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, carís-
simos Parlamentares, o requerimento tem toda uma 
razão de ser. Estamos na iminência. Se formos com 
essa pressa que vem motivando a base governista, 
colocaremos mais um tributo sobre as costas da so-
ciedade. E isso não pode ser feito de afogadilho.

A matéria precisa de reflexão, precisa ser sope-
sada por cada um dos Parlamentares, por cada Lide-
rança de partido para que, ao fim e ao cabo de tudo, 
tenhamos consciência plena, opinião formada, este-
jamos convictos a respeito do que melhor deve ser 
feito para atender às demandas da nossa população 
e do nosso País.

Esse tributo tem um significado em termos de dias 
de trabalho. Para alguns trabalhadores, pode signifi-
car 4 dias de trabalho em um ano; para outros, pode 
significar 7 dias de trabalho em um ano. Há ainda a 
categoria dos motoristas e proprietários de caminhão, 
que correm este Brasil todo, com sacrifício, para esco-
ar a produção. Para eles, esse tributo significa de 9 a 
10 dias de trabalho. Pode alguém trabalhar 10 dias de 
graça porque o Governo criou um novo tributo?

Não venha ninguém dizer que esse tributo não 
pode ser retirado. Já está previsto na Constituição que 
ele duraria até 31 de dezembro deste ano. Isso está 
na Constituição atual há 4 anos.

Alegar desconhecimento desse fato é simples-
mente dizer que a Constituição não tem importância 
alguma.

Por essa razão, estamos apresentando esse re-
querimento. Vamos retirar essa matéria de pauta por 
10 dias, para refletir sobre ela. Vamos discutir com a 
sociedade, vamos às nossas bases conversar com 
nossos eleitores, para saber se eles querem esse 
novo tributo. Se não quiserem, não há razão alguma 
para que a Casa do povo, a Câmara dos Deputados, 

venha impingir à sociedade brasileira uma carga adi-
cional de tributos.

Além disso, se tirarmos de pauta essa matéria, 
poderemos votar matérias relevantes, como, por exem-
plo, a regulamentação da Emenda nº 29, relativa ao 
aporte de recursos para a saúde. Se a preocupação 
é com a saúde, é muito mais importante discutirmos 
e votarmos aqui a regulamentação da Emenda nº 29 
do que tentarmos instituir um novo tributo. 

Concomitantemente, o próprio Governo, que está 
pedindo esse recurso, apresenta um projeto de con-
tinuidade da Desvinculação das Receitas da União, a 
DRU, para tirar os recursos da saúde. Então, cria-se 
um recurso para a saúde e para as áreas sociais e, 
ao mesmo tempo, o Governo já quer desvincular 20% 
do total que seria gerado para utilizar ao bel-prazer do 
Presidente Lula e de seu Ministério.

Por isso, Sr. Presidente, pedimos apoio a esse 
requerimento.

 O SR. LEONARDO VILELA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LEONARDO VILELA (PSDB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a 
V.Exa., nos termos regimentais, que se dirija às Comis-
sões Permanentes que estão em reunião. Algumas não 
encerraram os seus trabalhos. Regimentalmente, elas 
não podem fazê-lo. Algumas, inclusive, estão querendo 
deliberar com a Ordem do Dia em andamento. 

Portanto, solicito a V.Exa. que ordene o encerra-
mento dos trabalhos das Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Ape-
nas um alerta: não é uma questão de ordem.

Queria informar ao ilustre Deputado Leonardo 
Vilela, que certamente estava ausente, que já toma-
mos essa providência. Antes de conceder a palavra 
ao Líder Deputado Antonio Carlos Pannunzio, nós já 
convocamos todos os Parlamentares para acorrerem 
ao plenário e determinamos o encerramento de todas 
as atividades das Comissões.

O SR. LEONARDO VILELA – Obrigado, Sr. Pre-
sidente. Quero dizer que eu estava na Comissão de 
Agricultura exatamente neste momento e ela continua 
com as suas atividades em andamento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Mas 
a Mesa está comunicando a cada Comissão que as 
decisões tomadas a partir do início da Ordem do Dia 
não têm validade.

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação o requerimento.

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
votam os Srs. Líderes?
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Para orientar a bancada, como vota o PTB? 
(Pausa.)

Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
matéria tem um grau de rejeição da sociedade que já 
se aproxima de 90%. Isto é, 90% da sociedade, em al-
gumas pesquisas, são contra a prorrogação da CPMF. 
Aqui, temos intérpretes da sociedade de todas as es-
tirpes; as pessoas aqui interpretam a sociedade. 

Ontem, ouvi vários Líderes do Governo dizerem 
que seria votar contra o povo adiar a votação da CPMF. 
Eu não entendo assim. Olhando os números, percebo 
que o povo não quer que a CPMF seja votada.

Então, é importante o adiamento dessa discus-
são para, quem sabe, a base do Governo convencer 
o povo brasileiro a acatar a tese de aprovar a CPMF. 
É preciso uma boa argumentação, mostrar que a saú-
de e a educação vão melhorar e que mais empregos 
serão criados.

Encaminho, portanto, o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, o PSOL 
quer esse adiamento, porque ainda acredita que a Câ-
mara deva pensar sobre o seu papel neste momento. 
Está clara a tática do Governo. Ele quer apequenar a 
Câmara, passar a renovação do velho imposto sem 
qualquer alteração para, no Senado, aí, sim, negociar. 
Isso é um desrespeito. Por mais que alguns possam 
ganhar cargos no segundo escalão, por mais que o 
Governo invente a medida provisória do nada, da ur-
gência e relevância da anulação, por mais que esses 
expedientes da pequena política vigorem aqui, não 
podemos aceitar ser instrumentos dessa manobra. 

Portanto, vamo-nos dar ao respeito, discutir em 
profundidade, fazer modificações e um bom debate.

O PSOL, portanto, vota “sim” ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o PV?
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
orienta “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PTB? (Pausa.)

Como vota o PP? 

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PP – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
o PP vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PR? (Pausa.)

Como vota o PSDB?
O SR. LEONARDO VILELA (PSDB – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, o 
Governo tem usado de todos os artifícios para passar 
um rolo compressor nesta Casa e aprovar, a qualquer 
custo, a CPMF. Já editou medida provisória retirando 3 
medidas provisórias anteriormente enviadas ao Con-
gresso Nacional, demonstrando que o seu conceito 
de urgência e relevância é relativo, e está forçando os 
Parlamentares da base a votarem com o Governo de 
qualquer forma.

Não nos podemos curvar à vontade do Governo, a 
qual entra em choque com o anseio popular. A socieda-
de brasileira não agüenta pagar mais impostos e vê-los 
mal aplicados. Também não agüenta sofrer a incidência 
de uma das mais altas cargas tributárias do mundo, sem 
correspondência em serviços e benefícios. 

O PSDB não compactua com a prorrogação da 
CPMF. Portanto, quer o adiamento da discussão. Vo-
tamos “sim” ao requerimento.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente, o Brasil não precisa mais da CPMF. Pre-
cisa menos ainda que a matéria seja apreciada como 
quer o Governo, ou seja, com pressa, sem discussão, 
sem debate, sem uma reflexão profunda, sobretudo 
sem um acompanhamento permanente da sociedade 
brasileira, que está cada vez mais mobilizada contra 
a CPMF. Percebemos que existe um constante cres-
cimento do convencimento popular de que a CPMF é 
uma contribuição ruim para o País.

Por isso, Sr. Presidente, faremos de tudo, como 
fizemos ontem, para que essa matéria possa conti-
nuar na pauta da Câmara, não sendo apreciada de 
afogadilho, e o Governo não passe o rolo compressor 
nesta Casa. 

O Governo quer que a sua base, disciplinadamente, 
esteja aqui, no plenário desta Casa, para votar tantos 
requerimentos quantos forem apresentados pela Oposi-
ção a fim de que, ainda hoje, a CPMF seja aprovada em 
primeiro turno. Mas não o será, porque a Oposição vai 
resistir bravamente. Estaremos aqui para travar o debate 
democrático e cívico, sobretudo porque sabemos que o 
Brasil não pode mais conviver com a CPMF.

Portanto, votamos a favor do requerimento e 
contra a CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PTB?
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O SR. ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres pares, 
o PTB acredita que devemos discutir a matéria. Hoje o 
Brasil inteiro a discute, e cabe ao Parlamento debater 
e tomar a melhor decisão para o País. Por isso, enca-
minhamos o voto contra a retirada de pauta. 

Devemos discutir e, acima de tudo, votar essa 
emenda, porque é de interesse não do Governo, mas 
do País.

O PTB vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/
PRB?

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB –AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco encaminha o voto contrário ao requerimento 
de adiamento por 10 sessões e aproveita a oportuni-
dade para pedir que hoje a Mesa atue com rigor em 
relação ao tempo. Ontem, a sessão foi até tarde; com 
certeza, isso vai-se repetir hoje. Se a Mesa não atuar 
com o rigor necessário em relação ao tempo, a Oposi-
ção continuará aproveitando aquele tempo extra, que 
todas as vezes é dado, para obstruir de forma intensa 
o nossos trabalhos. 

Portanto, peço à Mesa que cumpra o Regimento 
Interno da Casa e que não conceda mais tempo para 
os que querem parar a Nação brasileira e continuar 
obstruindo os trabalhos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o PT?
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota 
“não”. E assim encaminhamos não só porque é impor-
tante para o País a prorrogação da CPMF, mas também 
porque estamos vendo a realidade brasileira. Muito ao 
contrário fazem outros Parlamentares, aqueles mes-
mos que criaram a CPMF, que entregaram o Brasil ao 
Presidente Lula com uma dívida de trilhões de reais. 
Era um País cuja economia não gerava emprego, que 
estava quebrado na banca internacional e sem credi-
bilidade, mesmo com CPMF. 

Agora precisamos da CPMF para manter o nível 
de desenvolvimento do Brasil e caminhar para diminuir 
ainda mais os níveis de pobreza – como revela pesqui-
sa da PNAD – e para melhorar as condições e a credi-
bilidade internacional do País, blindando a economia 
das crises internacionais, mesmo aquelas verificadas 
na economia de grandes potências. 

Por isso, Sr. Presidente, votamos “não”.
É importante perceber que há uma emenda cons-

titucional e que há margem para marolas e manobras 
daqueles mesmos que aqui gritaram contra o Gover-

no Lula, em razão do apoio aos cubanos, mas agora 
silenciam no caso do Cacciola. Volte, Cacciola! 

Queremos a CPMF para continuar melhorando 
nossa Nação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC? (Pausa.)

Como vota a Liderança da Minoria? (Pausa.)
Como vota a Liderança do Governo?
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A Liderança do 
Governo orienta o voto “não” ao requerimento prote-
latório.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PR?

O SR. LINCOLN PORTELA (PR –MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido da 
República entende que não podemos fugir do debate. 
Não entendo o comportamento da Oposição ao pedir 
debate, diálogo e discussão à exaustão mas agora foge, 
corre e se afasta do debate, requerendo o adiamento.

Estamos aqui para debater, discutir e votar. Peço 
à própria base celeridade no momento da orientação 
do voto.

Sr. Presidente, o voto do Partido da República 
é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação o requerimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADO. 
 O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 

– SP.) – Sr. Presidente, peço verificação.
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC.) – Peço 

verificação, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM.) 

– Sr. Presidente, verificação conjunta.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Veri-

ficação conjunta concedida.
O SR. LEONARDO VILELA – Peço a palavra 

pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LEONARDO VILELA (PSDB – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Presidência solicita a todas as Sras. Deputadas e aos 
Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim de 
ter início a votação pelo sistema eletrônico. 

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
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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, 
fazemos um apelo aos Deputados e Deputadas da 
base do Governo no sentido de que venham ao ple-
nário. Nossa permanência em plenário abreviará as 
interrupções das votações nominais.

Fazemos este apelo para que os Deputados 
venham votar e permaneçam em plenário, porque a 
caminhada hoje será longa, e quanto mais tempo fi-
carmos aqui, menos tempo demoraremos para vencer 
esta batalha.

 O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS encontra-se em obstrução.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedimos aos 
Deputados do PTB que venham ao plenário votar “não”, 
porque, efetivamente, temos que votar essa matéria 
de interesse do País.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido da República convoca seus membros para es-
tarem presentes em plenário o mais rápido possível. 
Está havendo reunião de bancada, mas solicitamos 
aos Deputados que venham ao plenário votar e depois 
retornem à reunião.

É preciso que os Deputados venham para cá, 
encaminhem o voto “não” e retornem para a reunião 
de bancada.

 O SR. ANDRÉ VARGAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, indago a 
V.Exa. se há alguma Comissão funcionando na Casa 
neste momento. Também solicito aos Deputados do PT 
que venham ao plenário votar e, como todas as vota-
ções serão normais, que permaneçam em plenário.

 O SR. CELSO MALDANER – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

convocamos os Deputados do PMDB a virem ao ple-
nário votar “não”.

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Mesa reitera ao Plenário que já determinou às Comis-
sões a suspensão das atividades e informou a nulidade 
de qualquer decisão tomada a partir do momento do 
início da Ordem do Dia.

 O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL transita 
para a obstrução em função de o Governo querer obstruir 
esta Casa na sua autonomia e no seu protagonismo e 
transformá-la em espaço meramente homologatório de 
uma emenda constitucional que ele negociará no Sena-
do. Aqui temos que obedecer. É feio isso.

 O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
estou tentando, em diversas bancadas, votar e não 
consigo. Tentei agora novamente e não estou conse-
guindo registrar o meu voto.

Voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 

Mesa solicita à assessoria que dê assistência ao ilustre 
Deputado Paulo Rubem Santiago, para saber qual é o 
problema que impede S.Exa. de registrar seu voto.

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, 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, quan-
do a Mesa tiver o exemplar da exposição de motivos do 
Executivo que revoga a Medida Provisória nº 382, gos-
taria que me disponibilizasse uma cópia, para verificar 
se não cometeram o mesmo absurdo das anteriores, 
em que declaradamente informavam que a nova medida 
provisória revogava para desobstruir a pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Mesa vai providenciar. Esse documento dá entrada no 
Senado. Vamos requerê-lo para disponibilizar a todos 
os Parlamentares que queiram ter acesso à exposição 
de motivos do Executivo sobre a revogação dessa me-
dida provisória.

 O SR. CEZAR SCHIRMER – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CEZAR SCHIRMER (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nas votações 
de hoje, votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Esta 
é a primeira votação, caro Deputado.

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – En-
quanto procedemos à votação, darei a palavra aos 
Parlamentares que se inscreveram na Mesa.

O primeiro orador inscrito é o ilustre Deputado 
Marcelo Serafim.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, com relação a essa PEC 
relativa à CPMF, vimos, no dia de ontem, muitos dis-
cursos inflamados contra o Governo Lula de pessoas 
que, no passado, muitas vezes apoiavam a CPMF e 
foram os grandes responsáveis pelo aumento da carga 
tributária no Brasil. 

Todos sabemos que a carga tributária é alta. Tanto 
os Deputados de Oposição quanto os da Situação gos-
tariam muito de ver a carga tributária brasileira reduzida, 
é verdade. Este momento chegará na reforma tributá-
ria. O Governo Federal, em breve, mandará para esta 
Casa o projeto de reforma tributária, onde poderemos 
discutir de fato a redução dos impostos no País. 

É muito fácil dizer que a CPMF onera o pobre coi-
tado do trabalhador quando, na verdade, esse não é o 
verdadeiro pano de fundo. A CPMF é muito mais um 
imposto que atinge aqueles que fazem grandes movi-
mentações bancárias do que o trabalhador brasileiro. 
O nosso trabalhador, com toda a certeza, paga muito 
mais taxa bancária do que CPMF. 

Temos de discutir a matéria com seriedade. Não 
podemos brincar com o povo brasileiro, que, embora 
muitas vezes não tenha a verdadeira consciência, não 
pode abdicar da PEC relativa à CPMF, sob pena de 
termos redução do dinheiro para a Saúde e para o Bol-
sa Família. Os Estados e Municípios já são bastante 
beneficiados com a descentralização dos recursos da 
CPMF por meio do Bolsa Família.

Solicito ainda, Sr. Presidente, que a Mesa tenha 
rigor quanto ao tempo.

Muito obrigado.
O SR. NATAN DONADON – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. NATAN DONADON (Bloco/PMDB – RO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a Liderança do PMDB orienta o voto “não”.

O SR. WALDIR NEVES (PSDB – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Minoria 
orienta a obstrução.

A SRA. LÍDICE DA MATA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, convido todos os Srs. Parlamentares 
a participarem hoje da audiência pública da Comissão 
de Turismo e Desporto cujo tema será o turismo sexual. 
Registramos a luta das mulheres desta Casa no com-
bate ao turismo sexual e a importância de tratarmos 
de maneira efetiva esse assunto na Comissão.

Estarão conosco debatendo esse tema a Minis-
tra Nilcéa Freire, da Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres, a Deputada Maria do Rosário, a 
Senadora Patrícia Saboya, representantes do Ministé-
rio da Justiça e do trade turístico, todos interessados 
em melhorar a visão do Brasil no exterior e em que a 
motivação do turista para visitar nosso País sejam a 
cultura, a hospitalidade, a identidade nacional, as nos-
sas riquezas naturais.

Sr. Presidente, aproveito também para convidar 
todos os Srs. Deputados para, na próxima semana, de 
24 a 27 de setembro, comemorarmos, no Congresso 
Nacional, a Semana Nacional do Turismo, que ocorre-
rá com diversas manifestações tanto na Câmara dos 
Deputados quanto no Senado. 

No dia 27, Dia Mundial do Turismo, haverá sessão 
solene no Senado Federal, às 11h, em comemoração a 
essa data importante para o turismo no mundo inteiro, 
em especial para nosso País.

Este ano, a Organização Mundial do Turismo 
escolheu o tema O Turismo Abre as Portas para as 
Mulheres, demonstrando a necessidade de darmos 
visibilidade à participação da mulher em toda a cadeia 
produtiva do turismo no mundo.

Por isso, na qualidade de Presidenta da Comis-
são de Turismo de Desporto, convido as Sras. e os Srs. 
Deputados a ingressarem conosco na luta para fazer 
do turismo uma grande atividade econômica em nosso 
País, que permita o nosso desenvolvimento sustentável 
do ponto de vista social e ambiental.

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
vocamos os Parlamentares que se encontram em seus 
gabinetes e demais dependências da Casa a virem ao 
plenário. Estamos em processo de votação nominal.

 O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.
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O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas está em obstrução. Gostaria de saber por 
quanto tempo V.Exa. vai prorrogar o registro no painel, 
uma vez que está claro que há poucos presentes e in-
capacidade de atingirmos o quorum.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A Mesa 
saberá pronunciar-se. Vamos zelar para que o quorum 
seja devidamente exercido. Vamo-nos pronunciar no 
tempo certo. Temos uma rotina que marca o tempo 
de votação. Quando percebemos que não teremos o 
desfecho esperado, vamo-nos manifestar. 

Agradecemos o seu alerta.
O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, o 

motivo da nossa obstrução é a solicitação que fizemos 
ontem ao Presidente, Deputado Arlindo Chinaglia, no 
sentido de que S.Exa. criasse uma Comissão Geral, 
como o fez em todas as matérias importantes em 
âmbito nacional, para que pudéssemos debater essa 
matéria no plenário.

 O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ontem, o Presidente do Sindicato dos Condu-
tores Autônomos de Transporte Público Alternativo da 
Paraíba, Sr. Francisco das Chagas, de 50 anos, foi exe-
cutado em sua casa, no loteamento Pôr do Sol, bairro 
do Tibiri II, em Santa Rita. Ele dormia quando foi as-
sassinado por 4 homens encapuzados, que chegaram 
à sua casa em 2 motos, o que caracteriza crime de 
extermínio. Essa milícia armada privada está matando 
lideranças sindicais no nosso Estado.

Peço providências ao Secretário de Segurança 
Púbica e ao Comandante da Polícia Militar do meu 
Estado, com quem quero encontrar-me em audiência 
para entregar a relação dos policiais militares e civis 
envolvidos nessas chacinas, nessas execuções. 

A Polícia sabe quem são os culpados por esses 
crimes, sabe como agem e a serviço de quem, sabe 
quem ganha dinheiro à custa dessas mortes. É preciso 
que tome providências. 

A Comissão de Direitos Humanos desta Casa vai 
exigir do Governo do meu Estado a investigação pro-
funda de crimes misteriosos como esse, que já somam 
250 só na Paraíba e até hoje estão sem solução. 

Sr. Presidente, manifesto minha solidariedade à 
família do Sr. Francisco das Chagas e a todos os seus 
colegas condutores autônomos neste momento de dor 
e de sofrimento. 

A Comissão dos Direitos Humanos desta Casa 
estará sempre atenta, defendendo a vida e combatendo 

o crime organizado e a ação de grupos de extermínio 
em todo o País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado José Airton Cirilo. 
(Pausa.) Ausente. 

 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, esta Casa 
está diante de uma votação extremamente importante, 
a da CPMF. Mas eu gostaria de solicitar à Mesa que não 
esqueça a Emenda nº 29. É importante que, tão logo 
seja concluída a votação da CPMF, uma das primeiras 
matérias a serem votadas seja a que regulamenta a 
Emenda nº 29, ou seja, o Projeto de Lei Complementar 
nº 1, de 2003. Temos de resolver de uma vez por todas 
os problemas atinentes à saúde. Se a Emenda nº 29, 
já conhecida de toda a população, não puder resolver 
todos esses problemas, por certo irá ao menos minorar o 
sofrimento das comunidades mais carentes do Brasil. 

Fica o nosso apelo, a fim de que a próxima ma-
téria a ser votada seja o Projeto de Lei Complementar 
nº 1, de 2003.

Muito obrigado, Sr. Presidentes, Sras. e Srs. 
Deputados.

 O SR. SILAS CÂMARA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SILAS CÂMARA (Bloco/PSC – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, semana passada, nosso Estado, o 
Amazonas, teve o privilégio de testemunhar os primeiros 
pagamentos do Bolsa Floresta, esse importante progra-
ma do Governo do Estado, capitaneado pelo Governador 
Eduardo Braga, que beneficiará a população do mais 
bem preservado Estado da Nação, com 98% de sua área 
mantida exatamente como foi criada por Deus. 

Movido por uma grande responsabilidade social 
e preocupado com o desenvolvimento do Estado e 
com a geração de emprego e renda, nosso Governa-
dor premiou a população amazonense, oferecendo o 
Bolsa Floresta às famílias e às comunidades. 

Obviamente, isso é uma sinalização de que pre-
servar o meio ambiente é prioridade do nosso Governo. 
Desenvolver o Estado com responsabilidade ambien-
tal é, sem dúvida nenhuma, questão de honra para o 
Governo do Amazonas e para nossa população, que 
tem reafirmado essa responsabilidade, como se pode 
comprovar nos dados que atestam que o Amazonas é 
o Estado mais preservado do País.
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Sr. Presidente, peço a V.Exa. que este registro seja 
divulgado nos órgãos de comunicação da Casa. 

 O SR. MANATO – Sr. Presidente, peço a pala-
vra 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, Sras. e Srs. 
Deputados, primeiramente eu gostaria de agradecer 
ao Ministro da Agricultura. O Município Água Doce do 
Norte, no Espírito Santo, é o de menor IDH do Estado. 
Pois bem, na última semana, o Ministério da Agricul-
tura depositou na conta da Prefeitura Municipal 195 
mil reais, para a compra de uma retroescavadeira. A 
máquina já está no Município e tenho certeza de que 
muito ajudará o pequeno produtor. A agricultura fami-
liar é atividade predominante em Água Doce do Norte. 
Fico particularmente feliz porque sou autor da emenda 
que garantiu a liberação desse recurso.

Mas quero também, Sr. Presidente, registrar que 
precisamos urgentemente desobstruir nossa pauta. 
Temos matérias importantes a decidir. Uma delas é a 
PEC dos Vereadores. Nós, que seremos candidatos a 
Prefeito no próximo ano, precisamos dessa definição, 
temos de saber que número de Vereadores haverá 
nas coligações, quantos poderemos filiar. O TSE já 
nos deu uma grande ajuda ao estabelecer o prazo de 
10 de junho para a aprovação da matéria. 

Conclamo todos os Deputados a darem prefe-
rência à PEC nº 333, de 2004, fundamental para que 
os candidatos a Prefeito e a Vereador tenham sucesso 
nas próximas eleições.

Muito obrigado.
 O SR. LUIZ BASSUMA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ BASSUMA (PT/BA. Pronuncia o se-

guinte discurso).

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ 
BASSUMA QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o próximo orador inscrito, o nobre Deputado 
Maurício Quintella Lessa. (Pausa.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para uma brevíssima comuni-
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Não 
posso concedê-la, Sr. Deputado. Há uma lista de inscri-
tos. Terei o maior prazer em lhe dar a palavra quando 
chegar a sua vez. Cuidarei, inclusive, de inscrevê-lo.

 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, Sras. e Srs. 
Deputados, como Relator na Comissão que trata da 
redução das tarifas de energia elétrica, observo com 
que voracidade os impostos cobrados na fonte recaem 
sobre as contas de energia elétrica.

Estranho muito que se debata tanto nesta Casa 
a CPMF de 0,38% sobre a movimentação financeira 
daqueles que têm conta bancária, enquanto os Go-
vernos estaduais cobram alíquotas de energia elétri-
ca de 20%, 25%, 33% e até 40%, como é o caso do 
Estado de Minas Gerais. Estranho que a população 
pobre seja obrigada a pagar esse imposto embutido 
nas contas de luz.

Discutamos a desoneração das contas de energia 
elétrica, a redução da carga fiscal nas referidas contas. 
É muito fácil os Deputados da Oposição acusarem o 
Governo Federal por causa da cobrança da CPMF. O 
que realmente onera as contas do consumidor residen-
cial de energia elétrica, da indústria e do comércio é 
esse verdadeiro assalto feito, por meio do ICMS, pelos 
Governos estaduais.

Sr. Presidente, registro que, na Comissão presi-
dida pelo Deputado Leandro Sampaio, será proposta 
a apresentação de apelo aos Governos estaduais para 
que, no âmbito do CONFAZ, reduzam as alíquotas de 
ICMS incidentes sobre as contas de energia elétrica, 
verdadeiro assalto, repito, ao bolso do consumidor.

 O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, além de procurar nestes instantes 
fortalecer a unidade da Oposição nesta Casa contra 
a prorrogação da CPMF, aproveito para chamar a 
atenção e à razão a base entorpecida do Governo. O 
Presidente Lula, nas últimas horas, revogou 3 medidas 
provisórias que tramitavam a pretexto de seu caráter de 
urgência e relevância. O Presidente revogou a Medida 
Provisória nº 379, que trata do desarmamento, e jogou 
na ilegalidade, desde 2 de julho passado, 14 milhões 
de armas no País. Revogou a Medida Provisória nº 
380, e jogou na ilegalidade os importadores, chama-
dos sacoleiros, que fazem comércio com o Paraguai. 
E revogou a Medida Provisória nº 382, que concede 
benefícios ao setor coureiro-calçadista.

Essa política de câmbio ruim, nefasta para a 
economia brasileira, tem tirado indústrias do País. Não 
só tem eliminado empregos da nossa economia, nas 
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regiões produtoras de calçado e couro, a exemplo de 
Rio Grande do Sul, Franca, Birigui e Jaú, mas também 
tem colocado a nossa agricultura de joelhos, com a 
renda cada vez menor.

Além desse aspecto, por causa do afã de se vo-
tar a prorrogação da CPMF, temos certeza de que o 
Governo não precisa mais desse tributo. Essa Contri-
buição foi votada lá atrás e prorrogada porque o País 
atravessava uma crise, o que não acontece mais. O 
Governo Lula já arrecadou – e está gastando a mais 
– 2 vezes o arrecadado com a CPMF. O Governo Lula 
sempre se compara com o Governo Fernando Hen-
rique, que criou em 8 anos 600 cargos em comissão. 
Pois o Governo Lula, nesses 4 anos e pouco, já criou 
mais de 4.100 cargos em comissão.

Mais uma vez, apresento minha posição contra a 
CPMF. Não se trata de capricho da Oposição, mas de 
defesa dos interesses do País. O Governo acena com a 
redução de tributos em outras fontes fiscais, o que não é 
verdade. Trata-se de mais uma mentira. O Plano Pluria-
nual de 2008/2011 não traz nenhuma redução de carga 
tributária. Isso está claro para todo mundo ver. O Governo 
tão-somente quer aprovar a CPMF para continuar gas-
tando desenfreadamente, para não respeitar os limites 
de responsabilidade fiscal, para que esses recursos não 
sejam compartilhados com Estados e municípios.

Portanto, a CPMF não deve ser prorrogada, por-
que o Governo não precisa mais dela e a sociedade 
não agüenta mais pagar tantos tributos. Não prorrogar 
a CPMF é tirar, no mínimo, 6 dias da carga tributária 
de cada cidadão brasileiro.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, convoco os Parlamentares do PSB que ainda 
não votaram a comparecer ao plenário para votar “não” 
ao requerimento.

Aproveito para comunicar que a Comissão Exe-
cutiva Nacional do PSB, em reunião hoje pela manhã, 
fechou questão e recomenda à bancada a aprovação 
da CPMF. Trata-se de decisão da Executiva Nacional, 
Sr. Presidente.

 O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
processo de votação começou há quase 40 minutos, 
e ainda não atingimos o quorum. São 242...

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Não é 
verdade. O processo de votação começou às 12h27min, 
há 30 minutos.

O SR. RONALDO CAIADO – Tem de haver um 
tempo limite, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Nós 
saberemos ditar o tempo.

O SR. RONALDO CAIADO – Pois não, Sr. Presi-
dente. Tenho certeza da imparcialidade de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Há 30 
minutos teve início o processo de votação.

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, todos estamos convictos da impor-
tância da prática esportiva na vida das pessoas tanto 
para a saúde física quanto para a mental.

Vimos os Jogos Pan-Americanos e os Jogos 
Parapan-Americanos, que tanto orgulho deram ao 
nosso País.

Nos próximos dias 22 e 23 deste mês, a Prefeitura 
do Município de São Paulo, por meio de sua Secretaria 
de Esportes, capitaneada pelo nobre colega Deputado 
Walter Feldman, realizará evento chamado Virada Es-
portiva, que propõe a prática de atividade em toda a 
cidade de São Paulo por 24 horas ininterruptas.

Deputado Silvinho Peccioli, com esse evento, será 
feita uma super peneira, uma seleção de jovens de 12 a 
16 anos, para, em parceria com a Federação Paulista de 
Futebol, dar oportunidade aos garotos que têm potencial 
para jogar bola de serem vistos, avaliados e encami-
nhados para os clubes de São Paulo. Estão envolvidos 
nesse projeto: Sport Clube Corinthians Paulista, São 
Paulo Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, 
Santos Futebol Clube, Nacional Futebol Clube, no qual 
V.Exa. teve orgulho de ser atleta, Clube Atlético Juventus 
e Associação Portuguesa de Desportos.

Sr. Presidente, registro esse evento importante 
que terá lugar em São Paulo, nos dias 22 e 23, a cha-
mada Virada Esportiva, que tem apoio da Prefeitura 
Municipal e da Federação Paulista de Futebol. Parabe-
nizo o Secretário Walter Feldman e o Prefeito Gilberto 
Kassab por essa iniciativa.

Era o registro que queria fazer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.

 O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, até entendo que é uma discricionariedade 
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do Presidente marcar o tempo para a votação da ma-
téria. No caso deste requerimento, V.Exa. já ponderou, 
já está aí há um tempo considerável. Sabemos que a 
base do Governo está toda na Casa. Estranhamente, 
não vem a plenário. Ao que consta, estaria com um 
dos subchefes da Casa Civil negociando posições, 
liberação de emendas e outras coisas mais que não 
caracterizam a boa prática parlamentar.

Sr. Presidente, faço um apelo a V.Exa.: há tanto 
tempo aqui esperando dar quorum os Parlamentares 
presentes, se V.Exa. fizer um apelo enérgico, talvez eles 
venham a plenário, ou é sinal de que não querem votar 
a CPMF, o que seria bom para a sociedade.

 O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvi o pro-
nunciamento do Deputado que me antecedeu, com 
tanta propriedade.

Sou Líder do Partido Verde, da base do Governo. 
Estou aqui, em plenário, e desconheço a afirmação de 
S.Exa. de que a base do Governo está fazendo troca ou 
coisa parecida. Aliás, esse não é um princípio do meu par-
tido. Não posso admitir que fique no ar essa posição.

O Partido Verde está aqui presente. Seus mem-
bros estão em plenário. Já votamos contrariamente à 
retirada de pauta e votaremos contra qualquer coisa 
que seja aqui apresentada para não votar a matéria. 
Fomos eleitos para votar. Para isso estamos aqui.

Sr. Presidente, gostaria que ficasse consignado 
este pronunciamento em ata.

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, na condição 
de Vice-Líder do Bloco, também gostaria de pontuar que 
esse tipo de insinuação não constrói nada. Aliás, há uma 
orquestração generalizada de quem não entende a im-
portância da CPMF para o bom andamento do segmento 
de saúde inclusive com declarações no jornal O Estado 
de S. Paulo como se fosse, no caso, minhas, da neces-
sidade de cargos na minha cidade de Franca.

Não queremos isso. Estamos aqui votando e 
vamos defender nosso ponto de vista favorável à 
CPMF.

O SR. CELSO MALDANER – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-

sidente, Sras. e Srs. Deputados, após passarem por 
4 anos de estiagem, agora os agricultores têm mais 
uma batalha a ser enfrentada. Os pequenos produ-
tores, que são a base da sustentação na agricultura, 
estão sendo ameaçados pela aplicação da legislação 
ambiental. Grande parte dos estabelecimentos rurais 
do Estado foi adquirida há muitos anos, quando não 
se falava em cumprir leis e se desconhecia o que é 
a legislação ambiental. Hoje, para se manter no cam-
po, os agricultores se sentem obrigados a deixar a 
propriedade ou adquirir novas áreas para destinar a 
preservação ambiental. Porém, muitos deles não têm 
condições de fazer novos investimentos. Há casos na 
região oeste de Santa Catarina, em que os agricultores 
compraram as terras há mais de 40 anos e precisaram 
desmatar o local para iniciar a produção; existem até 
construções próximas às áreas de preservação. 

A aplicação da legislação ambiental nas pequenas 
propriedades rurais foi objeto de realização de uma audi-
ência pública na cidade de Chapecó, Santa Catarina, no 
dia 17 de setembro. Deputados Federais, Estaduais, Se-
cretários de Estado, representares da FATMA, membros 
do Ministério Público, Prefeitos, Vereadores e agricultores 
estiveram presentes para discutir ações a serem realiza-
das e elaborar uma proposta para que os agricultores não 
sejam prejudicados com a aplicação das novas leis.

O Assessor Técnico da EPAGRI e Especialista 
em Direito Ambiental apresentou um diagnóstico do 
impacto ambiental sobre as cadeias produtivas do Es-
tado de Santa Catarina. Os dados são alarmantes e 
nos deixam preocupados: 89,6% dos estabelecimen-
tos rurais de Santa Catarina possuem área total de até 
50 hectares; quase 133 mil pessoas estão ligadas a 
pequenas propriedades rurais e a várias cadeias pro-
dutivas de alimentos. Se a lei for aplicada nos moldes 
em que se apresenta neste momento, essas famílias 
poderão ser afetadas por se encontrar em atividades 
dentro das áreas de preservação ambiental.

Se mantida a situação atual, mais de 13% das 
propriedades produtivas do Estado estarão infringin-
do o Código Florestal Brasileiro por se encontrarem 
com suas atividades dentro de áreas de preservação 
permanente. É preciso tomar atitudes que colaborem 
com o pequeno produtor rural para que ele não deixe 
o campo e contribua com o inchaço nos bolsões de 
pobreza das grandes cidades. 

Além disso, é preciso observar que, se manti-
da a atual (Lei nº 4.771/65), mais de R$720 milhões 
poderão deixar de ingressar na economia do Estado, 
caso as cadeias produtivas sejam obrigadas a se re-
adequarem às novas leis. 

O Código Florestal Brasileiro precisa ser reade-
quado às condições fisiográficas e geográficas do Es-
tado. Como exemplo, poderia ser definido para Santa 
Catarina, como pequeno produtor, aquele que reside 
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na zona rural e que possui propriedade não superior 
a 50 hectares.

O Estado precisa conhecer melhor a política de 
distribuição espacial e territorial catarinense, usando-o 
como instrumento de planejamento de políticas de de-
senvolvimento sustentável do espaço urbano e rural.

Era o que tinha a dizer.
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, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje começamos uma discussão importantís-
sima sobre a CPMF. Muitos têm sido os discursos. Sou de 
São Paulo. Tenho recebido inúmeros e-mails solicitando 
sua extinção. No meu partido, tivemos a preocupação de 
discutir amplamente o papel que tem em todos os setores 
e se sua manutenção é fundamental ou não.

É lógico que gostaríamos muito de retirar impostos 
dos brasileiros, não só esse tributo. Há muitos outros, 
62 contribuições, que devem ser revistos.

Defendi arduamente, no meu partido, o ponto de 
vista de que, talvez, graças aos avanços que o Gover-
no Lula teve em arrecadação e aplicação de recursos, 
bem como no aumento das reservas monetárias, esse 
tributo possa ser suspenso.

No entanto, como disse o companheiro Rodrigo 
Rollemberg, nosso partido, pela sua maioria, concluiu 
que ainda se faz necessária a CPMF. Não podemos 
tirar da saúde os 18 bilhões que destina a essa área. 
Precisamos, sim, regulamentar a Emenda nº 29, que 
está atrasada há anos. Esse problema tem que ser re-
solvido. Mas, de fato, neste momento, não é possível 
suspender a cobrança da CPMF.

Por isso, Sr. Presidente, estamos aqui para dizer 
para nossos eleitores que nossa posição é favorável.

O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, matérias publicadas hoje pela 
imprensa dão conta de que a pobreza e a miséria di-
minuíram no Brasil.

A capa do Correio Braziliense de hoje mostra 
que ainda existe seca no País – no meu Estado, mais 
de 60 Municípios, dos 417, estão em processo de seca 
muito grave.

Mas ressalta a publicação que, no Brasil, houve 
redução de pobres e pessoas miseráveis. Muitas pes-
soas saíram da linha de pobreza e hoje conseguem ter 
recursos e, mais do que isso, conseguem sobreviver 
com dignidade.

Este é um fato importante a se comemorar. Re-
tirar pessoas da linha da pobreza e da miséria é algo 
extremamente importante, que se deve a ações eco-
nômicas conduzidas por este Governo e que deram 
seqüência, é verdade, em muito, a ações iniciadas nos 
governos tucanos e do PFL que nos antecederam. A 
coragem de manter certos princípios econômicos é 
que nos levou a possibilitar que milhões de brasileiros 
saíssem da fome, da pobreza e da miséria. Evidente-
mente, também contribuíram para isso outros progra-
mas instituídos por este Governo, tais como o Bolsa-
Família e outros, de rede de proteção social. Esses são 
programas que têm tempo para terminar, porque não 
podem criar dependência, mas são importantes em 
determinado momento da vida das pessoas. 

Cumprimento o Presidente da República e todo 
o Governo porque entendemos que esse foi um passo 
extremamente importante. Esperamos que, no próximo 
ano, tenhamos notícias mais alvissareiras ainda, as 
quais permitirão que muito mais gente saia da linha da 
pobreza e da miséria e adquira condições de sobrevi-
ver com a dignidade de cidadãos e cidadãs.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vou 

encerrar a votação.
O SR. AYRTON XEREZ – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. AYRTON XEREZ (DEM – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Narcio Rodrigues, a Presidência, atenta como sempre, 
acompanha a evolução do quorum.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Nos-
sa tarefa é fazer a Casa votar, meu caro Deputado 
Ayrton Xerez.

Ainda há Parlamentar votando.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Vou 

encerrar a votação. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Está 

encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado: 

VOTARAM:

Sim:     8 
Não:    252 
Abstenções:    20
Total:     280

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

REJEITADO O REQUERIMENTO DO DEP. EMA-
NUEL FERNANDES, NA QUALIDADE DE LÍDER DO 
PSDB, QUE SOLICITA O ADIAMENTO DA DISCUS-
SÃO POR DEZ SESSÕES.
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Proposição: PEC Nº 558/2006 – REQUERIMENTO 
ADIAMENTO DA DISCUSSÃO POR DEZ SESSÕES 
– Nominal Eletrônica 

Início da votação: 19-9-2007 12:27
Encerramento da votação: 19-9-2007 13:12
Presidiram a Votação: Narcio Rodrigues 
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos regimentais, o adiamento da discussão 
por 9 sessões da PEC nº 558-B/2006, constan-
te do item 1 da presente Ordem do Dia.

Salas das Sessões, em 20 de setembro 
de 2007. – Ronaldo Caiado,Vice-Líder do 
Democratas”.

Antes, há outro requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., 
nos termos do art. 185, § 4º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, que seja 
concedida verificação de votação do requeri-
mento que solicita o adiamento da discussão 
da PEC nº 558/2006 por 9 sessões

Salas das Sessões, em 19 de setembro 
de 2007. – Fernando de Fabinho, Vice-Líder 
do DEM”.

É requerimento de quebra de interstício, assinado 
pelo Líder do Democratas, para que o requerimento 
acima possa ser apreciado.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Beto Albuquerque, que falará contra a ma-
téria.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que que-
remos votar nominalmente hoje é a matéria, a CPMF. 
O requerimento é um jogo protelatório, visa apenas a 
gastar tempo.

Portanto, votamos contra o requerimento, porque 
queremos votar nominalmente a matéria em aprecia-
ção.

O SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. VIGNATTI (PT – SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o meu 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Fize-
ram muito bem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
José Carlos Aleluia, que falará a favor da matéria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa., que 

é homem aplicado, e os Líderes do Governo, que são 
atenciosos, devem ter percebido, na votação que en-
cerramos, um número que denota o processo político 
em curso: 20 abstenções. Não fomos nós, da Oposi-
ção, que optamos pela abstenção.

É evidente que há uma parte do Governo que, 
dentro daquela filosofia de um programa de televisão 
chamado Se Vira nos 30, a que me referi ontem, ainda 
não se considera atendida nos seus pleitos.

Após observar os números que apareceram no 
painel, conversei com o Deputado Fernando de Fabinho 
e recordei-me de uma citação de Bismarck, o grande 
responsável pela unificação alemã, que afirmou que, 
se o povo soubesse como são feitas as leis e as sal-
sichas, os embutidos, não comeria embutidos e não 
cumpriria as leis.

É evidente que este processo de apreciação da 
proposta de prorrogação da CPMF está levando o Go-
verno a pagar qualquer preço. No início da semana fiz, 
inclusive, uma referência – que depois observei estar 
equivocada – ao fato de a cotação dos Deputados es-
tar baixa, porque o Governo agora está preocupado 
em aliciar Senadores. Mas, pelo visto, os Deputados 
ainda estão em processo de aliciamento. Existe a ban-
cada interessada em resolver problemas de Estados 
importantes do Sul – agora mesmo ouvi referências a 
uma negociação em curso para um Estado da região. 
Há bancadas querendo resolver problemas em cada 
setor. Porém, a população precisa entender que há 
Deputados e Senadores que não estão pensando no 
interesse público, na economia popular, na exploração 
das pessoas pelo Governo, na extração tributária.

A necessidade de prorrogação da CPMF está 
associada ao desperdício de dinheiro pelo Governo, 
às despesas públicas. Relatório do Tribunal de Con-
tas da União mostra que havia, nos últimos 7, 8 anos, 
uma evolução da receita e da despesa, de modo que 
as contas vinham sendo mantidas em equilíbrio fiscal. 
Nos últimos 2 anos, sobretudo no ano passado – e vai 
se aprofundar mais este ano –, as despesas descola-
ram da receita, ou seja, estão crescendo mais do que 
a receita. O desperdício está crescendo mais do que 
a arrecadação.

É por isso que o Governo do Presidente Lula paga 
qualquer preço, na linguagem popular, para aprovar a 
prorrogação desta contribuição, promover mais este 
assalto – repito o que disse ontem – aos cofres da 
população. É bom entender que a CPMF...

(O microfone é desligado.)
Sr. Presidente, este microfone foi desligado, mas 

ainda faltam 1 minuto e 20 segundos para o meu tem-
po terminar.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Houve 
um problema técnico.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Eu estava 
olhando para o relógio. Ocorreu algum problema técni-
co, de modo que V.Exa. me devolva o tempo a que eu 
ainda tenho direito, e não prorrogando. V.Exa. é sem-
pre generoso, mas, neste caso, houve um problema 
de processamento de informação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sim, 
houve um problema técnico.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Acredito que 
não tenha sido intencional, porque a Mesa é muito 
correta.

Mas, devido a esse problema, o meu raciocínio 
terminou sendo interrompido.

Pois bem, Sr. Presidente. Não vou deixar de men-
cionar que o Governo está pagando qualquer preço 
para ver aprovada a CPMF. Só para ela ser aprovada 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
valeu a Presidência de FURNAS. 

Ministro Paulo Renato, V.Exa., um homem dos 
muitos que estão preocupados, imagine o que é um 
país como o Brasil...

(O microfone é desligado.)
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que não permita 

a interrupção de meu discurso a toda hora, senão vou 
ser prejudicado. Não vou falar de minuto em minuto. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pois 
não. É um problema técnico.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Estou sendo 
prejudicado por problema técnico!

Como dizia, imaginem um país que não tem po-
lítica energética, que está à beira de um apagão de 
energia, que não tem investimento em energia, fazer 
barganha com a Presidência de Furnas – uma grande 
estatal, que tem grandes recursos em geração interna, 
capaz de investir em obras como as do Rio Madeira 
–com a finalidade de ter aprovada a prorrogação da 
CPMF! Quer dizer, por 39 bilhões o Governo esquece 
a ética, abandona qualquer referência!

Somos, portanto, favoráveis ao requerimento. E 
não queremos mais molestar o Presidente, que não é 
responsável pelas seguidas interrupções do sinal do 
microfone.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Nós 

nos desculpamos com o ilustre Deputado José Carlos 
Aleluia pelos transtornos que o impediram de desen-
volver plenamente seu raciocínio.

O SR. CIRO GOMES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CIRO GOMES (Bloco/PSB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei conforme orientação do meu 
partido.

O SR. JOSÉ ROCHA (PR – BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei conforme orientação do meu partido.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompa-
nhei o PT.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
votam os Srs. Líderes?

Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a emenda constitucional que não 
está desvinculada da Desvinculação das Receitas da 
União, pouco mencionada até agora, é de extrema 
importância. 

O Governo é conservador, conserva a política do 
Governo anterior, quer tão-somente reproduzir esse 
imposto, aprovado como uma excepcionalidade, nos 
tempos do Presidente Itamar Franco, mas que se tor-
nou um preceito constitucional transitório há 11 anos. 
Estamos discutindo agora a sua quarta renovação. O 
provisório então torna-se permanente... 

Portanto, em nome do bom debate, da boa dis-
cussão no contexto da Justiça Tributária, o PSOL apoia 
esse requerimento de quebra de interstício.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 
a palavra o Deputado Arnaldo Jardim, pelo PPS.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos 
ter ocasião, ao longo do dia de hoje, de aprofundar a 
visão sobre a CPMF. Cada um vai poder expor suas 
convicções e sua compreensão em relação à CPMF, 
fundamentar seu ponto de vista em relação à estrutura 
produtiva do País e à área tributária.

Neste instante é importante, para que a população 
que assiste a esta sessão saiba o que estamos dese-
jando, que digamos “sim” ao requerimento. Se aprova-
do, ele vai permitir que a vontade de cada Parlamentar 
fique clara, que não se vote em bloco. E a população 
terá ocasião de efetivamente acompanhar o compor-
tamento de cada um dos seus representantes.

Por isso, pedimos apoio dos demais partidos no 
sentido de que possamos quebrar o interstício e ter 
um processo transparente, com posições claramente 
assumidas. 

Sr. Presidente, nós nos somamos a esse reque-
rimento e pedimos o apoio do conjunto da Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Que-
ro lembrar ao Plenário que o tempo de orientação de 
liderança é de 1 minuto.

Como vota o PV, Líder Marcelo Ortiz?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Casa sabe 
perfeitamente qual é o posicionamento do Partido Verde. 
Queremos votar. Por isso, somos contrários a qualquer 
pedido de adiamento, de interstício, a toda a gama de 
tentativa de não chegar a voto o PV. 

O PV vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PP?
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a pauta está 
desobstruída. Vamos votar. 

Por isso, o PP vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o PR? (Pausa.)
Como vota o PSDB?
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 

– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, antes de mais nada é importante deixar ex-
plicitado a todos os Parlamentares e ao público que 
quebra de interstício não é a negativo do voto, mas, 
muito pelo contrário, é a transparência no voto, aquilo 
que estamos buscando. 

Por essa razão, apoiamos esse requerimento de 
quebra de interstício.

A quebra de interstício, como bem lembra nosso 
querido ex-Ministro Paulo Renato, é o chamado voto 
aberto, voto identificado, voto com nome e sobrenome 
– não é o voto envergonhado, em que o Parlamentar 
pode dizer depois na sua base: “Eu nem sabia o que 
estava votando. Foram os Líderes que conduziram a 
votação”. Com a quebra de interstício, cada Parlamen-
tar tem que registrar como se posiciona.

Buscamos a transparência e, por isso, o nosso 
voto é “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o Democratas?

O SR. FERNANDO DE FABINHO (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
sabemos que o Governo vai pagar caro pela aprovação 
da CPMF. Muito mais caro pagará o povo brasileiro, 
que realmente ficará mais pobre por ter de contribuir 
tanto com impostos, embora não receba os serviços 
à altura.

Há mais uma negociata: foram indicados mais 4 
nomes de Diretores do BNB, exatamente nesta fase 
de aprovação da CPMF. Foram contemplados partidos 
e pessoas conforme o interesse pessoal.

Parabenizo o Ministro Ciro Gomes, que conseguiu 
manter seu aliado em condição quase permanente. Isso 
nos permite conclamar todos os Deputados presentes 
para tentarmos quebrar o interstício e possamos veri-
ficar o DNA dos Parlamentares.

Esta votação é importante para a Nação brasi-
leira. votamos a favor do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/
PRB?

O SR. MÁRIO HERINGER (Bloco/PDT – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PT?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC?

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco tam-
bém vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – 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 pede a toda a sua bancada que 
vote “sim”, a favor do interstício.

Hoje temos que esclarecer muitas dúvidas, traba-
lhar ponto a ponto, detalhadamente, o que é a CPMF 
e o que a cerca. Por exemplo, por que o Governo con-
seguiu dobrar seus gastos em valores equivalentes à 
arrecadação de 2 CPMFs? São pontos que precisam 
ficar esclarecidos nesta votação. Temos que fazer vo-
tações nominais para que o eleitor, o telespectador, 
enfim, todos os brasileiros, possam compreender exa-
tamente por que o Governo precisa tanto da CPMF, 
uma vez que aumentou seus gastos em 2 vezes a sua 
arrecadação.

Nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota a Liderança do Governo?
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
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O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos regimentais, o adiamento da discussão 
por 9 sessões da PEC nº 558-B, de 2006, cons-
tante do item 1 da presente Ordem do Dia.

Salas das Sessões, em 20 de setem-
bro de 2007. – Ronaldo Caiado, Vice-Líder 
do DEM”.

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Em 
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Eduardo Valverde, que falará contra a ma-
téria.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, somos contrários 
a esse requerimento, com função meramente prote-
latória.

Foi lançado hoje, na parte da manhã, o PAC da 
FUNASA. São 4 bilhões de reais para quilombolas, in-
dígenas e populações tradicionais. Os recursos vêm 
dessa contribuição que os tucanos e os democratas 
querem acabar. Os quilombolas e os indígenas não 
teriam acesso à saúde caso a CPMF deixasse de 
existir.

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Antonio Carlos Magalhães Neto, que falará a favor 
da matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, o que nós vimos, na pri-
meira votação do dia de hoje, foi sintomático. Depu-
tado Fernando de Fabinho, talvez seja o primeiro si-
nal de que as coisas não vão acontecer exatamente 
como desejava o Governo. Primeiro, porque foi difícil 
alcançarmos o quorum mínimo de deliberação, de 257 
Parlamentares. Segundo, porque, com a abertura do 
painel, deparamos com a grata surpresa do posiciona-
mento de alguns Parlamentares da base do Governo 
votando pela abstenção.

Para aprovar a CPMF, o Governo precisará mo-
bilizar o voto favorável de 308 Deputados. Em virtude 
do primeiro sinal visto no dia de hoje, essa tarefa não 
será fácil.

É importante que não seja fácil. É importante para 
a própria sobrevivência dos Parlamentares da base do 
Governo, porque, passada a CPMF, o Presidente Lula 
terá conseguido aquela que será a sua mais desejada 
vitória nesses 4 anos do seu segundo mandato. 

Infelizmente, o Governo do PT não tem uma 
agenda para o País. Infelizmente, o Governo no PT não 

está preocupado em apresentar a esta Casa propostas 
de reformas constitucionais há tanto tempo desejadas 
pelo Brasil, necessárias e urgentes, que produzam mu-
danças significativas na nossa estrutura institucional 
e sem as quais o Brasil não dará um passo decisivo 
para o crescimento sustentado. 

Nada disso tem importância para o Governo. 
Cadê a reforma tributária? Pelo menos na Legislatura 
passada o Presidente teve mais cuidado, o PT teve 
mais cuidado. Dissimularam. Nós, da Oposição, aler-
távamos: o que o Governo quer é a prorrogação da 
CPMF e da DRU. Chamávamos a atenção para isso 
até para justificar nossa posição de voto contrário à re-
forma tributária, como fizemos no plenário desta Casa. 
O que aconteceu? O Governo conseguiu a aprovação 
da CPMF e da DRU, e o restante da reforma tributária 
foi engavetado. 

Agora não se preocupam em florear, em dissi-
mular, em tentar enganar. Agora, o Governo foi claro, 
direto e reto. Por quê? Porque está se achando forte 
demais, porque está achando que consegue aprovar, 
no Congresso Nacional, o que quiser e como quiser, 
porque está achando que tem uma base disciplinada, 
que diz amém a tudo. Então, está na hora de a base 
mostrar que não é assim. 

A Oposição tem feito o seu papel. Ninguém ha-
verá de se surpreender com os diversos discursos 
que faremos ao longo do dia de hoje na nossa tare-
fa de obstruir. Quem tem que surpreender é a base 
do Governo, para que os Deputados possam ter um 
peso maior, em termos de respeitabilidade, quando 
tiverem de ir ao Executivo, e para que o Presidente 
da República e a sua equipe saibam claramente que 
não podem tudo. 

Temos agora essa única oportunidade, porque a 
CPMF vai passar, e acabou. O Governo não está nem 
aí para as reformas tributária, previdenciária, sindical, 
trabalhista, reformas do Estado brasileiro. Não está 
nem aí para nada disso. Só quer saber de olhar para 
os seus cofres e ver que a cada dia arrecada mais. 
Este ano, o excesso de arrecadação por si só já com-
pensaria a não-aprovação da CPMF. Se esse dinheiro 
fosse destinado à Saúde, poderíamos até discutir em 
vez de obstruir. Se fosse dividido com Estados e Mu-
nicípios, teríamos até um mínimo de bom senso para 
pensar se não seria esse o primeiro caminho para a 
revisão do pacto federativo. Mas não, o Governo quer 
tudo para si. É a sanha arrecadatória, são as garras do 
leão faminto, que ninguém sabe onde vai parar. 

Ontem, foi uma medida provisória de 6 bilhões de 
reais. Hoje, a CPMF, mais 40 bilhões de reais. Vai-se 
repetindo, e quem paga a conta é o povo brasileiro, é 
o cidadão e a cidadã de bem que lutam para sustentar 
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a família. Infelizmente, quando recorrem a um serviço 
de saúde, de educação, de segurança ou de previdên-
cia, a serviços essenciais do Estado, não há nada que 
seja sequer comparado a algo aceitável. 

Serviços de qualidade, sim, seriam essenciais 
para a admissibilidade de uma carga tributária desse 
tamanho.

Portanto, Sr. Presidente, votamos a favor do re-
querimento de adiamento da discussão.

 A SRA. JANETE CAPIBERIBE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
votei com meu partido na votação anterior.

O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
meu partido na votação anterior.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com meu partido na votação anterior.

O SR. JUVENIL ALVES (Sem Partido – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com orientação do Governo na última votação.

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, exigimos 
mais debate para a afirmação do Legislativo. 

Hoje há no mundo, em particular no Brasil, um 
claro desequilíbrio entre Executivo e Legislativo. O 
Executivo tem tudo: os microfones, a caneta, as ações, 
os recursos e a decisão. O Legislativo, se não tomar 
tenência, será uma casa homologatória. 

A discussão da CPMF e da DRU é emblemática 
dessa situação. Ou nos afirmamos como Câmara, por-
que no Senado o Governo vai ser muito mais flexível, 
ou vamos ficar apequenados.

Nesse sentido, nossa resistência é pela boa dis-
cussão da matéria, num contexto mais amplo, contra 
as soluções rápidas do voto mediante oferta de cargos 
no segundo escalão do Governo e pela qualidade dos 
tributos no Brasil.

Nosso voto, portanto, é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o PPS?
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este 
requerimento propõe adiamento. Estamos a favor. Por 
que estamos a favor, Sr. Presidente? Porque muitas 
vezes surge a reflexão da própria base aliada de que é 
preciso fazer a reforma tributária. Somos daqueles que 

não perdem essa esperança. Esperamos por isso ao 
longo de todo o primeiro mandato e ao longo de todo 
este ano, mas, quem sabe, nesta semana aquilo que 
o Ministro Guido Mantega afirmou que pretende fazer 
se torna realidade? Talvez possamos discutir não só 
um imposto mas toda a carga tributária. Talvez o de-
bate em 9 sessões possa esclarecer essas questões 
e fazer com que o Governo fortaleça suas convicções, 
formate uma proposta e finalmente faça aquilo que tem 
anunciado à sociedade brasileira há muito tempo.

É nossa expectativa adiar essa decisão, e por 
isso o PPS vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PV, Líder Marcelo Ortiz?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, lamento ter 
que falar um pouco mais do que “não”, mas é um ab-
surdo adiar por 9 sessões. Sabe-se que isso é impos-
sível. “Não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PTB? (Pausa.)

Como vota o PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os partidos 
políticos, principalmente os da base do Governo, têm de 
se mobilizar para comparecer ao plenário, a fim de que 
possamos continuar o processo de discussão e, con-
seqüentemente, a votação de importante matéria. 

Sr. Presidente, estão dizendo que a matéria nunca 
foi importante, mas foi, sim, no passado. Ela foi criada 
pela sua importância. Por que hoje não serve mais? 
Servia ontem e não serve hoje? 

O partido vota “não” ao requerimento de adia-
mento por 9 sessões. Considero isso uma brincadeira, 
e não estamos aqui para isso. 

O PP vota “não” e convoca os Deputados do par-
tido para comparecerem ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PR?

O SR. DR. PAULO CESAR (PR – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votamos conforme orientação da bancada.

O PR orienta o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o PSDB?
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PSDB vota “sim’ por uma razão bastante clara. O 
Governo pensa que estamos protelando a apreciação 
dessa matéria, mas, na verdade, é preciso haver uma 
discussão de fundo. O Brasil está caindo na competi-
tividade mundial. Se não me engano, era o 57º e hoje 
é o 66º. O Brasil tem problema de competitividade na 
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indústria. A carga tributária, que sangra recursos da 
iniciativa privada para o Governo, puxa cada vez mais 
a competitividade para baixo. É preciso haver essa 
discussão. 

O Brasil não vai voltar a crescer como no pas-
sado. É preciso haver competitividade da indústria e 
é importante que o Governo desonere o setor produ-
tivo. Por isso, queremos discutir a matéria com mais 
profundidade.

Dessa forma, o PSDB vota “sim” ao requerimen-
to, esperando que o Governo discuta concretamente 
o problema da competitividade do Brasil. 

O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 

vota o Democratas?
O SR. FERNANDO DE FABINHO (DEM – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
ontem, o nosso partido deu entrada na Mesa a pedido 
de realização de Comissão Geral para discutir matéria 
tão importante, a CPMF.

No que se refere a matérias relevantes, o Presi-
dente da Casa, Deputado Arlindo Chinaglia, sempre 
nos concedeu a oportunidade de debater em uma 
sessão inteira. E tanto V.Exa. como eu assinamos re-
querimento para a realização de Comissão Geral para 
tratar da transposição do Rio São Francisco, porque 
entendemos ser matéria muito importante. 

A proposição que trata da CPMF é de grande in-
teresse para o Congresso Nacional e para o povo bra-
sileiro. É preciso que ela seja mais bem discutida e que 
o Governo justifique o motivo pelo qual deseja manter 
esse tributo, que na verdade retira principalmente dos 
mais pobres e não os beneficia com serviços.

Sr. Presidente, somos a favor do requerimento, 
para que tenhamos a oportunidade de debater.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/
PRB?

O SR. WOLNEY QUEIROZ (Bloco/PDT – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o PT?

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC?

O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota a Liderança da Minoria?

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB –PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao 
longo da minha vida, aprendi que só os loucos têm 
idéia fixa. Acreditamos na maturidade democrática, 
na possibilidade de reflexão e na possibilidade de que 
o Governo e a base do Governo percebam a neces-
sidade de buscarmos alternativas e utilizarmos este 
momento da votação da CPMF para darmos início à 
reforma tributária tão propalada, tão defendida.

No calor das emoções e nas bases todos falam 
que o PIB brasileiro é altamente comprometido com 
a elevada carga tributária, que há necessidade de di-
namizarmos a economia, abrindo o mercado e tirando 
as amarras da carga tributária. Acreditamos, sim, que 
é necessário adiarmos a discussão. Apostamos no 
bom senso daqueles que querem um Brasil melhor, 
daqueles que acreditam no diálogo.

O que a Oposição quer, verdadeiramente, não é 
simplesmente obstruir, procrastinar, é buscar um ca-
minho melhor. E, como até agora, infelizmente, a base 
do Governo se mantém irredutível e radical em uma 
proposta de simplesmente manter algo de que já não 
tem mais necessidade, é importante enfatizar para o 
Brasil que hoje temos elevados superávits em razão 
da arrecadação excessiva. Temos dinheiro demais, que 
tem sido mal gasto e desperdiçado.

Precisamos diminuir a carga tributária. Por isso, 
a Minoria aposta no adiamento da discussão.

O SR. JOSÉ MENTOR – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ MENTOR (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
o PT nas votações anteriores.

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Como 
vota o Governo?

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votamos “não” ao requerimento.

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo Caiado, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo DEM.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, todos nós estamos extremamente 
otimistas. Depois de um debate longo e exaustivo, que 
foi até às duas horas da manhã de hoje, acredito que 
o bom senso passou a prevalecer. O painel demons-
tra que realmente todos estão refletindo e analisando 
aquilo que já mostrávamos no decorrer de todos es-
ses dias. 
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Solicitamos ao Presidente da Casa que transfor-
masse uma sessão em Comissão Geral para discutir-
mos, junto com vários segmentos da sociedade, tema 
tão relevante como a CPMF.

O Governo nos voltou as costas. Vários Parlamen-
tares acreditavam poder passar o rolo compressor em 
cima da Oposição, não imaginavam que não tinham 
uma base para agredir a sociedade brasileira, tanto é 
que hoje os Parlamentares estão refletindo sobre todos 
os argumentos aqui apresentados. Quais? Principal-
mente a prepotência, a arrogância, o gesto ditatorial 
de revogar as medidas provisórias.

Quero levar ao conhecimento das Sras. e dos 
Srs. Parlamentares que, às 15h, o Deputado Antonio 
Carlos Pannunzio, o Deputado Fernando Coruja e eu 
– convidaremos os Deputados do PSOL e todos os 
Deputados que estejam interessados –, iremos ao Su-
premo Tribunal Federal protocolar uma ADIN. 

Veja bem o quanto ela tem de sustentação, Depu-
tado Ibsen Pinheiro. Qual é a base de apoio da nossa 
reivindicação para que o Supremo conceda uma limi-
nar e desmonte toda a ilicitude que aqui foi praticada 
nos últimos 2 dias? O Supremo Tribunal Federal já de-
cidiu. Há uma ementa que deixa claro que a medida 
provisória, depois de publicada, torna-se indisponível 
ao Presidente da República. S.Exa. não pode mais re-
tirá-la. Pode publicar outra medida provisória. Então, 
S.Exa. está usando de um meio lícito, que é a publi-
cação de medida provisória, para atingir um objetivo 
ilícito, que é exatamente o de, ao não poder retirar, 
revogar medida que S.Exa. mesmo apresentou, além 
do mais desrespeitando o funcionamento parlamentar. 
Ou seja, a Constituição define como será a tramitação 
da medida provisória: com 45 dias, ela tranca a pauta. 
Ora, o Governo usa indevidamente medida provisória 
para revogar medida provisória em tramitação. Ele não 
tem poderes para, com medida provisória, interferir 
no funcionamento parlamentar da Casa. Os 45 dias 
foram cumpridos, a pauta está obstruída, trancada, 
sobrestrada – queiram V.Exas. o que quiserem. A ver-
dade é essa. 

Com a atitude de desespero do Governo – de-
sespero total –, não sei como a base do Governo vai 
voltar aos Estados. Vai dizer o quê? Que a MP 382, que 
poderia trazer incentivo a alguns setores da economia 
brasileira – moveleiro, coureiro-calçadista e outros tan-
tos, citados, longamente, pelo Deputado Arnaldo Faria 
de Sá –, foi revogada? Tudo isso foi retirado porque 
a ganância do Estado é exatamente colocar no bolso 
mais 40 bilhões de reais por ano – em 4 anos, 160 
bilhões de reais. 

Sr. Presidente, tenho certeza absoluta de que, 
apesar desse gesto de prepotência e arrogância do 

Presidente, esta Casa não se prestará a ser cabo de 
chicote do Executivo. Esta Casa não pode agir como 
se fosse um cartório de registro de emendas constitu-
cionais de interesse do Governo ou de medidas provi-
sórias por ele encaminhadas. 

O que causa perplexidade e nos deixa todos atô-
nitos é imaginar que, por não admitir a discussão da 
MP 382, o Governo editou outra MP e revogou aquela, 
que grande parte da base do Governo – acredito que 
a totalidade do Plenário, para não excluir quem quer 
que seja – defende. 

Deixo claro que o requerimento de adiamento de 
discussão por 9 sessões é proposta que reafirmo em 
nome do Democratas.

Sr. Presidente, sei da vontade de todos de que eu 
continue por mais tempo, mas me limitarei ao minuto 
que V.Exa. me deu para dizer que, neste momento, te-
nho convicção absoluta de que a grande maioria não 
vai aceitar votar a CPMF se o Governo não colocar em 
pauta a Medida Provisória nº 382, para resolvermos 
esse assunto que hoje causa clamor nacional. Não é 
mais possível votarmos favoravelmente a um processo 
de extorsão do cidadão brasileiro. 

O adiamento da discussão por 9 sessões e a 
realização de Comissão Geral é a vontade do Demo-
cratas. 

Votamos “sim” ao requerimento de adiamento.
O SR. LEANDRO VILELA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB – GO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – 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, dizia eu ontem, na reunião das Lide-
ranças com a Presidência, que o Governo acaba sendo 
vítima do seu excesso de medidas provisórias.

É fundamental, até para que a população bem 
compreenda, esclarecer que a medida provisória tem 
requisitos constitucionais. O primeiro é a urgência, 
aquilo que é emergencial, que não foi possível prever 
no Orçamento ou na legislação. O outro é a relevância. 
A emergência e a importância são tão grandes que o 
Executivo substitui o Legislativo na sua competência. 
O Presidente Lula faz lei por meio de medida provi-
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sória, dá eficácia de lei a medida provisória. Esse é o 
objetivo desse instrumento.

Ora, o Governo, pelo desejo, pela sanha arreca-
datória, pela busca de mais dinheiro para gastar mal 
e desperdiçar, apresenta medidas provisórias sim-
plesmente revogando medidas provisórias existentes, 
descaracterizando, por absoluto e por completo, tanto 
a urgência quanto a relevância.

Aí nos perguntamos: pode o Legislativo ou a socie-
dade brasileira compreender essa ingerência no poder 
de legislar, sem os critérios constitucionais de urgência 
e relevância? No nosso entendimento, não, sobretudo 
quando deixa de ser no varejo e passa a ser no ataca-
do. O Governo retira 3 medidas provisórias de uma vez 
só, medidas que perderam magicamente a urgência e 
a relevância, a emergência e a importância. 

Da noite para o dia, perdeu-se isso por quê? Por-
que o Governo, aliás, os próceres governistas têm tido 
a crueldade de alegar que o dinheiro da CPMF é para 
pagar o Bolsa-Família. Isso não é verdade. O Bolsa-
Família está previsto no Orçamento da União, e o que 
estamos falando agora é de excesso de arrecadação. 
O Governo previu para este ano cerca de 60 bilhões 
de reais em excesso de arrecadação. É disso que es-
tamos falando. Só de CPMF são cerca de 39 bilhões 
de reais, ou seja, dinheiro não previsto orçamentaria-
mente e, portanto, não necessário para cumprir as 
obrigações já assumidas pelo Governo, entre elas o 
Bolsa-Família, que, aliás, foi um arranjo do Governo 
Lula para mudar de nome o Bolsa-Escola, criado pelo 
Governo anterior.

A Oposição está resistindo não pelo simples 
prazer da obstrução, não por querer radicalizar, em 
absoluto, mas por entender que a população brasi-
leira precisa de mais emprego. Temos elevadíssimos 
índices de desemprego no País, situação agravada 
nas grandes cidades. Muitos pais de família e jovens 
estão desempregados. Mas de que maneira podemos 
estimular a economia para a geração de emprego e 
renda? Criando condições econômicas para tal. E 
qual a principal condição econômica? A desoneração 
tributária, a redução tributária. Aliás, isso é voz corren-
te entre Governo e Oposição, entre economistas do 
Brasil inteiro. Em qualquer análise econômica, todo o 
mundo diz: no Brasil, há excesso de tributos, há ex-
cesso de impostos. 

Comparados com países nórdicos, os nossos 
excessos de tributação são tão agressivamente fla-
grantes que somos comparados a países europeus 
nos quais, diferentemente do nosso País, os serviços 
públicos são de altíssimo nível. Enquanto no Brasil 
sabemos o quanto de desperdício, o quanto de des-
caminhos os recursos públicos tomam. E, em vez de 

ficarmos aqui de maneira serena, tranqüila, a discutir o 
melhor para o Brasil, ficam muitos a cumprir a simples 
ordem emanada do Executivo. Com rapidez, querem 
aprovar e fazer com que o rolo compressor tenha re-
sultado eficaz. “O negócio é votar”, dizem os governis-
tas. “O Legislativo tem de votar, votar sim ou não é o 
que basta.” Não é o que basta. É preciso saber o que 
se vota. É necessário discutir os grandes projetos do 
País, é necessário amadurecer as propostas para, aí 
sim, podermos votar. 

Maiorias eventuais constituídas no Parlamento, 
no amplo espectro de negociação política existente no 
Governo, não querem ou não vão necessariamente 
caracterizar a oportunidade ou necessidade de de-
terminada votação.

É necessário amadurecermos essas propostas. 
Tenho a convicção de que muitos da base do Gover-
no estão constrangidos pela necessidade de votarem 
um aumento de carga tributária, até porque estamos 
falando de mais uma contribuição, porque a atual está 
terminando. Em dezembro, acabará aquela que seria 
uma contribuição provisória, e querem dar um caráter 
perene a essa contribuição.

Exatamente por discordar do açodamento, este 
Parlamentar se insurge, inobstante a maioria desta 
Casa se unir no afã de querer dar ao Executivo mais 
40 bilhões a cada ano.

Se disséssemos que o dinheiro é essencial, está 
previsto no Orçamento, tenho certeza de que o bom 
senso de todos nós seria o de votar a favor. Aliás, a 
Oposição tem tido o bom senso de contribuir para o 
Brasil, para o futuro, diferentemente da base do Go-
verno, que tem aceitado essas ordens emanadas do 
outro lado da praça e simplesmente, quer votar hoje, 
imediatamente, o “sim” à CPMF, onerando o contri-
buinte brasileiro.

Por discordarmos disso é que insistimos na neces-
sidade do adiamento da discussão, para apelar ao bom 
senso de todos, ao coração de todos, no entendimento 
de que o brasileiro não suporta mais tanto tributo.

 O SR. ARNALDO JARDIM – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma reclamação, com base no 
art. 96. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Reclama-
ção. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, 
no início da sessão, o Líder do PPS, Deputado Fer-
nando Coruja, formalizou recurso à Presidência desta 
Casa baseado no desdobramento de uma discussão 
que se estabeleceu no âmbito da Comissão Especial 
destinada a exarar parecer sobre a PEC que estamos 
discutindo neste instante.
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Para que todos possam estar sintonizados no 
assunto ao qual nos reportamos, informo que no âm-
bito daquela Comissão levantou-se, com base no art. 
43 do nosso Regimento Interno, argumento sobre a 
vedação de um autor de propositura ser Presidente 
de uma Comissão destinada a exarar parecer sobre 
a matéria. 

Isso foi questionado no âmbito da própria Comis-
são. Incontinenti, o Presidente da Comissão, o nobre 
Deputado Pedro Novais, como que criando uma nova 
categoria de autores, disse que não era autor intelec-
tual da propositura, mas simples subscritor. Tudo isso 
ensejou no âmbito da Comissão polêmica que teve 
desdobramento neste plenário, quando o nosso Líder, 
Deputado Fernando Coruja, apresentou o recurso. 

O Presidente Arlindo Chinaglia, Sr. Presidente, 
disse que estudaria a questão e oportunamente a ela 
responderia.

Qual é a nossa reclamação? É que a não-res-
posta, neste instante, gera uma situação de risco de 
malferimento de direito e de prerrogativa parlamentar, 
porque, em não sendo esclarecida a questão, sacri-
ficado estará o nosso encaminhamento sobre a ma-
téria em tela. 

Por conta disso, queremos apelar ao Sr. Vice-Pre-
sidente no exercício na Presidência, o nobre Deputado 
Narcio Rodrigues, para que esclareça a posição da 
Mesa sobre o recurso apresentado pelo nobre Depu-
tado Fernando Coruja.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Mesa esclarece ao ilustre Deputado Arnaldo Jardim 
que o recurso apresentado já foi objeto de decisão da 
Presidência. Como não é necessário, regimentalmen-
te, que se traga ao Plenário a resposta, devo informar 
que a decisão da Presidência já foi encaminhada, por 
ofício, ao Líder Fernando Coruja. Portanto, já está à 
disposição de S.Exa. a referida decisão.

O SR. ARNALDO JARDIM – Sr. Presidente, 
agradeço a V.Exa., mas devo dizer que não tínhamos 
conhecimento dessa resposta e, portanto, solicito a 
V.Exa. que mande distribuir cópia imediatamente aos 
outros Líderes, porque é de interesse do conjunto da 
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Essa 
tarefa caberá ao Líder Fernando Coruja, que apresen-
tou o recurso e, portanto, é hoje o detentor da decisão 
tomada pelo Presidente, se assim S.Exa. o desejar.

O SR. ARNALDO JARDIM – Desculpe-me, Sr. 
Presidente, mas vou discordar deste último posicio-
namento de V.Exa.

 O SR. ROCHA LOURES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. tem a palavra.

O SR. ROCHA LOURES (Bloco/PMDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, o meu voto foi de acordo com o do 
partido.

O SR. MARCELO MELO (Bloco/PMDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o meu voto foi de acordo com o do partido.

 O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio, para uma Comunicação de Liderança, 
pelo PSDB.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Parlamentares, é bom estar nesta 
tribuna, porque daqui temos uma vista conjunta do 
plenário. E a primeira pergunta que faço é: onde está 
a base do Governo? A Oposição está obstruindo, por-
que não quer criar um tributo, que pesará sobre as 
costas do povo brasileiro. Mas a base está querendo 
criar um tributo. Para a criação deste tributo, é preciso 
alterar a Constituição do Brasil, mas a base não está 
presente. 

São necessários 308 votos. Em qualquer votação 
sobre a matéria – não sobre os requerimentos –, se-
rão necessários 308 votos. E a pergunta que não tem 
resposta, e que eu não consigo calar, é: onde está a 
base do Governo?

Lembro ainda o que diz o texto constitucional, 
segundo o qual todo o poder emana do povo e em seu 
nome será exercido. Está na Constituição que todos 
aqui juraram respeitar e fazer cumprir.

Pois bem, aqueles Parlamentares querem criar 
tributo para o povo brasileiro. Indaga-se: em nome de 
quem e para quem estarão legislando? Outras per-
guntas que devem ser feitas: foram os Parlamentares 
da base governista auscultar seus eleitores, os cida-
dãos dos seus Estados, aqueles que representam no 
Parlamento, ou esse mandamento constitucional ficou 
em segundo plano? A base do Governo legisla e vota 
apenas em nome do Presidente Lula da Silva? Será 
que o Presidente, por ter sido eleito em votação majo-
ritária, substitui, nesse mandamento constitucional, a 
prerrogativa que se exerce exclusivamente em nome 
do povo brasileiro? Ou será que esses Parlamenta-
res têm uma forma diferente de se comunicar com a 
população?

Para nós, da Oposição, até mesmo quando ainda 
não se sabia qual seria a posição da nossa bancada, 
todos os questionamentos, todas as perguntas vinham 
na direção de que o povo não queria mais um tributo.
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Exatamente por isso, um partido que tem demo-
cracia não apenas no seu nome, o Partido da Social 
Democracia Brasileira, que nela acredita e a tem entre 
seus princípios, não poderia ter se colocado contra a 
vontade popular. O povo não agüenta mais pagar tri-
butos.

Quero lembrar aqui, Sras. e Srs. Parlamentares, 
alguns momentos que a história retrata. A Derrama em 
Minas Gerais, no tempo do Brasil colônia, levou ao pri-
meiro movimento expressivo para a independência. O 
que foi a derrama? Um excesso de carga tributária. Um 
pouco antes, a chamada Revolta do Chá, em Boston, 
levou os americanos à revolução, à guerra pela inde-
pendência, que acabou se concretizando em 1776.

No Brasil, o Presidente resolve que tem de ter 
mais tributos e, paradoxalmente, da mesma forma que 
diz que esses tributos são absolutamente necessários 
para dar sustentação às políticas de saúde e à área 
social do Governo, na mesma proposta de emenda 
constitucional, já cria artifício para desvincular 20% 
desses tributos, para o Governo gastar como bem 
entender.

A contradição é flagrante. Não há nenhuma ló-
gica nesse comportamento do Governo. Ele usa uma 
proposta de emenda constitucional para criar um tri-
buto adicional e, ao mesmo tempo, para desvincular 
os recursos que são a razão de ser desse tributo, a 
fim de que o Governo faça deles o uso que bem en-
tender, Sr. Presidente.

Está muito claro que a base não está em plená-
rio para votar. Está muito claro que, se vencida essa 
etapa dos requerimentos, a sessão vai cair, porque 
ainda não houve acordo na base. As concessões, re-
pito, não foram feitas ainda. Se feitas, não atenderam 
àquilo que a base entendia deveria ter sido oferecido. 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, não é essa 
– repito e enfatizo – a forma ética, a forma adequada 
de fazer política.

Lembro que todo poder emana do povo. Por isso 
mesmo, dizemos “não” à CPMF.

Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos 
Pannunzio, o Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 2º 
Vice-Presidente. 

 O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PTB encaminha o voto “não”.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência pergunta ao nobre Deputado Fernando 
Coruja, do PPS, se pode votar ainda neste interstício, 
ou se vai pedir como Líder, porque já há vários também, 
e seria a próxima verificação. S.Exa. é quem sabe.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só uma 
informação: a que horas é a próxima verificação?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Às 
14h. Ainda não será, porque faltam 42 segundos, mas 
já foi encaminhada. 

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação a matéria.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
 O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP.) – Sr. Presi-

dente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Veri-

ficação concedida.
O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC.) – Sr. Presidente, 

peço verificação conjunta.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Já 

foi concedida. 
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sou 

realista e conheço o Regimento Interno como qualquer 
um de V.Exas. Não há como esta matéria ser votada 
em 1 ou 2 sessões. Ela será discutida, no mínimo, em 
7 sessões – com muita boa vontade. Por quê? Há mais 
de 30 votações com quorum qualificado de 308, que 
têm de votar a favor.

Cada destaque é uma votação nominal. Então, 
faço um apelo à Oposição para que discutamos o mé-
rito da matéria, votação por votação. Será mais bonito, 
será bom para a instituição. Serão mais de 30 vota-
ções, meu Deus do céu! Então, por que discutir Regi-
mento, quando poderíamos estar discutindo o mérito 
da questão? Votem contra ou a favor. Tenho certeza 
absoluta de que, em algumas votações, a Oposição 
vai vencer. Não é correto passarmos o dia todo aqui 
nesse impasse.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 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. LOBBE NETO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
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O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB está 
em obstrução.

O SR. AYRTON XEREZ (DEM – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o DEM está 
em obstrução.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS está em obstrução.

 O SR. EDUARDO LOPES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PSB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei conforme a orientação do partido na votação an-
terior.

O SR. LAUREZ MOREIRA (Bloco/PSB – TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quero 
encaminhar um acordo: se V.Exas. retirarem isso, nós 
discutiremos a matéria. Todos almoçariam, e eu daria 
1 hora para discutirmos a matéria.

 O SR. AYRTON XEREZ – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. AYRTON XEREZ (DEM – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. 
que mande inserir no painel a informação “DEM em 
obstrução”. Lá continua “DEM, sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – DEM 
em obstrução.

O SR. AYRTON XEREZ – Houve a mudança 
para “obstrução”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Obs-
trução.

O SR. AYRTON XEREZ – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Des-
culpe-me.

O SR. PAULO ABI-ACKEL – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
minhas considerações, peço a V.Exa. que modifique 
no painel a orientação da bancada da Minoria para 
obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
muita satisfação, Deputado Paulo Abi-Ackel, que tem 

desempenho extraordinário como representante de 
Minas Gerais. V.Exa. é uma das grandes revelações 
desta nova Legislatura. Tenho a honra de dizer isso 
porque seu pai foi um dos grandes Parlamentares que 
tivemos nesta Casa.

O SR. PAULO ABI-ACKEL – Agradeço sensibi-
lizado, Sr. Presidente, as palavras carinhosas.

 O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
também está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
PSOL também está em obstrução.

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cum-
primento V.Exa. pela tentativa de buscar um acordo 
que, sem dúvida nenhuma, é a saída, porque ficar, de 
terça para quarta-feira, votando até as 2h30min e de 
quarta para quinta também...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nin-
guém espera terminar nesta semana.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – V.Exa. é médi-
co e sabe que, fisiologicamente, será impossível nessa 
idade de 50, 60 anos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – São 
mais de 30 votações. Depois da sexta votação, nin-
guém agüenta mais, com quorum qualificado de 308, 
votar 6 num dia todo. Então, vão ser 5 ou 6 dias para 
votar. Ninguém espere antes não.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Por-
tanto, quero ensejar um acordo: todos os requerimentos 
seriam retirados, e começaríamos a discussão. Eu da-
ria 1 hora para discutir: 10 Deputados falariam a favor, 
e 10 falariam contra, cada um durante 3 minutos. Nós 
entraríamos diretamente em votação.

 O SR. CIRO GOMES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CIRO GOMES (Bloco/PSB – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com a 
permissão de V.Exa., convocamos os companheiros 
do Bloco a comparecer ao plenário, para votação no-
minal.

 O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero saudar V.Exa. pelo tirocínio que tem no esforço 
de tentar fazer esta Casa compreender que o melhor 
é ficarmos votando nominalmente matérias que têm 
mérito, conteúdo. É isto que o cidadão que nos está 
ouvindo quer saber: esse destaque propõe redução; 
esse aqui, repartição. É melhor do que ficarmos vo-
tando nominalmente requerimentos que não levam a 
lugar nenhum.

V.Exa. tem toda a razão, e concordamos. Não 
importa quantas sejam as votações nominais, quantos 
sejam os destaques, do que eles tratam. Gostaríamos 
de fazer o voto nominal sobre isso, de escrever nosso 
nome lá sobre o mérito da matéria.

Quero saudar a visão de estadista que V.Exa. 
traz neste momento.

Quero aguardar até mesmo, quem sabe, a pos-
sibilidade de a Oposição, que está fazendo uma luta 
democrática e legítima, com todas as suas razões e 
os seus argumentos, compreender que seria muito im-
portante irmos logo ao mérito, ao âmago da questão. 
Estamos dispostos e saudaremos qualquer entendi-
mento nessa direção.

Cumprimentos a V.Exa.
 O SR. ZENALDO COUTINHO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao 
enaltecer a iniciativa de V.Exa. de propor um acordo, eu 
gostaria de complementar: V.Exa. pediu a contribuição 
da Oposição. Era necessário saber com o que o Go-
verno acena para que haja tal contribuição. O Governo 
está aceitando negociar a redução tributária, negociar 
o início da reforma? Com o que ele acena? Com nada? 
A Oposição tem apenas de retirar a obstrução? Mas 
parabenizo mesmo assim.

 O SR. DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pela Liderança do PMDB, convoco todos os Parlamen-
tares para votar “não”. 

Convoco também todos os Parlamentares da 
Frente Parlamentar da Saúde para reunião às 15h, no 
Plenário 15, para discussão da CPMF. Particularmente, 
vou votar a favor da CPMF, porque a saúde não pode 

ficar sem essa contribuição, sem essa entrada de re-
cursos como regime fiscal brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência determina que as campainhas sejam acio-
nadas e solicita aos Srs. Deputados presentes nas dife-
rentes dependências da Casa que venham ao plenário, 
pois estamos em pleno período de votação nominal 
pelo sistema eletrônico.

Em seguida, alguém que não tenha almoçado 
poderá fazê-lo – teremos 1 hora de intervalo. 

A Presidência informa que às 14h30min vencem 
as primeiras 4 horas da sessão extraordinária e vai 
prorrogar por mais 1 hora, até as 15h30min. E, às 16h 
em ponto, começará outra sessão extraordinária. 

O SR. CHICO DA PRINCESA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO DA PRINCESA (PR – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, jus-
tifico meu voto na votação anterior.

O SR. GIACOBO (PR – PR. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
votei de acordo com a orientação do meu partido.

 O SR. LAEL VARELLA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LAEL VARELLA (DEM – MG. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, esse tempo seco, as mudanças cli-
máticas, o aquecimento global e o assunto da Ecologia 
têm sido motivo para muitas distorções, ensejando as 
mais absurdas explicações e propostas contra o de-
senvolvimento humano e o agronegócio.

No entanto, a definição clássica diz que a Eco-
logia é um ramo da Biologia que cuida das relações 
recíprocas entre os organismos vivos e os ambientes 
circunstantes, bem como das conseqüências de tais 
relações, especialmente com vistas a limitar ou elimi-
nar seus aspectos nocivos.

Contudo, de algum tempo a esta parte, ela passou 
a ter uma conotação bastante diversa, sendo desvir-
tuada de seus objetivos.

Segundo a revista Catolicismo, isso é o que de-
monstra o recente livro Ma vérité sur la planète, do es-
critor francês Claude Allègre, membro das academias 
de ciências da França, dos Estados Unidos e da Índia, 
bem como da Royal Society britânica, ex-professor do 
Instituto Universitário da França e ex-Ministro da Edu-
cação do Governo socialista de Lionel Jospin.
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Apesar de provir de arraiais da esquerda, o Prof. 
Allègre afirma que não pode deixar de se opor ao que 
ele denomina “seita verde” – ou seja, à Ecologia tal 
como vem sendo entendida por certos setores. Tal 
Ecologia, com seus “gurus” e dogmas, distanciou-se 
essencialmente de uma sã Ecologia, para se colocar 
contra o próprio homem e o progresso da civilização. O 
autor mostra ainda que tais setores ecológicos querem 
no fundo a volta do homem às cavernas.

Cumpre lembrar aqui, por imperioso dever de 
justiça, que há exatamente 30 anos o Prof. Plinio Cor-
rêa de Oliveira alertava a opinião pública para o perigo 
constituído por certas correntes católico-progressistas 
que pregavam as mesmas idéias agora desposadas 
pelos ecologistas mais radicais. Fê-lo através do livro 
Tribalismo indígena, ideal comuno-missionário para o 
Brasil no século XXI, cuja leitura é muito esclarecedo-
ra e muito atual.

Ainda sobre o mesmo assunto, a revista Cato-
licismo traz na mesma edição de agosto penetrante 
e esclarecedora entrevista do Dr. Emilson França de 
Queiroz, engenheiro agrônomo e pesquisador da EM-
BRAPA, cujo domínio da matéria torna suas declara-
ções oportuno e denso objeto de análise. 

Nesse sentido, as declarações do meteorologis-
ta Mozar Salvador ao jornal Correio Braziliense expli-
cam que alguns anos são mais secos que outros, e, 
de acordo com o meteorologista, isso não é surpresa 
para pesquisadores: “Ao contrário do que muitos po-
dem pensar, as altas temperaturas e baixos índices 
de umidade relativa do ar durante os últimos meses 
nada têm a ver com o aquecimento global”. “A gen-
te não pode atribuir a seca de 2007 ao aquecimento 
global. É verdade que este ano foi mais quente, mais 
seco. Mas são casos cíclicos e isso já aconteceu an-
tes, a última vez, por exemplo, foi em 2004, quando 
tivemos um longo período sem chuvas, como o deste 
ano”, explica Mozar. 

De acordo com o pesquisador, a temperatura dos 
oceanos influencia na umidade do continente. Assim 
como ocorreu há 3 anos, a temperatura do Oceano 
Pacífico está mais fria do que de costume. E essa bai-
xa, associada a um bloqueio atmosférico, impede que 
as frentes frias e a umidade cheguem até o centro do 
País, concentrando-se apenas nos Estados da Região 
Sul. “É por isso que no Rio Grande do Sul o inverno 
foi muito frio e em Goiás e Distrito Federal a média 
de temperatura foi de até 2°C a mais”, exemplifica o 
meteorologista . 

A previsão é que esse fenômeno, em que as 
águas do Oceano Pacífico estão mais frias que o co-
mum, se estenda até fevereiro do ano que vem. Os 
meteorologistas também acham que o próximo inver-

no não seja tão quente e seco para os brasilienses. 
Mas, como as previsões podem falhar e, conseqüen-
temente, as temperaturas oceânicas permanecerem 
baixas, Brasília corre o risco de ter outra seca como 
essa. “Ainda é cedo para certezas, mas ano que vem 
deve melhorar”, completa Salvador. 

Sr. Presidente, peço atenção para esse falso am-
bientalismo e essa Ecologia equivocada que confun-
dem fenômenos naturais e cíclicos com a repercussão 
da ação humana. Essa verdadeira “seita verde” vem 
sendo usada pelas ONGs e por nossos concorrentes 
para prejudicar o nosso pujante agronegócio. Como diz 
o Prof. Allègre, essa “seita verde”, no fundo, se coloca 
contra o próprio homem e o progresso da civilização.

Tenho dito.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT – RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
não estamos aqui desde o início da sessão porque 
participávamos, junto com o Presidente Lula, do lan-
çamento do PAC da FUNASA, que significará inves-
timentos importantes na área da saúde. Mais do que 
nunca se faz necessário que aprovemos a prorrogação 
da CPMF, para dar suporte a projetos como esses. Os 
40 bilhões que podem ser arrecadados com a CPMF 
são muito importantes para esses investimentos em 
favor da sociedade, que clama e que reclama. 

Sr. Presidente, nas votações da manhã de hoje, 
peço-lhe que considere meu voto de acordo com a 
orientação do bloco. Acabo de votar “não”, e convido 
os colegas Parlamentares a vir ao plenário votar.

Muito obrigado.
 O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, solicito aos Deputados do PSB que venham 
ao plenário votar “não” ao requerimento, lembrando 
que, em reunião da Executiva Nacional do PSB rea-
lizada hoje de manhã, decidimos fechar questão em 
favor da aprovação da CPMF. O Brasil não pode abrir 
mão da arrecadação de 38 bilhões de reais, a serem 
investidos em programas sociais, em saúde e em pre-
vidência social. 

O País vive momento alvissareiro. Os jornais da 
semana passada divulgaram que o crescimento nacio-
nal no segundo trimestre deste ano foi de 5,5%. Para 
manter tal ambiente de crescimento econômico e de 
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distribuição de renda, conclamamos a bancada do PSB 
a comparecer ao plenário e a votar “não”.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, na última sexta-feira, participa-
mos de grande assembléia com os aposentados do 
ABC, convocada por Benedito Marcílio. A maioria deles 
estava indignada não apenas com o Executivo, mas 
também com o Congresso Nacional. Eles esperam que 
derrubemos o veto ao reajuste de 16,67%, porquanto a 
situação dos aposentados continua calamitosa, e que 
aprovemos os projetos de lei que tratam da recompo-
sição das perdas das pensionistas de primeira, segun-
da e terceira categorias. Isso é obrigação nossa, e os 
aposentados estão aguardando essa definição.

Na semana passada, recebemos do Conselho 
Nacional de Justiça ofício com a informação de que 
foi aceita, por unanimidade, nossa reclamação contra 
os Tribunais de Justiça Estaduais e contra os Tribunais 
Regionais Federais que não estão seguindo a priorida-
de prevista no Estatuto do Idoso. Essa prioridade virou 
apenas um selo, um carimbo na capa dos processos. 
Ela não é efetiva. Essa conquista foi assegurada por 
unanimidade. 

Já foram oficiados todos os Tribunais de Justiça 
e todos os Tribunais Regionais Federais, a fim de que 
cumpram a determinação do Estatuto do Idoso.

Sr. Presidente, quero também registrar que já 
estão quase prontas, em São Paulo, as instalações 
das Delegacias de Proteção ao Idoso. A primeira delas 
deverá funcionar na 35ª DP, área da 2ª Seccional, e 
a segunda na 11ª DP, área da 6ª Seccional. Haverá 1 
Delegacia de Proteção ao Idoso em cada seccional da 
Grande São Paulo e 1 em cada sede do DEINTER.

É extremamente importante que os idosos te-
nham à sua disposição as chamadas Delegacias de 
Proteção ao Idoso não apenas na Grande São Paulo, 
mas também no interior do Estado.

Obrigado, Sr. Presidente.
 A SRA. ANGELA PORTELA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. ANGELA PORTELA (PT – RR. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com meu partido.

A SRA. MARINHA RAUPP (Bloco/PMDB – RO. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Na votação 
anterior, votei com meu partido, Sr. Presidente.

 O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda 
não foi registrada no painel a obstrução do PSOL.

 A SRA. LÍDICE DA MATA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de registrar a assinatura, na última segunda-fei-
ra, em Salvador, de convênio entre a INFRAERO e o 
Governo do Estado da Bahia para o início das obras 
de acesso ao Aeroporto 2 de Julho. O povo da Bahia, 
principalmente os moradores das cidades de Salva-
dor e de Lauro de Freitas, esperavam há muito tempo 
essa notícia. Trata-se de mais uma obra importante 
realizada pelo Governador Jaques Wagner.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
 O SR. FERNANDO LOPES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO LOPES (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
colegas Deputados, a discussão que estamos inician-
do nesta fase conclusiva de votação da CPMF dá a 
esta Casa a oportunidade de discutir outro tema ex-
tremamente importante, que afeta profundamente a 
receita e a despesa públicas e do qual a Câmara dos 
Deputados tem ficado afastada. Refiro-me à política 
de juros, que vem há sucessivos governos fazendo a 
festa dos grandes banqueiros e do sistema financeiro. 
Essa amarra, criada pelo Fundo Monetário Interna-
cional com a exigência de superávites primários altos 
para garantir o pagamento de despesas financeiras, 
engessa nossa economia. 

Enquanto a China e a Índia crescem a taxas ace-
leradas, o Brasil ainda registra taxas muito aquém de 
suas possibilidades. A redução substancial das taxas 
de juros não só estimularia a utilização da capacidade 
instalada e o aumento no número de empregos e na 
produção, mas também elevaria o poder de compra 
dos brasileiros. Em vez disso, um silêncio e, a cada 
trimestre, lucros abusivos, lucros impensáveis para 
os banqueiros. 
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Esse ciclo de continuidade da política econômica 
neoliberal tem de terminar. Ele está promovendo des-
nacionalização cada vez maior da economia brasileira. 
Aquilo que o Governo economizasse em juros poderia 
ser destinado à saúde, à educação, à habitação e a 
uma porção de outros setores. Não há por que vincu-
lar a CPMF à saúde. 

Particularmente, sou a favor da CPMF, porque 
é instrumento importante de acompanhamento, de 
controle da movimentação financeira, mas isso nada 
tem a ver com a utilização do recurso aqui ou ali. Muito 
maior volume de recursos estaria disponível se os juros 
baixassem, e essa decisão não deveria ser privilégio 
exclusivo do Banco Central, do COPOM, das autorida-
des econômicas e deveria ser tomada pelo Parlamento. 
Ela prejudica os fundamentos da economia de nosso 
País e faz com que continuemos nessa situação de 
dependência, vulneráveis a quaisquer movimentações 
externas, a quaisquer flutuações externas, a quaisquer 
crises externas. 

Parece que a Câmara dos Deputados aceita que 
esse é um debate de especialistas. Não é. Não pode-
mos furtar-nos. Muito mais atenção deveríamos dar 
a essa questão do que a outras pequenas iniciativas 
tributárias. A política de juros sangra muito mais a in-
dústria nacional. Os grandes grupos estrangeiros têm 
as próprias fontes de financiamento, mas a empresa 
nacional, a economia nacional está severamente de-
bilitada. 

Por isso, aproveito este momento para tratar da 
essência da política econômica, daquilo que pode gerar 
recursos livres do Orçamento para investimentos e para 
programas sociais, em vez de discutir filigranas.

Obrigado a V.Exas. pela atenção.
 O SR. ULDURICO PINTO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ULDURICO PINTO (Bloco/PMN – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Sr. Deputados, venho a esta tribuna denunciar crime 
acontecido em meu Estado, Bahia, na última sexta-
feira, dia 14 de setembro. Na cidade de Itamaraju, foi 
assassinado a sangue frio o Deputado Estadual Mau-
rício Cotrin, empresário e liderança daquele município. 
O crime envergonha Itamaraju, minha querida Teixeira 
de Freitas, o sul da Bahia, o Estado da Bahia, o País. 
O Deputado Maurício Cotrin foi meu colega em 1987, 
quando era Deputado Estadual, e eu, Deputado Fe-
deral Constituinte.

Nesta oportunidade, solicito à Polícia Federal e 
à Comissão de Direitos Humanos que fiscalizem as 

investigações que buscam identificar os assassinos e 
os mandantes desse crime bárbaro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a violência 
é irmã gêmea da impunidade. Se não descobrirmos 
quem encomendou e quem cometeu o crime, estaremos 
dando exemplo de impunidade e, conseqüentemente, 
estimulando a violência.

Nós, que defendemos a vida e os direitos hu-
manos, exigimos a apuração do crime, bem como a 
punição dos responsáveis.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pror-

rogo a sessão por mais 1 hora.
 O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estão 
ocorrendo reuniões de Comissões da Casa. Eu mes-
mo, há pouco, registrei minha presença em reunião 
de 2 Comissões. Estamos em plena Ordem do Dia, 
em processo de votação, e há reuniões de Comissões 
em andamento.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que providencie o 
encerramento das reuniões. Precisamos de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
nome da Mesa Diretora, agradeço a V.Exa.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência determina a suspensão dos trabalhos de 
todas as Comissões em funcionamento na Casa. A 
partir do início da Ordem do Dia, todas as decisões 
serão nulas. Não há como fazê-lo. A Ordem do Dia tem 
prioridade sobre reunião de qualquer Comissão.

 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, fa-
rei 2 registros. O primeiro diz respeito à abertura on-
tem do II Encontro de Populações Tradicionais, que 
contou com a presença de quilombolas, indígenas, 
seringueiros, populações extrativistas da Amazônia, 
do Centro-Oeste e do Nordeste. O segundo diz res-
peito ao lançamento do PAC da FUNASA, programa 
voltado à população quilombola, a populações indí-
genas, a cidades onde há elevado índice de mortali-
dade infantil e de endemias, principalmente malária 
e doença de Chagas.

O que tem isso a ver com os debates que faremos 
hoje na Casa? As populações tradicionais exigem do 
Governo brasileiro políticas públicas de fomento, de 
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proteção e de estímulo à cidadania, entre elas a polí-
tica de Governo que começa a ser executada, o PAC 
da FUNASA. Programas desse tipo têm base tributá-
ria de financiamento, e a CPMF é uma das fontes de 
financiamento de toda essa política social.

A presença em Brasília de quilombolas e in-
dígenas, de seringueiros e extrativistas, que, ao 
mesmo tempo, participam do lançamento do PAC 
da FUNASA, programa voltado a essas populações, 
dá a nós, Deputados, a responsabilidade de não vi-
rar as costas para elas, de permitir que o Governo 
Lula continue a proteger, a estimular e a integrar à 
cidadania brasileira setores da sociedade que, no 
passado, nem sequer tiveram atenção e política 
voltada para eles.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço esse 
registro porque é muito sintomático estarmos, neste 
momento, discutindo como dar prosseguimento a essa 
proteção.

 O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
o pronunciamento sobre a discussão do mérito da PEC 
da prorrogação da CPMF feito por V.Exa., que tem a 
experiência de Presidente da Câmara dos Deputados 
em outros momentos de grande obstrução, inclusive 
quando nós, do PT, fazíamos obstrução, na condição 
de Minoria. Todavia, nunca chegamos à obstrução no 
limite de ficar votando requerimento de adiamento de 
votação e requerimento de adiamento de discussão, 
para não entrar no mérito.

Por que a Oposição prefere o caminho das preli-
minares, para não entrar no mérito? Exatamente por-
que, como aconteceu em outros momentos em que o 
PT tinha posição mais sectária, há falta de bandeiras 
e de proposta para enfrentar o programa do Governo. 
Vejam a pesquisa da PNAD, vejam o levantamento geral 
do IBGE sobre o crescimento do PIB, vejam a diminui-
ção da pobreza, o aumento da renda do trabalhador, 
o avanço dos programas sociais. A regulamentação 
da Emenda nº 29 e maiores investimentos de saúde 
pressupõem a votação da CPMF.

Simplesmente não prorrogar não é um discurso 
alternativo, mas do protesto pelo protesto. Respeita-
mos a obstrução, mas temos todo o direito de criti-
cá-la, até porque essa experiência que vivemos em 
outros momentos se encerra em si mesma. Trata-se 
da obstrução pela obstrução, que perde o conteúdo, o 
sentido programático, o sentido da oposição de proje-

tos. A obstrução, que é legítima, torna-se um protesto 
vazio e estéril.

Discordamos da postura da Oposição de não en-
trar no debate de mérito, com as emendas aglutinativas 
e a votação do projeto de emenda constitucional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. SILAS CÂMARA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. SILAS CÂMARA (Bloco/PSC – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
participei de audiência com o Ministro da Defesa 
sobre a implementação de aeroporto na cidade de 
Manaus. O aeroporto, que receberá vôos da Amé-
rica do Norte e do Sul, será referência para a Re-
gião Norte.

Trata-se de decisão importante para o desen-
volvimento de nossa região. O Ministro Nelson Jobim 
entende a situação e está empenhado em resolvê-la. 
A bancada do Amazonas também está lutando nesse 
sentido. O Governador Eduardo Braga apresentará em 
audiência as justificativas e os levantamentos técnicos 
para a implementação do aeroporto, que será uma 
grande vitória para a nossa região.

Portanto, ressalto a importância que está confe-
rindo o Governo Federal, bem como o Ministro Nelson 
Jobim, a essa decisão.

Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO MORAES – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. SÉRGIO MORAES (PTB – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na ci-
dade de Santa Cruz do Sul, da qual fui Prefeito, está 
sendo inaugurado o Centro de Radioterapia do Hos-
pital Ana Nery, concluído em mutirão pela sociedade 
e pelas empresas.

Os doentes de câncer da nossa região têm de 
se deslocar diariamente a Porto Alegre, cerca de 150 
quilômetros, para fazer tratamento.

A liberação desse centro depende de autorização 
da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. 
Embora acredite na liberação, faço um apelo ao Minis-
tério da Saúde para que permita ao hospital realizar 
seu trabalho em Santa Cruz do Sul.

Muito obrigado.
 O SR. ELIENE LIMA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
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O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na última sexta-feira, 14 de setembro, participa-
mos de audiência pública na Assembléia Legislativa do 
Estado de Mato Grosso, na cidade de Santo Antônio 
do Leverger, há 30 quilômetros de Cuiabá, para discutir 
a implantação do CEFET Pantanal. 

Hoje, com a influência da qualificação profissio-
nal e a dificuldade de se alcançar o primeiro empre-
go, sabemos da importância da expansão do ensino 
profissionalizante. 

Estiveram presentes à reunião os Deputados 
José Riva, Walter Rabello e Chica Nunes, e Vereado-
res para discutir a expansão por meio de uma unidade 
centralizada, levando para uma das regiões mais boni-
tas e importantes do Brasil, o Pantanal, uma unidade 
da Escola Técnica Federal – CEFET.

Aproveito a oportunidade para fazer outro re-
gistro.

Sr. Presidente, colegas Deputados, em Mato 
Grosso, 2.301 famílias estão sujeitas a perder o be-
nefício do Programa Bolsa-Família por não cumpri-
rem as condições necessárias – nas áreas de saúde 
e educação –, durante 5 períodos consecutivos, para 
serem contempladas. Isso é o que aponta o levanta-
mento do Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, mas, por enquanto, apenas uma família 
no Estado teve o benefício já cancelado este mês. As 
demais estão nas condições de suspensão (61), blo-
queio (616) e advertência (1.624). No País, ao todo, 4 
mil famílias perderam o Bolsa-Família.

E não adianta reclamar ou pedir que nós, Par-
lamentares, intervenhamos junto às Prefeituras, 
afinal, repito, o cancelamento do benefício acon-
tece quando a família não cumpre os requisitos de 
contrapartida para enquadramento no programa 
durante 5 ciclos, quais sejam: matrícula dos filhos 
com idade entre 6 e 15 anos, com a garantia da 
freqüência mínima de 85% das aulas no mês e o 
compromisso de manter atualizado o calendário de 
vacinação das crianças com até 7 anos de idade. 
Nada mais justo, não?

Mas até que o cancelamento seja efetivado, san-
ções gradativas são realizadas às famílias. Na primeira, 
as famílias recebem advertência somente. Se mantido 
o descumprimento, é feito o bloqueio do recurso por 
30 dias. Nesse caso, o beneficiário ainda pode sacar 
o valor acumulado com o do mês seguinte. E, se o 
descumprimento continuar, há suspensão por 60 dias, 
sem que o beneficiário possa receber retroativamente. 
Com a reincidência, haverá nova suspensão por mais 
60 dias, sem direito a saque. Após esse período, se 
a família continuar a não cumprir as imposições, o 

benefício será definitivamente cancelado, segundo o 
próprio Ministério.

Isso é o que se pode dizer dar uma colher de chá. 
A coordenação do Bolsa-Família em Cuiabá estima que 
hoje cerca de 300 famílias estejam na condição para 
ter o benefício cancelado. Conforme a coordenadora 
Maria Claudete Orso, 1,3 mil cadastros foram submeti-
dos à averiguação pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e estiveram sob as sanções anteriores ao can-
celamento. O pior é que 100 beneficiários foram auto-
maticamente desligados do programa porque tinham 
renda acima do permitido. Isso é lamentável. Além 
disso, 300 ainda não apareceram para a adequação, 
o que nos faz deduzir que não estão precisando do 
dinheiro do programa.

Hoje, em Cuiabá, 20.148 famílias são beneficiadas 
pelo Bolsa-Família. No entanto, outras 20 mil, pelo me-
nos, aguardam a possibilidade de entrar no programa, 
e vai ser, justamente, com o cancelamento daqueles 
que se encontram irregulares que o benefício atingirá 
quem o está aguardando.

Portanto, Sr. Presidente, apelo aos meus con-
terrâneos mato-grossenses para que procurem suas 
respectivas prefeituras e vejam como podem fazer 
para cumprir o estipulado pelo Ministério. Se realmente 
precisam do benefício, não deixem para última hora 
porque, uma vez desligado, o retorno ao programa 
será muito difícil. 

Aqui fica o alerta.
O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, às 11h, estava 
previsto o lançamento oficial do Programa de Acelera-
ção do Crescimento – PAC FUNASA, com a presença 
do próprio Primeiro Mandatário e do Ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão.

O Presidente da Fundação Nacional de Saúde, 
Danilo Bastos Forte, acha-se empenhado em cumprir 
à risca as diretrizes do megaempreendimento, favore-
cendo as várias regiões do território brasileiro.

A presença do Chefe da Nação deve ser enten-
dida, por sua vez, como uma demonstração de que os 
recursos não sofrerão limitações, cumprindo o crono-
grama estabelecido pelas autoridades da área econô-
mica do Governo.

Conhecedor abalizado dos encargos da FUNASA, 
Danilo Forte possui extraordinária visão para identifi-
car áreas mais cruciais, inclusive aquelas ligadas às 



48296 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

necessidades da população indígena e dos setores 
mais carentes do Nordeste.

Ao registrar, desta tribuna, o auspicioso aconte-
cimento, desejo expressar a confiança em que o PAC-
FUNASA será observado integralmente, como deseja 
o Palácio do Planalto.

Dr. Danilo Forte acha-se consciente das respec-
tivas responsabilidades, não permitindo que o órgão 
que dirige negligencie no cumprimento de objetivos 
primordiais.

A FUNASA possui uma correta visão de seus no-
bilitantes encargos, o que irá credenciá-lo para um ex-
celente e correto desempenho de tão árduas tarefas.

O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
lembro o trabalho que o Dr. Adib Jatene, então Mi-
nistro da Saúde, fez anos atrás para criar o Impos-
to do Cheque. Neste momento estamos debatendo 
sua aprovação; a Oposição como sempre a está 
combatendo.

Faço um apelo à Oposição para que aprove-
mos o mais rápido possível esse imposto. Depois, 
procuraremos fiscalizar a aplicação desse dinheiro 
na saúde. O que falta é a Casa exigir do Governo 
Federal a aplicação correta dos recursos. Esse im-
posto é muito importante, por isso a votação será 
necessária.

Oxalá esta votação acabe em breve, para poder-
mos dormir cedo hoje.

Obrigado.
 O SR. SÉRGIO BRITO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. SÉRGIO BRITO (Bloco/PDT – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com meu partido, na votação anterior.

O SR. CLÁUDIO MAGRÃO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLÁUDIO MAGRÃO (PPS –SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, gostaria 
de deixar registrado o grande movimento por campa-
nha salarial dos metalúrgicos de São Paulo, tendo em 
vista a data-base da categoria ser 1º de novembro. No 
último dia 12, fizemos uma grande manifestação junto 

à FIESP, o grupo patronal, para lhes entregar nossas 
reivindicações.

Realizamos, ontem, um movimento nas mon-
tadoras de todo o Brasil para ter contrato coletivo de 
trabalho de âmbito nacional – nas empresas de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, 
Pará ou Rio Grande do Sul.

Estamos reivindicando junto a esse grupo em-
presarial o contrato coletivo de trabalho. Nossa pauta 
de reivindicação é composta de 120 itens, cujos prin-
cipais são redução da jornada de trabalho, aumento 
real e reposição das perdas salariais.

É isto que os metalúrgicos de São Paulo estão fa-
zendo nessa grande campanha salarial da categoria.

Muito obrigado.
 O SR. GERALDO RESENDE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB – MS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Dando 
continuidade à sessão, concedo a palavra, pelo prazo 
de 3 minutos, ao ilustre Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, meu pronunciamento se refere ao 
comportamento de parte da imprensa no Brasil.

Os jornais de ontem trouxeram uma notícia so-
bre o mensalão mineiro. É curioso o tratamento dis-
pensado aos diversos partidos. Quando é o caso do 
Partido dos Trabalhadores, eles falam “mensalão do 
PT”; quando é o caso dos tucanos e do DEM, ex-PFL, 
chamam genericamente de “mensalão mineiro”. Além 
da imprecisão jornalística, a meu ver, é uma injustiça 
às Alterosas, que tem tanta gente boa, de boas lem-
branças – Carlos Drummond de Andrade, Juscelino 
Kubitschek, Pelé, Milton Nascimento –, ser lembrada 
pelo mensalão mineiro. A imprensa deveria ao menos 
dar tratamento igual. Não que eu desconheça as ma-
zelas que parte do PT cometeu e não quero que isso 
seja esquecido.

Entendo que a imprensa não pode assumir a 
postura política de oposição ao Partido dos Traba-
lhadores, ao Governo. Essa situação reflete o em-
bate político que estamos vivendo, no qual parte da 
imprensa assumiu a condição de partido político. 
Sugiro ao Sr. Arnaldo Jabor que assuma a presidên-
cia desse partido; Míriam Leitão, a Secretaria-Geral; 
Diogo Mainardi, a Tesouraria. Esse povo constituiria 
um bom partido político. Alguns viriam a este plená-
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rio debater, até porque poderiam fazer um confronto 
mais eficiente com o PT.

Sr. Presidente, pesquisa realizada recentemente 
mostra que o PT tem a imagem mais positiva de todos 
os partidos: 43,9% consideram-no o mais adequado 
para os trabalhadores. O índice que define os traba-
lhadores chega a 63%; no que se refere à defesa do 
interesse dos mais pobres, o índice é de 57%. O PT 
tem referência, respeito, depois de todo o bombardeio 
de críticas.

Sabemos evidentemente que muitas dessas crí-
ticas foram justas, porque houve mazelas, corrupção, 
envolvendo gente do nosso partido. Isso mostra que 
o PT tem um saldo muito mais positivo e que é muito 
maior do que as traquinagens, as delinqüências que 
alguns fizeram. O partido sobrevive e mostra clara-
mente que é uma referência política muito maior do 
que alguns pensam.

Essa tática de bater no Presidente Lula e no PT 
pode não ser eficiente, até porque a formação políti-
ca chamada Partido dos Trabalhadores tem raízes na 
sociedade brasileira, tem base social e tem respeito 
pela população – que é inclusive beneficiada pelo pro-
grama Bolsa-Família e tem uma identificação com o 
partido – segmento social com o qual tínhamos pouco 
diálogo, que está incorporando gradativamente nosso 
projeto político.

Reconhecemos que isso faz parte da dispu-
ta política, mas apelo a essa parte da mídia para 
que deixe de dar tratamento desigual. Se ela fala 
do mensalão que envolveu o PT, por que não fala 
do mensalão tucano do Sr. Eduardo Azeredo, do 
Sr. Aécio Neves e de outros políticos que são, de 
repente, esquecidos do jogo? Esse não é um bom 
jornalismo. Tem de tratar todos de forma igual, na 
crítica e no elogio.

Muito obrigado.
 O SR. FRANCISCO ROSSI – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FRANCISCO ROSSI (Bloco/PMDB – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, possivelmente votaremos ainda 
hoje a proposta de prorrogação da CPMF.

Gostaria, desta tribuna, de registrar uma posição 
pessoal e de dar uma satisfação aos meus eleitores, 
ao povo de São Paulo.

Estamos preocupados com a prorrogação da 
CPMF. Tive o cuidado de prestar atenção no que 
disse o Líder Pannunzio, preocupado com o even-
tual aliciamento de Deputados da base por parte 

de pessoas ligadas ao Governo, com a promessa 
de favores e de cargos. E também tive o cuidado de 
ouvir a defesa da Liderança do Governo, que des-
mentiu S.Exa.

Aos que desmentiram o Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio, quero dizer que não vejo problema em fazer 
parte da base de apoio do Governo, de compartilhar 
do Poder. Aliás, eu me incluo entre os Deputados que 
compõem a base. Entretanto, a serem verdadeiras as 
assertivas e as preocupações do Deputado Pannun-
zio, teremos motivo para preocupação. Quero frisar 
aqui que não tenho nenhum cargo no Governo e, se 
me oferecerem algum, eu o dispensarei, porque uma 
eventual aceitação configuraria um toma lá, dá cá, uma 
compra, com interesse no resultado desta votação im-
portante e que representa um verdadeiro massacre 
sobre o contribuinte brasileiro.

Tive o cuidado de solicitar oficialmente à Lide-
rança do meu partido, o PMDB, que me desligasse da 
Vice-Liderança, para evitar uma contradição pública: o 
Vice-Líder de um partido da base do Governo votando 
contra o Governo.

Faço um apelo aos meus pares, aos companhei-
ros da base, para que meditem sobre o voto que darão, 
possivelmente hoje, ainda, e para que se posicionem 
claramente a favor do povo, contra a prorrogação da 
CPMF.

Eu fui colega do Presidente da República na 
Assembléia Nacional Constituinte, conheço S.Exa. e 
tive oportunidade de apoiá-lo em várias ocasiões. Nós 
temos um bom relacionamento, e posso dizer que é 
muito bom, sim, ser amigo do rei. Mas muito melhor é 
ser amigo do povo.

Portanto, companheiros da base, vamos meditar, 
conversar, porque o Governo não tem dado abertura 
para a realização de um possível acordo que implique 
o repasse de recursos para os municípios destinarem 
à área da saúde. Eu não sei se esse acordo será feito 
no Senado. Mas por que não nesta Casa?

Sr. Presidente, antes de encerrar a minha inter-
venção, agradeço a V.Exa. a condescendência e o 
tempo que me foi concedido além do permitido e deixo 
registrado o meu voto contrário à CPMF.

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas alertar alguns Parlamentares de que, quan-
do falam sobre o mensalão mineiro, associando-o ao 
Senador Eduardo Azeredo, dão abertura para que o 
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mensalão do PT seja associado ao Presidente Lula. 
Eu considero interessantíssimo que essa disputa che-
gue ao Presidente Lula. Este é o sonho de consumo 
da Oposição.

Entretanto, eu não pretendo levar a discussão 
para esse campo; ao contrário, pretendo tratar apenas 
da CPMF, mantendo o foco exatamente na proporção 
entre o gasto do Governo Federal com saúde e o PIB 
brasileiro.

Tenho aqui dados do IPEA/DISOC, do SIAFI/SI-
DOR e do Sistema de Contas Nacionais do IBGE, os 
quais revelam que em 2002 o Governo Federal investiu 
em saúde 1,85% do PIB; em 2005, 1,76%; no ano pas-
sado 1,75%. Tais dados evidenciam que a cobrança da 
CPMF não acrescentou recursos à saúde. Afirmação 
nesse sentido é falaciosa.

O mais importante é que nós, da Oposição, com 
elevado senso de responsabilidade fiscal e de gover-
nabilidade, estamos nos posicionando contra a CPMF 
porque este é o ano em que o Governo Federal terá 
um superávit de 60 bilhões de reais. Até o mês de julho 
já estava em 32 bilhões o superávit fiscal.

Então, com base no senso de responsabilidade 
fiscal, entendemos que o Governo poderia começar 
a reduzir a cobrança da CPMF, visando ao seu fim. 
Entretanto, ele não acena com nada: não negocia, 
mostra-se intolerante, intransigente e ditatorial; liga o 
trator de esteira da Maioria e quer aprovar na marra a 
prorrogação da CPMF aqui na Câmara.

Eu penso que se as Deputadas e os Deputados 
de todos os partidos não reagirem, a sociedade vai se 
posicionar cada vez mais contra os Parlamentares.

Não tenho dúvida da resistência que o Governo 
encontrará no Senado. Mas a Câmara dos Deputados 
também poderia fazer força para reduzir 30% ao ano 
a CPMF ou deduzi-la da contribuição previdenciária 
patronal e do Imposto de Renda.

O Governo intransigente, que não negocia, vai à 
derrota. Não nos resta alternativa a não ser impor-lhe 
uma derrota. Estou sentindo um clima bastante favo-
rável à derrota do Governo aqui na Câmara. Acabei de 
conversar com alguns jornalistas sobre isso.

Aconselho, do alto dos meus 16 anos e meio de 
Parlamento, que o Governo trate de negociar a CPMF 
aqui na Câmara, porque poderá ter uma surpresa de-
sagradável. E vejam que quem o alerta é um oponente 
duro da Oposição!

Consideramos a CPMF apenas uma ferramen-
ta, e não um tributo. Ela serviria, portanto, como ins-
trumento de antecipação de arrecadação, desde que 
fosse deduzida de outros tributos cobrados pelo Go-
verno Federal.

Portanto, é preciso começarmos a pôr um ponto 
final na CPMF.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência reitera aos Srs. Parlamentares o apelo para 
que venham ao plenário. Faltam apenas os votos de 3 
Parlamentares para que possamos concluir a votação 
nominal pelo sistema eletrônico.

Srs. Deputados, ainda há 10 requerimentos a 
serem votados e, depois disso, haverá, no mínimo, 
35 votações nominais para as quais será necessário 
quorum qualificado. Por isso faço a V.Exas. um apelo 
no sentido de que retiremos todos os requerimentos. 
Proponho que destinemos 1 hora à discussão da ma-
téria, de modo que falem 10 oradores de um lado e 10 
de outro, por 3 minutos cada, ou 6 oradores de cada 
lado, por 5 minutos cada, e depois entremos no mérito 
da questão. Os Líderes também encaminhariam.

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, por que 3 minutos? São 5 minutos, pois trata-se 
de PEC.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sim, 
são 5 minutos.

Faço a V.Exas. este apelo. Se agirmos da forma 
proposta, poderemos discutir tudo e, em seguida, vo-
tar a matéria. Caso contrário, levaremos no mínimo 
uma semana para apreciá-la. Não vamos conseguir 
votar hoje à noite. Amanhã haverá votação o dia todo 
e também não conseguiremos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
está acontecendo alguma coisa? Está difícil conseguir 
o quorum de 257 Deputados. Como será quando pre-
cisarmos de 308?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
acontecendo que os Deputados estão com fome e fo-
ram almoçar. (Risos.)

 O SR. PAULO BORNHAUSEN – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
alguma solenidade no Palácio?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sim, 
há.

O SR. PAULO BORNHAUSEN – Sr. Presidente, 
quanto ao acordo, penso que V.Exa. está sendo muito 
generoso e diligente, mas os Líderes Antonio Carlos 
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Pannunzio, Ronaldo Caiado e Fernando Coruja, que 
representam a maioria da Oposição, não estão pre-
sentes no plenário, pois estão no Supremo Tribunal 
Federal dando entrada à ADIN contra a retirada das 
medidas provisórias.

Portanto, como está difícil para conseguir o 
quorum, peço a V.Exa. que encerre a sessão e 
aguarde para recomeçar uma extraordinária com 
todos os Líderes.

 O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
está difícil, não. Só falta 1 voto. Imagina, Deputado! 
Estamos com 256 votos e precisamos de 257 votos. 
Está difícil?

 A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, na votação anterior, votei com o meu 
partido.

O SR. CARLOS SOUZA (PP-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com meu partido.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
quanto aguardamos que se complete o quorum, vou 
conceder a palavra a 2 oradores inscritos, Nilson Mou-
rão e Antonio Carlos Mendes Thame.

 O SR. OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, estou 
inscrito para fazer uma breve comunicação?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Estão 
inscritos os Deputados Edinho Bez, Afonso Hamm, 
Roberto Britto, Lobbe Neto e Otavio Leite.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Nilson Mourão, por 2 
minutos.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o ex-Presidente do Banco Central dos 
Estados Unidos, Alan Greenspan, que dirigiu aquela 
instituição por quase 20 anos, acabou de lançar sua 
autobiografia, intitulada A Era da Turbulência – Aven-
turas em um Novo Mundo, já publicada em língua por-
tuguesa. Nessa obra, com todas as letras, ele diz que 
o objetivo da invasão do Iraque pelo Governo norte-
americano foi o petróleo.

Sr. Presidente, uma declaração dessa natureza 
é extremamente grave, porque os Estados Unidos in-
vadiram e destruíram o Iraque. Já se contabiliza apro-
ximadamente 1 milhão de civis, de pessoas inocentes, 
mortas. O país, que está devastado, foi ocupado porque 
o Governo americano afirmou que Saddam Hussein 
estava produzindo armas de destruição em massa.

A afirmação, por uma autoridade respeitada em 
todo o mundo, de que o objetivo da ocupação e da des-
truição do país foi o controle do petróleo, deve levar o 
Governo do Presidente George W. Bush a rever sua 
política externa, levando-a a estimular a paz e não a 
destruição do mundo.

O petróleo que está debaixo das terras do Ira-
que é do povo iraquiano. O Governo americano deve 
respeitar os recursos naturais e a soberania de todos 
os povos.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LEONARDO PICCIANI (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu não consegui registrar o voto. Peço a V.Exa. que 
registre o meu voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
Deputado Leonardo Picciani, fica registrado o voto 
de V.Exa.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
claro encerrada a votação.

A Mesa vai anunciar o resultado:

VOTARAM:

Sim:     4 
Não:     248 
Abstenções:    13 
Total:     265 

Pelo art. 17, § 1º, Presidente, 1. Quorum, 266; 
obstruções, 47.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

REJEITADO O REQUERIMENTO DO DEP. RO-
NALDO CAIADO, NA QUALIDADE DE LÍDER DO DEM, 
QUE SOLICITA O ADIAMENTO DA DISCUSSÃO POR 
NOVE SESSÕES.

Proposição: PEC Nº 558/2006 – REQUERIMENTO 
ADIAMENTO DA DISCUSSÃO POR NOVE SESSÕES 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 19-9-2007 14:14
Encerramento da votação: 19-9-2007 15:02
Presidiram a Votação: Inocêncio Oliveira 
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O SR. PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na votação anterior, acompanhei a orientação de 
meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a mesa requerimento em que solicita que a discussão 
da PEC nº 558-B, de 2006, seja feita por grupos de 
artigos. Assinado pela Liderança do Democratas.

Antes, porém, há um requerimento de quebra de 
interstício no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., 
nos termos do art. 185, § 4º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, que seja 
concedida verificação de votação do requeri-
mento que solicita a discussão por grupos de 
artigos da PEC nº 558/06.

Salas das Sessões, em 18 de setembro 
de 2007. – Roberto Magalhães, Vice-Líder 
do DEM”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Ro-
berto Magalhães, que falará a favor do requerimento. 

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, esse requerimento tem por objetivo ob-
viamente possibilitar um maior debate. Na verdade, 
tem-se discutido muito, mas não se tem penetrado 
em determinadas questões fundamentais do mérito 
da prorrogação desse tributo, que nasceu vocacionado 
para ser provisório, mas que talvez seja o mais perma-
nente de todos, porque entra Governo, sai Governo, 
e a Oposição que o criticava passa a ser Governo e 
o está apoiando. 

Vou apresentar alguns dados para mostrar que 
a luta da Oposição não é meramente político-parti-
dária.

A conceituada Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas – FIPE mostra que pessoas com renda 
de até 2 salários têm seus vencimentos tributados em 
48.9%. Já as pessoas que recebem acima de 30 sa-
lários mínimos pagam R$11.400,00 por ano. Ou seja, 
são tributadas em 26%. 

Sr. Presidente, isso significa que esse tributo que 
dizem ser para o pobre e ter uma função social espe-
cífica, na verdade, penaliza muito mais os pobres do 
que os ricos. Até porque o pobre já paga tributo indire-
to como se rico fosse. Não são muitos os tributos dos 

quais os mais pobres estão isentos, como o caso de 
determinados programas sociais.

Minha segunda observação diz respeito ao fato 
de que enquanto tributo, essa contribuição não é con-
fiscatória, mas tem efeito de confisco. Essa distinção 
está presente em vários trabalhos publicados pelo 
eminente jurista de São Paulo, Prof. Ives Gandra da 
Silva Martins, que, no caso, baseia-se no inciso IV do 
art. 150 da Constituição Federal, que diz: 

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garan-
tias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 

............................................................... 
IV – utilizar tributo com efeito de con-

fisco.”

Na realidade, Sr. Presidente, muitos dizem que 
a Constituição proíbe o tributo confiscatório, mas ne-
nhum tributo, de per se, enquanto tributo, é confis-
catório. Confiscatória é a arrecadação per capita de 
tributos que deixem o contribuinte com sua renda de 
tal forma diminuída que não poderá ter um padrão de 
vida correspondente ao seu trabalho, à sua qualifica-
ção, enfim, ao seu status social. 

Para completar este raciocínio, Sr. Presidente, 
colhi de várias fontes a seguinte conclusão: o Brasil 
tem, atualmente, uma carga tributária que corresponde 
a 36% do Produto Interno Bruto do País. E os demais 
países em desenvolvimento têm carga tributária que 
corresponde à metade da do Brasil. Ou seja, uma mé-
dia de 18%. Como um País que já arrecada o dobro 
dos países que estão no ranking mundial, ainda se 
diz necessitado da prorrogação da CPMF? 

Sr. Presidente, V.Exa. conhece bem essa luta con-
tra a CPMF, luta que vem de longe. Freqüentemente 
estivemos juntos, às vezes, V.Exa. votava, como Líder, 
a favor do tributo, e eu , de maneira correta, sem sub-
terfúgios, votava contra. Mas, na verdade, essa é uma 
luta que os brasileiros um dia irão vencer.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO SERAFIM – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do meu partido na 
última votação.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Ar-
naldo Faria de Sá, que falará contra a matéria.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, na verdade, a confusão nesta Casa 
se estabeleceu, na tarde de ontem, a partir da toma-
da de posição em relação à revogação das medidas 
provisórias, e, hoje, a partir de uma medida provisória 
revogada.

Por que minha indignação contra tudo isso? Acho 
até que o Poder Executivo pode revogar as medidas 
provisórias. O Governo anterior, que neste momento 
tem a mesma posição, também fez revogações. O que 
me causou estranheza, Sr. Presidente, foi o fato de, na 
exposição de motivos, constar expressamente, literal-
mente, que a revogação era para desobstruir a pauta 
da Câmara dos Deputados. Esta, Sr. Presidente, foi e 
é a razão da minha indignação.

Podemos discutir politicamente que o Governo 
usa e abusa da medida provisória. Na verdade, que-
ro deixar bem claro que não é apenas este Governo, 
mas os governos. A partir da Emenda Constitucional nº 
32 há certa limitação desse instrumento, e o Governo 
Lula não é o primeiro a conviver com medida provisó-
ria. Essa atitude é que me fez vir à tribuna, ontem, de 
maneira indignada. Inclusive formulei questão de or-
dem ao Presidente Arlindo Chinaglia, pois textualmen-
te, literalmente, declaradamente, na maior desfaçatez 
possível, as medidas provisórias vêm sendo revogadas 
para desobstruir a pauta.

Isso me deixou extremamente indignado, em ra-
zão da defesa da legalidade da interdependência de 
Poderes, porque acabou a interdependência de Po-
deres a partir do momento em que o Governo usa e 
abusa de medida provisória para travar pauta. Depois 
vem dizer, com a maior cara-de-pau do mundo, na ex-
posição de motivos: “para desobstruir a pauta, revogo 
as medidas provisórias”.

Existem limites, Sr. Presidente Inocêncio Oliveira. 
Somos políticos. Às vezes podemos ter duas falas, uma 
para esse momento, outra para aquele momento, mas 
escrever isso! É textual, Presidente Inocêncio Oliveira, 
está escrito. Peça ao Secretário Geral Dr. Mozart que 
lhe mostre uma cópia da exposição de motivos, pois 
noto que V.Exa. estranhou um pouco. É textual: “A re-
vogação é para desobstruir a pauta da Câmara dos 
Deputados”. Não podemos cometer tais deslizes. O 
Palácio do Planalto tem grandes juristas, grandes as-
sessores, que deveriam ter feito pelo menos de conta 
que respeitam a Câmara dos Deputados, pelos menos 
deviam fazer de conta. 

Quando agem com tal desfaçatez, fico preocu-
pado, Sr. Presidente. Eles nem tiveram o cuidado de 
dissimular e dizer que essa ou aquela razão os levou 
a revogar a medida provisória. Quando assumem cla-

ramente a posição de que estão revogando... Até pedi 
ao Prof. Mozart para providenciar a exposição de moti-
vos da revogação de hoje. Espero que nessa, que trata 
da revogação da última medida provisória, o Governo 
tenha tomado esse cuidado, mesmo tendo feito a re-
vogação com o intuito de desobstruir a pauta, e que 
pelo menos não tenha tido mais clarividência na forma 
de revogar a medida provisória.

Por isso, Sr. Presidente, não é com requerimen-
tos de quebra de interstício que poderemos revogar 
essa posição. Como não concordo com o Governo, 
claramente não aceito esse requerimento de quebra 
de interstício. Por quê? Porque não é essa a alternativa. 
Por isso fiz o paralelo, Deputado Emanuel Fernandes. 
Se essas pessoas se permitem utilizar da desfaçatez, 
eu não quero ter a mesma desfaçatez. Eu não quero a 
quebra do interstício, porque há outros meios, outros 
mecanismos. Podemos utilizar procedimentos regi-
mentais para impedir essa ou aquela votação, ou pelo 
menos para retardar a votação. 

Sou, sim, contra a prorrogação da CPMF, mas 
sou contra a quebra do interstício, razão pela qual 
apresentei meus argumentos. 

O SR. ARNALDO MADEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero fazer uma consulta a V.Exa., que se encontra na 
condição de Presidente dos trabalhos.

O art. 71 do nosso Regimento Interno diz o se-
guinte: 

“Art. 71. A sessão da Câmara só poderá 
ser levantada, antes do prazo previsto para o 
término dos seus trabalhos, no caso de: 

..............................................................
III – presença nos debates de menos de 

um décimo do número total de Deputados”.

Está claro nesse dispositivo que isso depende de 
decisão da Presidência. É visível que temos no plenário 
menos de um décimo dos Srs. Parlamentares. Então, 
como faltam menos de 15 minutos para terminar a 
sessão, minha sugestão é de que V.Exa. determine o 
encerramento da sessão, porque daqui a 40 minutos 
teremos a sessão extraordinária.

É a questão de ordem que submeto a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

regimentalista, V.Exa. foi muito feliz, porém denego a 
questão de ordem de V.Exa.

 O SR. NELSON PELLEGRINO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, além 
de regimentalista, o nobre Deputado ainda foi Líder e 
sabe até onde pode ir.

Sr. Presidente, na votação anterior, votei com o 
meu partido.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, na última votação, votei com o partido 

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação.

 O SR. PAULO BORNHAUSEN – Sr. Presidente, 
peço a palavra para orientar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
orientar a bancada, concedo a palavra ao ilustre Depu-
tado Paulo Bornhausen.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao 
fazer a orientação do Democratas, quero dizer a V.Exa. 
da minha alegria por V.Exa. estar sentado na cadeira 
de Presidente, porque, em 1996, V.Exa. era o Líder do 
meu partido e sentava aqui embaixo, nesta cadeira.

Lembro que V.Exa. ficou muito empolgado com 
a idéia do Ministro Adib Jatene, ou seja, que, durante 
2 anos, pudéssemos recolher 12 bilhões de reais para 
ajudar as Santas Casas e resolver o assunto do SUS, 
e, assim, orientou e liberou nossa bancada. Eu votei 
contra, mas V.Exa. acreditou. Passados 11 anos, o seu 
Estado e o Nordeste sofrem com as deficiências da 
Saúde, porque, de lá para cá, a CPMF saiu de 0,20 
para 0,38, e tudo continua igual.

Por isso, quero dar o meu testemunho ao orien-
tar o nosso partido nesta matéria, Sr. Presidente: é 
importante mantermos viva a chama do pensamento, 
da nossa experiência e não apenas nos sensibilizar-
mos com temas de momento quando, estiver em jogo 
o futuro do Brasil.

Lá atrás achávamos que a decisão era favorável 
à Saúde, mas nada aconteceu. O Ministro Jatene foi 
embora. Hoje, a Saúde continua doente. Hoje, vamos 
decidir se programas sociais devem acabar. A Saúde 
vai piorar? Não vai, Sr. Presidente, se diminuirmos 
esses 626,41 reais por ano que cada família paga de 
CPMF.

Por isso, vamos orientar a favor do requerimento.
 O SR. FLAVIANO MELO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.

O SR. FLAVIANO MELO (Bloco/PMDB-AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fla-
viano Melo votou com seu partido.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
orientar a bancada, pelo PSDB, concedo a palavra ao 
Deputado Lobbe Neto.

O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio 
Oliveira, vamos orientar, em nome do PSDB, para 
que possamos ter essa quebra de interstício, que é 
muito importante; para que a população que está nos 
acompanhando e quer um Congresso Nacional focado 
nas aspirações populares e principalmente no setor 
produtivo da Nação, que sofre com a carga tributária 
pesada. O Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva já está indo para o sexto ano, então não há nada 
de surpresa.

A CPMF, que nada mais é do que uma contribui-
ção provisória instalada com a bandeira do ex-Ministro 
Adib Jatene, era para a Saúde. Infelizmente, alguma 
coisa vai para a saúde, mas o Tesouro tira com a ou-
tra mão.

Votamos “sim”, a favor do interstício.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PPS, Deputado Arnaldo Jardim?
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
orienta a bancada a votar “sim”, para que, com a que-
bra de interstício, haja a votação nominal.

Agora mesmo fizeram reptos aqui, para que en-
trássemos no mérito da discussão, e somos totalmente 
a favor de fazê-lo. V.Exa., inclusive, disse isso porque 
seria algo mais plausível do ponto de vista da socie-
dade. Mas não houve nenhum gesto para se discutir 
de que forma isso pode ser garantido, preservando-se 
os direitos da Oposição.

Estamos, com essas medidas regimentais, esten-
dendo a polêmica de uma forma que, reconhecemos, 
não desejávamos. Gostaríamos de estar discutindo 
aqui, de forma profunda, a reforma tributária.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
restante vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aque-
les que forem pela aprovação da quebra de interstício 
de votação nominal permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

REJEITADO O REQUERIMENTO.
O SR. OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, peço a 

palavra para orientar. Já tinha solicitado. Sr. Presiden-
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te, eu já tinha solicitado para orientar pela Minoria lá 
atrás!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Já 
estamos na discussão.

Sendo evidente que há 10 minutos para os Depu-
tados que são favor e para os que são contra – vamos 
levar menos tempo que isso ou encaminhar por 1 mi-
nuto –, eu pediria a compreensão do Plenário. 

Vejam que nós começamos a sessão às 10h30min 
e estamos terminando às 15h30min. Praticamente não 
se votou nada até agora, absolutamente nada!

Será que nós temos o direito de recomeçar uma 
sessão depois de 5 horas e não votarmos uma só 
questão?

Quero propor o encerramento desta sessão agora 
e que não iniciemos a outra sessão com a apresentação 
de requerimentos de retirada, e tudo de novo. 

Será que esta Casa tem o direito de dar esse 
exemplo à sociedade brasileira? Será que é justo o 
que estamos fazendo?

Apenas estou perguntando aos Srs. Deputados 
e às Sras. Deputadas.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gos-
taria de reforçar o pedido de V.Exa. Se nós temos uma 
disputa em relação à CPMF, ela é pública, está sendo 
feita de forma respeitosa com as partes, a Oposição e 
o Governo, mas o Brasil também espera, depois des-
se embate, um conjunto de matérias que a Casa quer 
votar. Então, se a obstrução for de tal ordem, nós ter-
minamos inclusive perdendo a oportunidade de votar 
um conjunto de outras matérias na seqüência.

Penso que o importante é que cada bancada ex-
presse a sua posição, faça a sua crítica, defenda por 
que apóia a CPMF ou por que é contra. Mas devemos 
votar. Temos de expressar no plenário a vontade de 
cada uma das bancadas, de cada um dos Deputados, 
até para que, depois, possamos votar um conjunto de 
outras matérias que aguardam votação. 

Aproveito a oportunidade para informar ao Ple-
nário que está sendo protocolado na Casa um projeto 
de lei, cujo conteúdo é o mesmo da Medida Provisória 
nº 382, que concede conjunto de incentivos ao setor 
coureiro-calçadista, moveleiro e têxtil brasileiro. Vamos 
solicitar urgência para votar a matéria, tão logo seja 
concluída a votação da CPMF. 

Obrigado. 
O SR. O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, entendemos 
o apelo de V.Exa., mas entendemos também que o 
Governo não colaborou e não colabora. O Governo 
editou medidas provisórias que travaram a pauta. O 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva está travando a 
pauta do Congresso Nacional e fazendo a sua pauta no 
dia-a-dia. Quando S.Exa. sentiu que o efeito da medida 
provisória voltou-se contra si, editou novas medidas 
para tirar as medidas que estavam tramitando.

O que é relevância e urgência? É a elaboração 
de medida provisória com validade a partir da sua 
publicação, ou com a finalidade de retirar uma nova 
medida? 

Quem está fazendo essa confusão é o próprio 
Governo e a base governista. Se nós perdemos tempo, 
neste momento, foi porque a base do Governo não es-
tava aqui. Demoramos quase 3 horas para atingirmos 
o quorum para esta votação.

Queremos prosseguir na discussão, porque o 
Governo não abriu nada para os municípios, para os 
Estados, para a sociedade. A sociedade é contra a tri-
butação. E nós estamos ao lado da sociedade. 

Obrigado.
O SR. REINALDO NOGUEIRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. REINALDO NOGUEIRA (PDT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com meu partido.

O SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Depu-
tado Lobbe Neto, V.Exa. aprovou a idéia do Presidente 
de começar a próxima votação?

O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Não aprovamos, Sr. Pre-
sidente. Queremos que os fatos tenham seqüência 
normal, sessão por sessão. Não concordamos com a 
Presidência, embora o apelo de V.Exa. seja muito justo. 
Ainda mais sendo médico, V.Exa. sabe que a regula-
mentação da Emenda nº 29 já era para ter acontecido, 
mas tudo fica na balela, na promessa.

O SR. OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, preliminar-
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mente, gostaria de registrar, embora confesse a V.Exa. 
e aos demais que tenho profunda admiração por V.Exa. 
– aliás, quando na Presidência é o Deputado que mais 
advoga para que os Deputados possam fazer uso da 
palavra; sou testemunha disso desde os dias iniciais 
desta Legislatura – que havia solicitado a palavra, na 
votação anterior, para encaminhar pela Minoria. 

Dito isso, gostaria de fazer uma ponderação na 
esteira do raciocínio do Deputado Lobbe Neto. Advoga-
mos não somente a necessidade do aprofundamento 
da discussão, mas, sobretudo, que se faça o processo 
com transparência. Pode-se falar tudo o que bem se 
entender do Poder Legislativo, mas ele é indiscutivel-
mente, à luz da tripartição clássica de Montesquieu, o 
Poder mais observado, sob os mais variados ângulos. 
Portanto, quando se propõe a quebra do interstício é 
para que a sociedade brasileira possa perceber, de-
talhe por detalhe, etapa por etapa, como os seus re-
presentantes aqui votaram.

Se votaram a favor da manutenção de um tributo 
que hoje não é mais necessário, porque é injusto, por-
que houve superávit primário, porque, enfim, o Governo, 
a rigor, não precisa dele, porque é uma concentração 
de poder econômico, em âmbito central, completamente 
destoante do que deveria ser a Federação nacional; ou 
se votaram a favor da desobstrução dessa espada per-
manente que assola e que fura o bolso do trabalhador, 
de toda a sociedade, com tributos, através, deste em 
especial, de cada movimentação financeira.

Essa é a discussão. Queremos que ela aconteça 
de forma transparente e a cada instante muito visível. 
Nada melhor do que o voto nominal para que ela fique 
perceptível à população como um todo.

O SR. CELSO MALDANER – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior.

O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Deputada Gorete Pereira votou com o partido na vo-
tação anterior.

O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
votei com o partido, na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência vai reiterar o apelo. Meia hora é tempo 
suficiente para racionarmos. 

Espero que, às 16h, ao reiniciarmos a sessão 
extraordinária, tenhamos chegado ao entendimento 
de que retiramos todos os requerimentos. 

Passaríamos a discutir, 10 de um lado e 10 do ou-
tro, por 5 minutos cada um. Seria uma efetiva discussão 
sobre esta matéria. Aí, então, começaríamos todas as 
votações. Serão cerca de 35 votações nominais, com 
quorum qualificado acima de 308 Parlamentares.

Espero que o mérito seja trazido, e não artifícios 
regimentais. Sou o pai do Regimento Interno, mas vi, 
em determinado momento, que era fundamental privi-
legiar as minorias. Ele foi feito só para isso, mas hoje 
não pode ser assim. A democracia é o sistema da maio-
ria, sem esmagar as minorias. Quando houver dúvida, 
sempre a maioria tem que prevalecer. No entanto, com 
este Regimento quem prevalece é a minoria.

Por isso, gostaria de fazer esta confissão e apelar 
para discutirmos e votarmos a matéria, e não começar-
mos tudo de novo: requerimento de retirada de pauta, 
votação de 5 horas neste plenário, votação de 4 reque-
rimentos e começar tudo de novo. Isso não é possível.

 O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de me solidarizar com a apelo de V.Exa. Tenho 
certeza de que a sociedade compreende o sentido 
do seu apelo e de que é legítima a disputa, embora 
seja no mérito. 

Mas peço a V.Exa., até porque não há acordo, que 
convoque a sessão para ser iniciada imediatamente, 
de forma que mais rapidamente o quorum se constitua. 
Portanto, gostaria de solicitar a V.Exa. que, em vez de 
iniciar a sessão às 16h, a iniciasse às 15h35min, para 
desta forma antecipar a conquista do quorum.

O SR. EMANUEL FERNANDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Go-
verno não está querendo discutir. Nós, da Oposição...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 
encerrar os trabalhos, lamentando não poder acatar 
a solicitação do Deputado Tarcísio Zimmermann, já 
que o Presidente Arlindo Chinaglia convocou sessão 
para as 16h, para que não paire nenhuma dúvida so-
bre a matéria.
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O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o partido.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB.

VI – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS 
SRS.:

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Amapá: 2

PARÁ

Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lira Maia DEM 
Vic Pires Franco DEM 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas: 3

RONDONIA

Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondonia: 4

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Henrique Afonso PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Nice Lobão DEM 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Leo Alcântara PR 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 9

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fátima Bezerra PT 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
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: 7

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Carlos Wilson PT 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Rubem Santiago PT 
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Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Jusmari Oliveira PR 
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Mário Negromonte PP 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Bahia: 17

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Edmar Moreira DEM 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
Geraldo Thadeu PPS 
Humberto Souto PPS 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Paulo Abi-Ackel PSDB 

Rafael Guerra PSDB 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 19

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Neucimar Fraga PR 
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Ayrton Xerez DEM 
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Deley PSC PmdbPscPtc
Dr. Paulo Cesar PR 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Otavio Leite PSDB 
Rogerio Lisboa DEM 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Solange Amaral DEM 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 22

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 
Clodovil Hernandes PTC PmdbPscPtc
Dr. Talmir PV 
Duarte Nogueira PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Janete Rocha Pietá PT 
Jorginho Maluly DEM 
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José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Lobbe Neto PSDB 
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Renato Souza PSDB 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Roberto Santiago PV 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 30

MATO GROSSO

Homero Pereira PR 
Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Magela PT 
Rodovalho DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Luiz Carlos Setim DEM 

Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc
Takayama PSC PmdbPscPtc
Total de Paraná: 11

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP 
José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goetten PR 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Claudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
José Otávio Germano PP 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Matteo Chiarelli DEM 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 10

 DEIXAM DE COMPARECER À SES-
SÃO OS SRS.:

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP 
Total de Pará: 2

ACRE

Ilderlei Cordeiro PPS 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 3

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
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Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Norte: 3

PERNAMBUCO

Bruno Rodrigues PSDB 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Pernambuco: 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Claudio Cajado DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Total de Minas Gerais: 4

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Rodrigo Maia DEM 
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Frank Aguiar PTB 
João Paulo Cunha PT 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 9

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Roberto PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 2

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
cerro a sessão, designando para hoje, quarta-feira, dia 
19, às 16h, a seguinte

ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS  
(Art. 202, c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão 
ITEM ÚNICO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 558-B, DE 2006 

(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 558-B, 
de 2006, que dispõe sobre a inclusão da 
CPMF nas disposições do § 2º, do artigo 
76 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias – ADCT da Constituição 
Federal; tendo pareceres da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
admissibilidade desta e das de nºs 23, 50, 
66, 90, 112 e 113/2007, apensadas (Relator: 
Dep. Eduardo Cunha); e da Comissão Espe-
cial, pela admissibilidade das emendas nºs 
1 a 26, 28 e 29 e, no mérito, pela aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 
50/2007, com substitutivo; pela rejeição des-
ta e das de nºs 23, 66, 90, 112 e 113/2007, 
apensadas, e de todas as emendas apre-
sentadas na Comissão Especial (Relator: 
Dep. Antônio Palocci).

Tendo apensadas as PECs nºs 23/07, 
50/07, 66/07, 90/07, 112/07, 113/07 e 
139/07. 

(Encerra-se a sessão às 15 horas e 31 
minutos.)
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ÀS 16 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Narcio Rodrigues
Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Ciro Nogueira
Waldemir Moka
José Carlos Machado
Manato
Arnon Bezerra
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
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
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
Carlos Souza PP
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Praciano PT
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Amazonas: 8

RONDONIA

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

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP

Ata da 248ª Sessão, Extraordinária, Vespertina,  
em 19 de setembro de 2007

Presidência dos Srs.: Arlindo Chinaglia, Presidente;  
Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente
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Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Domingos Dutra PT
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
Ciro Gomes PSB 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 Linhares PP
José Pimentel PT
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Presentes Ceará: 21

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP

Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
João Maia PR
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

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

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Carlos Wilson PT
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
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Roberto Magalhães DEM



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48319 

Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Pernambuco: 23

ALAGOAS

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

SERGIPE

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

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães NeDEM
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
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 PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
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
Tonha Magalhães PR
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
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
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
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP
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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: 50

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Neucimar Fraga PR
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Ayrton Xerez DEM
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo Cesar PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Edson Santos PT
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
Marina Maggessi PPS

Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
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
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I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 
484 Senhoras 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. LINCOLN PORTELA, servindo como 2º 
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece-
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido).
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abi-
calil.

 O SR. CARLOS ABICALIL (PT – MT. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em um momento em que se toma cons-
ciência das conseqüências do uso descontrolado dos 
recursos naturais, causador de alterações climáticas 
que podem ter efeitos catastróficos sobre a vida no 
planeta, o Congresso analisa o projeto de lei do Se-
nador Jonas Pinheiro, do DEM de Mato Grosso, que 
visa excluir Mato Grosso da Amazônia Legal. É notório 
que essa matéria provoca inúmeras reações nos mais 
diversos segmentos. 

Em editorial, O Estado de S. Paulo considerou o 
projeto um estímulo ao desmatamento, já que amplia a 
área que pode ser desmatada e, se aprovado, aceleraria 
a derrubada de florestas em Mato Grosso, além de ter 
o efeito de facilitar a regularização de áreas desmata-
das em desacordo com a legislação vigente.

Já no Governo Federal a reação não seria diferen-
te. O Ministério do Meio Ambiente demonstrou evidente 
resistência ao projeto. Não seria penoso deduzir que 
essa matéria vai de encontro ao trabalho apresentado 
pelo Ministério que estuda medidas para controlar o 
desmatamento.

Mesmo entre os produtores rurais, eventuais be-
neficiários da medida, a questão é polêmica. O Pre-
sidente da Federação da Agricultura e Pecuária de 
Mato Grosso – FAMATO, Deputado Federal Homero 
Pereira, do PR de Mato Grosso, entende que, em vez 
de se excluir Mato Grosso da Amazônia Legal, deve-se 
buscar meios de valorizar o ativo ambiental existente 
no Estado, remunerando os proprietários pela conser-
vação do patrimônio florestal.
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A sustentabilidade ambiental e socioeconômica 
é pauta permanente nas mesas de negociações entre 
os produtores rurais. O debate agora reuniu o Governo 
do Estado de Mato Grosso, produtores e organizações 
não-governamentais, na segunda edição da Bienal dos 
Negócios da Agricultura, realizada há 2 semanas em 
Cuiabá. Secretários de Estado e participantes de várias 
regiões brasileiras e de países como Holanda, Suíça, 
Argentina, Paraguai e Estados Unidos fomentaram o 
diálogo em torno da preservação. 

Entendo que a exclusão de Mato Grosso da Ama-
zônia Legal trará prejuízos políticos, financeiros e am-
bientais para o Estado. Em primeiro lugar, não existe 
um estudo técnico profundo e recente para aferir as 
conseqüências do impacto ambiental que tal medida 
traria para os 3 ecossistemas do Estado – Cerrado, 
Pantanal e floresta amazônica.

Por outro lado, a medida traria conseqüências 
políticas negativas para Mato Grosso, pois teria reper-
cussão internacional em um momento que o mundo se 
preocupa e discute o aquecimento global e a devastação 
da natureza, já que, além de regularizar a situação da-
queles proprietários que desflorestaram além do legal-
mente permitido, reduziria os índices de reserva legal, 
estimulando o corte raso do patrimônio florestal.

Como é público, embora venha ocorrendo uma 
redução gradativa de desmatamento no Estado, os índi-
ces ainda são preocupantes, principalmente no arco de 
expansão do agronegócio empresarial para exportação. 
Todavia, o aumento da produção deve ser conquistado 
pela ocupação de áreas degradadas e investimentos em 
novas tecnologias, e não se deixando as áreas exau-
ridas para trás e abrindo-se novas fronteiras. Estudos 
recentes na área da economia ecológica comprovam 
que, no médio e longo prazos, a manutenção da floresta 
em pé, com sua exploração através do manejo susten-
tável, é muito mais rentável que o desmatamento para 
cultivo de pastagens ou lavouras.

Da mesma forma, deixando de pertencer à Ama-
zônia Legal, Mato Grosso também corre o risco de per-
der milhões de reais em incentivos financeiros prove-
nientes da Agência de Desenvolvimento da Amazônia 
– ADA, agora SUDAM, gestora do Fundo de Desen-
volvimento da Amazônia – FDA, criado para estimular 
empreendimentos na região em diversos setores, de 
serviços à alta tecnologia, e do Banco da Amazônia 
S/A – BASA.

Por essas breves razões, entre outras, acredito 
que não deva prosperar tal projeto de lei, demandando-
se a todos aqueles que não querem ver esse retrocesso 
ao desenvolvimento sustentável de Mato Grosso e do 
Brasil a mobilização para, no momento em que trami-
ta na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-

midor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, 
apresentar as inúmeras razões que afastam a exclusão 
de Mato Grosso da Amazônia Legal brasileira.

Alegro-me com a iniciativa da Comissão Mista 
Especial de Mudanças Climáticas, que promove um 
debate agudo em torno do aquecimento global. 

Coadunado a esse tema que muito me interessa, 
registro tamanha alegria quanto à posição anunciada 
pelo Ministério do Turismo. De acordo com a Ministra 
Marta Suplicy, o Ministério pretende concentrar esforços 
de investimento em infra-estrutura na região amazôni-
ca, considerada estratégica para o desenvolvimento do 
turismo no País. Marta Suplicy sugeriu aos Parlamen-
tares da Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional que elevem para 100 
milhões de reais, em 2008, os investimentos no setor 
para os 9 Estados que compõem a Amazônia Legal 
– Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, 
Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

A Ministra afirmou ainda que, de setembro até o 
final deste ano, o Ministério do Turismo pretende liberar 
26 milhões de reais já previstos pela Comissão para 
aplicação na região. O investimento, portanto, faz parte 
do PAC em infra-estrutura na Amazônia, que tem como 
meta principal o fortalecimento do mercado interno. 
Para isso, o Governo Federal já sinalizou investimen-
tos para mudar a malha aérea para o desenvolvimento 
do turismo na região, além de estradas, saneamento e 
investimentos em portos fluviais e aeroportos.

Cada mato-grossense tem razão de sobra para 
se orgulhar de nossa diversidade. Parte dela é intrinse-
camente vinculada às condicionalidades tão diversas 
desses biomas tão ricos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, falo agora 
movido pela alegria e pela inquietação. É notório que a 
preservação do meio ambiente ganhou destaque em 
todo o mundo após o alerta fulminante feito por espe-
cialistas e movimentos ambientalistas. Verdade tam-
bém é a responsabilidade em nós depositada, quiçá 
pela abundante diversidade que este País apresenta.

Décadas de omissão marcaram o desmatamento 
desenfreado no Brasil, cuja justificativa era fomentada 
pela sede do progresso e pela ausência de fiscaliza-
ção das nossas matas. Não se trata de demagogia, 
mas desde o primeiro mandato do Governo Lula esse 
quadro apresenta modificações significativas. Prova 
dessas mudanças é a pesquisa revelada pelo Minis-
tério do Meio Ambiente em que aponta uma redução 
de 25% da taxa de desmatamento na Amazônia, entre 
agosto de 2005 e julho de 2006. Somente para compa-
rarmos, em 2004 a área desmatada foi de 27 mil qui-
lômetros quadrados, diferente dos 18 mil quilômetros 
a menos no ano de 2005. Já em 2006, esse número 
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despencou para 14 mil quilômetros quadrados. Para 
2007, a previsão do Ministério do Meio ambiente é de 
que haja uma queda em torno de 30% e, até o final 
do ano, uma taxa de 9,6 mil quilômetros quadrados, 
a menor desde 1988, quando foi criado o sistema de 
monitoramento do desmatamento da Amazônia por 
satélite. A redução dessas áreas evitou a emissão de 
410 milhões de toneladas de CO2, a destruição de 600 
milhões de árvores e de mais de 20 mil aves.

Em resposta a esse positivo resultado, Lula afir-
mou que é possível fazer o País crescer preservando-se 
a natureza. Vale lembrar também que a diminuição da 
depredação do meio ambiente é, sem dúvida, resultado 
do trabalho árduo de diálogo que o Ministério do Meio 
Ambiente vem desenvolvendo com ONGs e com a so-
ciedade sobre temas ambientais, de forma a avançar 
na gestão democrática, integrada e transparente, com 
visibilidade, indicando-nos a necessidade de deliberar 
diligentemente em apoio à gestão ambiental no Brasil.

Minha alegria maior é no que diz respeito ao Es-
tado de Mato Grosso, também apontado na pesquisa. 
Os municípios do sul do Pará, do norte de Mato Grosso 
e do norte de Rondônia, que fazem parte da área com 
maior índice de desmatamento na Amazônia, foram os 
que registraram a maior redução nas derrubadas entre 
agosto de 2005 e julho de 2006. 

Segundo o levantamento, que registra o cru-
zamento de 3 sistemas de vigilância por satélite da 
Amazônia, os 20 municípios com maior redução no 
desmatamento fazem parte da região prioritária de 
fiscalização. De 8.296 quilômetros quadrados de flo-
resta destruídos em 2005, o índice recuou para 3.283 
quilômetros quadrados no ano passado, o que repre-
senta uma redução de 60,4%.

Os resultados divulgados, porém, revelaram um 
novo desafio para o Governo. A relação dos 20 maio-
res aumentos entre 2005 e 2006 inclui municípios do 
Amazonas, Maranhão e Roraima. Apesar de esses 
Estados, juntos, responderem por apenas 11,8% do 
desflorestamento da Amazônia, os dados apontam que 
a devastação está se desconcentrando na região.

Conforme os números do grupo interministe-
rial, os 30 municípios que mais desmataram em 2005 
destruíram 10.250 quilômetros quadrados de floresta. 
Em 2006, a mesma área correspondeu às derrubadas 
provocadas por 309 municípios.

Esse dado preocupante nos remete à importân-
cia de aperfeiçoar os mecanismos de repressão ao 
desflorestamento para alcançar metas estabelecidas 
pelo próprio Governo Federal. O desmatamento deve 
ser combatido com iniciativas como o incentivo à agri-
cultura familiar e às práticas extrativistas, além da de-
marcação de territórios indígenas. O combate à ação 

de madeireiros não pode relaxar. Quando as iniciativas 
de combate estão presentes na área, diminui a pressão 
daqueles que fazem a exploração ilegal.

Portanto, mesmo com os avanços que consegui-
mos nesses anos de Governo Lula, a preservação do 
meio ambiente e o desenvolvimento humano susten-
tável não são responsabilidades apenas dos gestores. 
Trata-se de uma transformação cultural. Uma causa 
que fortalece e fomenta o debate em torno daquilo que 
nos enriquece, a preservação da vida.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação deste pronunciamento nos órgãos de co-
municação da Casa.

Muito obrigado.
 O SR. RODRIGO DE CASTRO (PSDB – MG. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, destaco o trabalho do Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas – IGAM, que lançou campanha pelo 
uso racional da água, esse importante recurso.

Parabenizo sua Presidenta, o Secretário de Meio 
Ambiente de Minas Gerais, José Carlos Carvalho, ex-Mi-
nistro do Meio Ambiente, e o Governo Aécio Neves por 
mais essa importante iniciativa, referente à valorização do 
uso da água, a campanha educativa, por meio da qual se 
indica que as pessoas poderão se cadastrar sem que sejam 
multadas e se mostra como estão usando a água.

Todos sabemos que a água é um recurso escas-
so, e muito sujeito à poluição.

Essa campanha do IGAM vem também ao en-
contro das necessidades das empresas, dos usuários 
das águas, dos agricultores de Minas Gerais.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados.

 O SR. SARAIVA FELIPE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SARAIVA FELIPE (Bloco/PMDB – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB nas votações anteriores.

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 aqui discutir e votar a prorrogação 
da vigência da CPMF.

Desde já, convocamos os membros do Partido da 
República para virem ao plenário registrar presença. 
Apenas 46 Deputados o fizeram até agora.

Não podemos procrastinar a discussão e votação 
dessa PEC. Há requerimentos de retirada da matéria 
de pauta, mas temos de enfrentá-los. 
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É de extrema importância a presença dos membros 
do Partido da República no plenário para darmos pros-
seguimento à discussão e, em seguida, procedermos à 
votação da matéria. Não queremos fugir do debate.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Bassuma.
O SR. LUIZ BASSUMA (PT-BA. Pronuncia o se-

guinte discurso)

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ 
BASSUMA QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas vo-
tações anteriores, votei conforme a orientação do Bloco 
Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
justificado, nobre Deputado.

 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 votações an-
teriores, votei conforme a orientação do partido.

 O SR. EDUARDO DA FONTE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO DA FONTE (PP – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido nas votações 
anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
justificado o voto de V.Exa.

O SR. CAMILO COLA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CAMILO COLA (Bloco/PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por 
estar ausente, votei de acordo com a orientação do 
partido.

O SR. GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumprimento o 
Prefeito de Caieiras, Névio Dártora, que, na última sex-
ta-feira, entregou uma área para o Santuário da Mãe 
Rainha, família Schoenstatt, inclusive na celebração 
de uma missa com o Padre Antônio Maria. Foi uma 
cerimônia muito bonita. Tenho certeza de que esse ato 
se traduz naquilo que toda a comunidade espera que 
tenhamos cada vez mais: maior religiosidade, várias 
formas para superar nossas dificuldades, traumas e 
problemas. 

Registro, ainda, com satisfação o trabalho do 
Anderson, da comunidade de Vila Clara, que superou 
as dificuldades sobre as famílias no atendimento so-
cial e resgate da cidadania. Acredito que ele precisa 
corrigir algumas distorções, mas, sem dúvida alguma, 
é um trabalho extremamente importante e que mere-
ce registro.

 O SR. NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma comissão da 
Frente Parlamentar em Defesa dos Correios esteve hoje 
pela manhã, por volta das 11h30min, com o Ministro 
Hélio Costa e o Presidente dos Correios, para discutir 
a greve na entidade, que já dura 5 dias. 

Durante o processo de negociação, propusemos 
ao Ministro e ao Presidente da entidade que fosse pago 
a seus funcionários abono de 500 reais em agosto e, 
em janeiro, abono de 50 reais, mais INPC e incorpora-
ção de 60 reais nos seus vencimentos, além de outras 
questões negociadas relativas a assistência médica 
e outros auxílios.

Infelizmente, a audiência marcada para as 14 
horas com o Ministro do TST foi suspensa. O coman-
do de greve está reunido com a direção dos Correios. 
Temos expectativa de que chegaremos ao acordo o 
mais breve possível, atendendo às justas reivindica-
ções de seus funcionários, para pôr fim à greve na-
quela instituição. 

Muito obrigado. 
 O SR. NEUCIMAR FRAGA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. NEUCIMAR FRAGA (PR – ES. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei de acordo com a orientação 
do partido. 



48326 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

 O SR. AUGUSTO FARIAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. AUGUSTO FARIAS (PTB – AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei conforme orientação do partido. 

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o ilustre Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, Petrolina está completando 112 anos 
de emancipação política. Em breves palavras vou re-
latar um pouco de sua história.

Em 1840, o local onde se situa Petrolina cha-
mava-se Passagem de Juazeiro. Era nessa época um 
local não habitado, um simples ponto de travessia do 
Rio São Francisco para viajantes procedentes do Ce-
ará, do Piauí e de Pernambuco com destino à Bahia 
e ao sul do País. Essa passagem era, portanto, ponto 
de convergência de diversos caminhos regionais, e já 
por essa época aparecem alguns assentamentos de 
apoio aos viajantes.

Em 1862, por solicitação do Bispo Dom João da 
Purificação, fora a passagem de Juazeiro elevada à 
categoria de Freguesia, recebendo a denominação de 
Petrolina. Foi nomeado primeiro vigário de Petrolina o 
Padre Manoel Joaquim da Silva. Em 1870 Petrolina pas-
sa à categoria de Vila. Em 1878, é criada a Comarca 
de Petrolina, instalada em 1881 pelo seu primeiro juiz 
de Direito, o Dr. Manoel Barreto Dantas.

Em 1893, Petrolina tem o seu primeiro Prefeito, 
Manoel Francisco de Sousa Júnior, tendo como Sub-
prefeito o Sr. Febrônio Martins de Sousa. O referindo 
Prefeito entrou para a história de Petrolina como o maior 
interessado na emancipação política do município.

Em 28 de julho de 1895, por intermédio da Lei 
nº 130, a sede municipal foi elevada à categoria de 
cidade, instalada oficialmente em 21 de setembro do 
mesmo ano. Em seguida, foi empossado o segundo 
Prefeito, Agostinho Albuquerque Cavalcanti.

Abnegados homens se empenharam no desen-
volvimento e no progresso de Petrolina, fazendo parte 
da sua história: José Crispiniano Coelho Brandão; Fran-
cisco de Albuquerque; Clementino de Sousa Coelho; 
Souza Filho (primeiro Deputado Federal); Monsenhor 
Ângelo Sampaio; João Ferreira da Silva; João Ferreira 
Gomes; Nilo Coelho; Dom Malan; Dr. Pacífico Rodrigues 
da Luz; João Barracão; e muitos outros.

Em 1923, Sr. Presidente, foi inaugurada a Esta-
ção Ferroviária. Em 1924, acelera-se o progresso da 
cidade com a criação da Diocese, sendo seu primeiro 

Bispo Dom Antônio Maria Malan, marco importante 
para o desenvolvimento de Petrolina.

Neste dia 21 de setembro, Petrolina comemora 
112 anos de uma história de progresso. A origem de 
Petrolina está intimamente ligada ao Rio São Francisco. 
Seus traços culturais e seus costumes foram ao longo 
do tempo se perdendo com o elevado crescimento de-
mográfico, advindo principalmente da alta incidência 
de movimentos migratórios ocorridos pelos grandes 
investimentos na região, tais como a barragem de So-
bradinho, os projetos de irrigação e o elevado volume 
de obras urbanas, objeto da determinação dos admi-
nistradores municipais nos último 20 anos.

A economia no Vale do São Francisco, tradicio-
nalmente baseada na exploração da pecuária exten-
siva, combinada com a agricultura de subsistência, 
passou, a partir dos anos 60, por significativo processo 
de transformação, com a ampliação dos investimentos 
no setor agrícola e a implantação de perímetros irri-
gados (Projetos Bebedouro e Senador Nilo Coelho), 
que induziram a instalação de empreendimentos fabris, 
vinculados à base agrícola regional.

Hoje, a principal fonte de renda e emprego é a 
agricultura irrigada, que tem conferido ao município a 
condição de expressivo pólo de exportação de frutas 
tropicais, respondendo, inclusive, pelo incremento das 
exportações nacionais neste setor. A região conta, atu-
almente, com 120 mil hectares irrigados com culturas 
perenes, entre as quais têm alcançado maiores índi-
ces de desenvolvimento as de manga, banana, uva, 
coco, goiaba, acerola e mamão, tanto pelo aumento 
da área plantada quanto pela melhoria de qualidade 
dos frutos produzidos.

Tal fato vem contribuindo para a ação de institui-
ções de pesquisa e desenvolvimento como CODEVASF, 
EMBRAPA SEMI-ÁRIDO, IPA, cujos objetivos estão 
voltados para a adaptação de tecnologias apropriadas 
para as condições locais. 

O setor agrícola responde por 51,6% das ativi-
dades praticadas no município.

Petrolina tem a maior taxa de crescimento econô-
mico entre as microrregiões do Nordeste e está entre 
os 10 municípios de mais alto Índice de Desenvolvi-
mento Humano – IDH de Pernambuco. Petrolina conta 
hoje, segundo dados do IBGE, com 268 mil habitantes, 
sendo o quarto PIB do Estado.

É fundamental o papel do Comércio Exterior para 
a recuperação da economia pernambucana, e Petro-
lina dá o exemplo para todo o Estado. A revitalização 
do Distrito Industrial, a expansão das indústrias pro-
cessadoras de frutas e de carnes de peixe deve ser 
tratada como fator determinante para o crescimento 
econômico do município e do Estado.
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Além da modernidade econômica, a conquista da 
plena cidadania passa pela redução das desigualda-
des sociais e pelo avanço das condições de bem-estar 
econômico, traduzido por uma área de saúde eficiente 
e por educação ao alcance também da parcela da po-
pulação de menor poder aquisitivo.

Apesar do grande desenvolvimento de Petroli-
na, considerada uma das melhores cidades do Brasil 
para se morar, ela enfrenta problemas como todas as 
outras nas áreas de saúde, educação, segurança pú-
blica, moradia e tantas outras. 

O próximo Prefeito de Petrolina terá o desafio de 
consolidar uma política capaz de saldar uma dívida 
social historicamente acumulada, diminuindo as desi-
gualdades sociais, resgatando direitos de cidadania, o 
que significa investir em ações estruturadoras integra-
das que ataquem o cerne das questões e contemplem 
famílias, crianças, juventude e idosos vulnerabilizados 
pela situação de pobreza e risco – área de lixão, inva-
sões, ruas, fundos de quintais.

Enfrentar essa realidade exige implementação de 
diretrizes, ações e medidas de impacto, traduzidas em 
construções, ampliações, recuperação e modernização 
de espaços sociais, aquisição de equipamentos, ao 
lado de uma política pública preparada para viabilizar 
um conjunto de projetos de assistência, promoção, 
inclusive social, no município.

Entre os problemas mais preocupantes hoje, no 
município e no País, estão o incremento dos níveis 
de violência; a redução de indicadores de acesso aos 
serviços básicos de educação, saúde, moradia, cultu-
ra e lazer; e a falta de oportunidade de trabalho, para 
geração de renda.

Não se pode esconder de ninguém que devido à 
propaganda televisiva de que Petrolina é a Califórnia 
Brasileira, o Oásis do Sertão, o município tornou-se 
alvo preferencial de movimentos migratórios sazonais. 
Atualmente, a periferia da área urbana vem recebendo 
cumulativos assentamentos populacionais, que, além 
de interferir na tradicional organização da vida da po-
pulação, são geradores de novas demandas da infra-
estrutura e serviços públicos, nem sempre possíveis 
de serem atendidos pela municipalidade.

Com isso, Petrolina vive uma lógica que contrapõe 
o arcaico ao moderno e é determinante da qualidade 
de vida da população. Fora da área de abrangência 
das novas tecnologias de produção agropecuária, o 
município integra vasta extensão de terras que não 
têm acesso aos benefícios da irrigação e abriga po-
pulação dependente das tradicionais formas de cultura 
de subsistência do semi-árido.

A força do trabalho dos seus líderes políticos e 
do seu povo em muito contribuiu para o desenvolvi-

mento desta grande cidade que é Petrolina, antes uma 
simples vila e hoje uma grande metrópole, um desafio 
para os seus futuros administradores. Como se sabe, 
o progresso não traz apenas qualidade de vida, mas 
muitos problemas também.

Parabéns, Petrolina, pelos seus 112 anos! Os 
aniversários são assim como as mudanças; quanta 
mais a gente avança, mais se conscientiza de que a 
vida pode melhorar.

Passo a tratar de outro assunto, Sr. Presidente. O 
custo anual dos acidentes de trânsito no Brasil, estima-
do pela Associação Nacional de Transportes Públicos 
– ANTP, gira em torno de 28 bilhões de reais. De acor-
do com dados da ANTP, com base na média entre os 
anos de 2003 e 2006, o trânsito brasileiro produz por 
ano 34 mil mortes, 100 mil pessoas com deficiências 
temporárias ou permanentes e 400 mil feridos. 

Os números estão no estudo Trânsito no Brasil 
– Avanços e Desafios, que foi lançado ontem em São 
Paulo para marcar o décimo ano de promulgação do 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 

Segundo a ANTP, o quadro do trânsito brasileiro 
“se traduz em mais uma enorme fonte de instabilidade 
emocional e social”. Para a associação, grande parte 
da sociedade e seus governantes ainda prefere aceitar 
que esses “acidentes” são decorrências naturais de um 
conjunto de fatalidades. “Mas, lentamente, a minoria 
vai entendendo que os ‘acidentes’ são, na realidade, 
fatos programados e, como tais, conseqüência direta 
da nossa visão sobre o assunto”, diz o estudo.

Para a associação, o CTB é um código de com-
portamento, de civilidade, de exercício da promoção 
do bem-estar social. “O que se espera da sociedade e 
dos governantes é que compreendam o sentido socio-
educativo da lei, pois o não-entendimento desse fator 
custa muito caro ao País”.

O livro traz diversos números sobre o trânsito 
nacional. São 40 milhões de veículos registrados, 
sendo que 27 milhões se encontram em circulação, 
dos quais um terço é revendido anualmente, ou seja, 
cerca de 9 milhões de automóveis trocam de proprie-
tário todos os anos. Por ano, também, quase 3 milhões 
de veículos (1 milhão só de motocicletas) entram no 
mercado brasileiro. Estima-se que o setor movimente 
100 bilhões de reais.

Já o cadastro de condutores, Sr. Presidente, 
registra aproximadamente 40 milhões de motoristas. 
Anualmente, 1,7 milhão de pessoas obtêm a Carteira 
Nacional de Habilitação – CNH, grande parte de jovens 
com idades entre 18 e 24 anos, e cerca de 1 milhão 
de condutores renovam sua habilitação. Segundo a 
ANTP, 30% das infrações cometidas no trânsito ocor-
rem fora do Estado em que o veículo é registrado, não 
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sendo punido o condutor e não sendo cobrada a multa 
cabível. Isso representa evasão anual de receita de 1 
bilhão de reais.

O transporte rodoviário representa 63,7% entre 
as modalidades de transporte de cargas, seguida do 
ferroviário, com 20,7%, e do hidroviário, com 11,5%. A 
grande maioria dos produtos perigosos, de acordo com 
a ANTP, é transportada por rodovias, onde circulam 
mais de 3 mil produtos, entre eles, líquidos inflamáveis, 
explosivos, gases, materiais radioativos e outros.

Fundada em 1977, a associação tem por objeti-
vo promover ações que contribuam para a garantia do 
direito ao transporte público de qualidade, à cidadania 
no trânsito e à mobilidade urbana sustentável. 

Para alcançar suas metas, a ANTP desenvolve o 
projeto Mobilidade Cidadã para Todos, que se estrutu-
ra nos eixos: Transporte Público de Qualidade, Paz no 
Trânsito e Cidade Saudável.

O SR. WALDIR MARANHÃO (PP – MA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero comunicar a esta Casa e à população brasileira 
que, amanhã, a Comissão de Educação e Cultura pro-
moverá o Seminário Nacional da Pessoa Portadora de 
Deficiência: um novo olhar à luz dos 10 anos da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

A iniciativa, de minha autoria, busca discutir com 
a sociedade como melhorar o atendimento a essas 
pessoas, a importância de superar barreiras, vencer 
preconceitos e incluí-las no ensino regular

Aproveito ainda, Sr. Presidente, para registar que, 
no próximo sábado, na qualidade de Presidente do PP 
do Maranhão, estarei na cidade do meu amigo Benonil 
Castro, o Benoca, em Apicum-Açu, onde será realizada 
uma grande convenção para debater com a comunida-
de a construção de relevantes obras para aquele mu-
nicípio, como, por exemplo, a criação de um cais, que 
certamente integrará a baixada ocidental maranhense 
na rota do desenvolvimento do nosso Estado.

Com isso, faremos da política a arte da compre-
ensão.

Ao finalizar, espero que o Congresso Nacional 
debata de forma fervorosa a reforma universitária des-
te País, a exemplo do que aconteceu com a reforma 
política e agora com a CPMF.

Portanto, na condição de ex-reitor e de Parla-
mentar, esta é contribuição que dou à juventude de 
nosso País.

 O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT – SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, estou aqui para votar 
a CPMF. Tenho ouvido muitos discursos do DEM e do 
PSDB, em que falam que o Governo investe mal, que 
há muito desvio de dinheiro. Mas pouco repercutiu nesta 
Casa o caso do Salvatore Cacciola, ex-Presidente do 

Banco Marka. E aproveito para cobrar da mídia, porque 
ninguém falou nada a respeito. Parece-me que foi preso 
agora em Mônaco. Enfim, é um fato isolado.

Também precisamos cobrar dos nobres pares 
de Minas Gerais, onde houve um problema na cam-
panha do PSDB, em 1998, em que atuou o Marcos 
Valério. Esse fato precisa repercutir nesta Casa. Aliás, 
vejo sentado à mesa o Deputado William Woo, que é 
um cristão novo, e certamente pode nos ajudar a falar 
sobre o assunto. 

Queremos votar a CPMF, para completarmos o 
ciclo que se iniciou no Governo do PSDB, mas desejo 
ouvir o que os pares têm a dizer com relação ao Fon-
teCindam e ao Banco Marka, para nos espelharmos 
naquela época e decidirmos se devemos ou não trazer 
o Cacciola de volta ao Brasil. 

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência pede aos Srs. Parlamentares presentes 
nas diferentes dependências da Casa que venham 
ao plenário. Precisamos atingir o quorum regimental 
de 257 Srs. Parlamentares para darmos início à Or-
dem do Dia. 

Saliento que esta sessão começou às 16 horas 
e deverá durar até às 20 horas, com possibilidade de 
prorrogação por mais uma hora. Depois convocaremos 
outra sessão extraordinária, às 21h05min, e, em se-
guida, teremos uma quarta sessão. Enfim, vamos virar 
a noite tentando votar algumas matérias.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Sr. Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, sábado passado estive na ci-
dade de Grandes Rios, no Paraná, onde me reuni com 
várias pessoas, entre elas o Presidente da Câmara 
de Vereadores, Vereador Adilson Aparecido Francini, 
que é companheiro do meu partido e tem feito bela 
luta pela moralidade naquele município, para comba-
ter a corrupção. 

Está havendo grandes desvios de recursos na-
quele pequeno município, e a Prefeita Eliane Luiz Ri-
cieri, querendo postar-se de vítima, uma vez que é a 
corrupta, colocou os ônibus e os veículos de transporte 
escolar na frente da Câmara de Vereadores, na última 
segunda-feira, para protestar contra o atraso na vota-
ção do projeto de suplementação de verbas. Claro que 
está atrasada, porque nem o Presidente da Câmara 
Municipal nem os Vereadores confiam na administração 
da Prefeita, pois sabem que qualquer suplementação 
terá o desvio das suas finalidades.

Presto, portanto, minha solidariedade ao Vere-
ador Adilson e aos demais Vereadores do Município 
de Grandes Rios. Que S.Exas. continuem no encalço 
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da moralidade e coíbam qualquer desvio de recursos 
naquele pequeno e pobre município do Estado do 
Paraná.

Muito obrigado. 
 O SR. FLÁVIO BEZERRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última vo-
tação, votei de acordo com a orientação do partido.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Sr. Deputado Moreira Mendes.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, protocolei nesta 
tarde, na Comissão de Turismo, requerimento de con-
vocação do Sr. Sérgio Gaudenzi, atual Presidente da 
INFRAERO, para vir a esta Casa prestar contas aos 
agentes de viagem do Brasil acerca do comissiona-
mento de passagens aéreas.

Os agentes de viagem recebem comissionamento 
apenas sobre as passagens vendidas. Eles também 
cobram a taxa de embarque, mas lamentavelmente não 
são remunerados pelo serviço. O pior é que a remu-
neração é passada para as companhias aéreas. Isso 
é uma injustiça com o prestador do serviço.

Então, apresentamos esse requerimento à Co-
missão, para que o Superintendente da INFRAERO 
preste esclarecimentos à Casa. 

E encaminho à Mesa requerimento de informa-
ções dirigido ao Ministro da Defesa a respeito do as-
sunto.

Era o registro que eu tinha a fazer.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – An-

tes de conceder a palavra ao próximo orador, o ilustre 
Deputado Vicentinho, registro a presença em plenário 
do Prefeito Jessé, do Município de Jacupiranga, Esta-
do de São Paulo, e de grande delegação. 

Acompanhe o Prefeito Jessé e sua delegação, 
Deputado Vicentinho, para que consigam recursos in-
dispensáveis à da condição de vida do seu povo. 

Meus cumprimentos aos ilustres visitantes. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra a Sr. Deputado Vicentinho, por 1 minuto.
O SR. VICENTINHO (PT – SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agra-
deço a todos a boa acolhida aos nossos visitantes. 

O Prefeito Jessé, homem lutador e administrador 
inovador, está fazendo história no Vale do Ribeira. 

Compõem também a comitiva os Vereadores Gil-
berto do Banco e Rinaldo de Lima e Silva e o Asses-
sor-Executivo Nivaldo Duarte, aos quais igualmente 
dou boas-vindas. 

Hoje, tivemos a felicidade de ver a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público apro-
var o projeto de lei, de minha autoria, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a Fundação Universidade Fe-
deral do Vale do Ribeira, com sede no Município de 
Jacupiranga. 

Em seguida, Sr. Presidente, todos eles vão se 
encontrar com o Presidente Lula e participar de um 
momento marcante na história do Brasil. 

Viva o povo de Jacupiranga, uma cidade belís-
sima!

Muito obrigado.
 O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, a Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional realizou hoje audiên-
cia pública sobre o Programa de Reaparelhamento da 
Marinha, que visa manter a Marinha operativa no perí-
odo de 2008 a 2014, com aplicações em submarinos 
e torpedos, construção de navios-patrulha; helicópte-
ros de múltiplo emprego e de ataque, navios escolta, 
navios-patrulha fluviais, embarcações do sistema de 
segurança do tráfego aquaviário e navios hidrográficos, 
modernização do NAe São Paulo, mísseis, minas e mu-
nição e carros de combate e equipamentos CFN, navio 
de desembarque-doca e navio transporte de apoio.

Participou do evento o Almirante Julio Soares de 
Moura Neto, Comandante da Marinha, e o Contra-Al-
mirante, Antônio Carlos Frade Carneiro.

Na belíssima exposição feita pela Marinha, ficou 
claro que se os royalties do petróleo devidos à Força 
não fossem contingenciados pelo Poder Executivo, 
todos os programas estariam em dia, mantendo-a 
operativa e no nível em que deveriam estar as Forças 
Armadas do Brasil.

Obrigado.
 O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados e todos os que assistem a esta sessão ou nela 
trabalham, transcrevo nos Anais da Casa artigo de 
minha autoria, publicado no jornal O Globo, edição de 
17 do corrente, que dá conta do que chamo de Plano 
de Aceleração do Cretinismo Político.

Temos de nos esforçar para que a prática polí-
tica neste País adquira dimensão de serviço público, 
de bem comum, de transparência. Na verdade, tudo 
o que se encarna em algumas figuras hoje execradas 
do mundo político é a condensação de um tipo de prá-
tica que aparece no banqueiro Cacciola e nas benes-
ses por ele recebidas à época de Fernando Henrique 
– fato que precisa ser investigado a fundo – e que se 
repete agora, com a migração do PT para esse tipo 
de comportamento.
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Nossa tarefa, em nome da manutenção e do cres-
cimento da democracia representativa e participativa, 
é combater tudo isso.

Eis o artigo, Sr. Presidente:

“Plano de Aceleração do Cretinismo 
Político

(ou Receita Para Ter Sucesso Na Política
“Ó Príncipe! Se os homens fossem me-

lhores não precisaríeis da força nem da frau-
de.” (Nicolau Maquiavel.)

Os 40 senadores ocultos que absolveram 
Renan Calheiros, ajudados pelos seis que se 
abstiveram naquele sombrio julgamento, têm 
uma receita vitoriosa na política. Seu principal 
ingrediente é a precarização da cidadania. In-
duzido à apatia e ao mundo fechado das rela-
ções particulares, o brasileiro se distancia cada 
vez mais da esfera pública, da responsabilidade 
coletiva. Estimulados à dissociação entre vida e 
política, vamos ficando piores como sociedade. 
A ‘civitas’ só se manifesta em caráter reativo, 
quando a desgraça bate à sua porta.

O condimento desta omissão dirigida, 
garantida pelo abortamento de qualquer alte-
ração no sistema político vigente, é a financei-
rização da democracia, que institui campanhas 
eleitorais cada vez mais caras e enganosas. A 
única educação cívica oferecida às massas é 
a do “vota e esquece, vota e vai tratar da sua 
vida individual”. Obscura delegação: da “po-
lis” cuidam os eleitos para as degeneradas 
instituições republicanas. Aprofunda-se, para 
gaudio dos políticos profissionais, o abismo 
entre Estado e sociedade.

Um político de sucesso na antipolítica rei-
nante precisa ter desmedida ambição e gosto 
extremo pelo poder. As boas relações também 
são fundamentais, pois elas tecem a rede da 
desejada evolução patrimonial pessoal com a 
subida nos degraus da ‘carreira’, alicerçada na 
indicação de correligionários para cargos públi-
cos relevantes. Flexibilizar princípios – que só 
devem existir como proclamação demagógica 
– também é necessário, bem como certas ‘in-
formalidades’ ou ‘deslizes’ fiscais, eufemismo 
para corrupção. Montar forte influência nos 
meios de comunicação, se possível tendo a 
propriedade (disfarçada) deles, será alavanca 
de grande valia.

Ocupados postos na máquina do Esta-
do, a regra é, no forte Executivo, ajeitar licita-
ções e receber regalos das empresas vitorio-
sas – em especial de empreiteiras em época 

de campanha. No Legislativo, cada vez com 
menor influência decisória, às vezes cai bem 
criar dificuldades, em CPIs ou pareceres de 
projetos, para obter facilidades. Cultivar acen-
drada cortesia com o Judiciário e com os tribu-
nais de conta é gesto de prevenção, que pode 
amaciar o terreno para eventuais problemas 
futuros (ainda que com a blindagem do foro 
privilegiado).

Estas amabilidades são igualmente im-
prescindíveis entre os “nobres pares”, conso-
lidando o espírito de corpo, a cumplicidade 
de “confraria”, a auto-proteção da casta con-
tra cobranças externas: se hoje um está em 
apuros, amanhã poderá ser esse outro, que 
agora apura. O compadrio alivia.

Um molho especial para o êxito político 
é aderir sempre ao poderoso de plantão. Os 
tempos estão mais para camaleão que para Na-
poleão... Deve-se sempre estar à favor. Mesmo 
na oposição, que nunca pode ser sem retorno, 
destruindo pontes ou queimando navios. Que 
a crítica, quando inevitável – para se atender 
a algum clamor da dispersa e confusa “base 
eleitoral”-, seja sempre pontual, jamais pro-
gramática. De método e não de mérito. Aliás, 
programa e mérito já não têm valor nesses 
tempos pragmáticos, de “governabilidade” re-
munerada. O que conta mesmo é dizer-se, com 
forjadas faixas de agradecimento, patrono de 
obras. Para conseguir, da plebe agradecida, a 
reprodução de mandatos e o louvor filial.

Assim, misturando patrimonialismo com 
carreirismo, coronelismo (moderno, midiático) 
com hereditariedade (convém preparar descen-
dentes para ampliar domínios), pragmatismo 
com cooptação, discurso de modernidade com 
práticas de manipulação, ficará pronto o prato 
a ser servido a cada eleição. 

O exemplo prático e a trajetória concreta 
de muitos cardeais inimputáveis da política bra-
sileira, que ocupam altos postos, dão a receita 
de fácil preparo – para os que têm bons ‘chefs’ 
e amealham recursos para adquirir os ingre-
dientes. Afinal, como dizia Gandhi, na trilha 
oposta destes “líderes políticos” que degradam 
a República brasileira, “eu não tenho mensa-
gem: minha mensagem é a minha vida”.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, após longa espera, vem de ser di-
vulgada a composição da nova diretoria do Banco do 
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Nordeste, tendo à frente o Dr. Roberto Smith, mantido 
no elevado posto pelo Ministro da Fazenda, a quem 
se acha vinculado o conceituado estabelecimento de 
crédito oficial.

Havia, assim, uma expectativa no seio dos fun-
cionários do banco e da opinião pública do Polígono 
das Secas, quanto à estruturação do comando de tão 
prestigiosa instituição, criada em 1952 pelo presidente 
Getúlio Vargas, a instâncias de Rômulo de Almeida, 
baiano ilustre que dirigiu, na fase inicial, a portentosa 
entidade, com expressivo acervo de realizações ao 
longo de 53 anos de profícua existência.

Na época em que presidi o BNB, pude constatar 
a qualificação dos servidores, aptos a construir um 
modelo de crescimento que atendesse aos nossos 
anseios de progresso e bem-estar social.

Ao registrar o fato, pretendo almejar aos esco-
lhidos uma atuação proficiente, que não macule as 
mais caras tradições alicerçadas ao longo de mais de 
5 décadas de incessantes atividades.

O BNB passou a ser patrimônio do próprio País, 
agregando os pontos basilares de sua formatação como 
órgão de fomento e de desempenho comercial.

A bancada nordestina, certamente, estará atenta 
ao trabalho a ser ali executado, sobretudo empenhada 
na consecução dos nobres objetivos que sempre nor-
tearam a ação do banco, direcionada à correção das 
disparidades regionais.

O Presidente Roberto Smith saberá aglutinar os 
novos companheiros, mantendo a unidade de visão 
operacional, indispensável para a fiel observância das 
nobilitantes finalidades do BNB.

Embora os recursos do FNE ainda sejam insufi-
cientes, no presente exercício, para atender à indústria, 
à agricultura, ao comércio e serviços afins, confia-se 
em que novas fontes de lastro financeiro somem-se 
às atuais disponibilidades.

 O SR. PROFESSOR SETIMO (Bloco/PMDB 
– MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou 
fazer 2 registros importantes. 

Hoje, a Comissão de Educação e Cultura, por 
meio de eleição democrática, escolheu, entre 11 con-
correntes, 3 instituições que vão receber o Prêmio 
Darcy Ribeiro, que presta homenagem às instituições 
que se dedicam ao ensino brasileiro e à melhoria da 
educação em nosso País. 

Em primeiro lugar, ficou o Instituto Dom Barreto, 
do Piauí; em segundo, a Rede Globo; e, em terceiro, 
o Escola para Todos. Isso mostra que a qualidade de 
ensino pode chegar a qualquer Estado deste País.

O outro registro que faço é o de que o DNIT já 
autorizou a recuperação da BR-226, no Estado do 

Maranhão, do quilômetro zero até a cidade de Barra 
do Corda.

Com essa atitude, o DNIT mantém, mais uma 
vez, o compromisso que assumiu com a bancada do 
Maranhão e faz com que o tráfego da BR-226 seja efi-
ciente para toda a região.

 O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, há 2 anos, um grupo de Deputados Fede-
rais que integravam a bancada federal do Partido dos 
Trabalhadores manifestou-se aqui pela imediata apu-
ração dos fatos veiculados pela mídia, que, à época, 
ficaram conhecidos como escândalo dos Correios e, 
posteriormente, como mensalão do Partido dos Tra-
balhadores.

Estou observando com muita atenção nos últi-
mos dias denúncias que começam a se avolumar na 
imprensa sobre indícios de que o Procurador-Geral da 
República, Antonio Fernando de Souza, reúne elemen-
tos para denunciar pessoas supostamente envolvidas 
em episódio semelhante no Estado de Minas Gerais. 
Para nossa surpresa, Sr. Presidente, não se fala de 
mensalão tucano, mas de mensalão mineiro.

Com a mesma autonomia que nós, que integráva-
mos à época uma bancada de 22 Deputados Federais 
do Partido dos Trabalhadores, exigíamos que se apu-
rasse profundamente cada passo da denúncia, depois 
apurada pela CPI dos Correios e tratada pela mídia 
como CPI dos Correios e mensalão petista, exigimos 
agora da mídia que aja com isonomia.

Se se tratou antigamente como mensalão petis-
ta, eu, que já não faço mais parte da bancada do PT, 
acho que é decente que a mídia passe a tratar como 
mensalão tucano sem prejulgar, mas que dê o mes-
mo tratamento que deu há 2 anos quando cunhou a 
expressão “mensalão petista”. Se houve ou não men-
salão, vamos apurar. Que a mídia trate o caso de Mi-
nas não pela origem geográfica dos fatos que hipote-
ticamente podem ter ou não ocorrido, mas que dê o 
mesmo tratamento, para que o País não veja 2 pesos 
e 2 medidas numa matéria que poderá ou não vir a 
justificar o encaminhamento da denúncia ao Supremo 
Tribunal Federal.

 A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM – RJ. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, registro que hoje, 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
foi votado importante projeto de lei que apresentamos 
para criar a Comissão Permanente de Cultura. 

Sr. Presidente, o Poder Legislativo, a Câmara dos 
Deputados até hoje não tinha uma Comissão de Cultura. 
Havia a Comissão de Educação e Cultura. Educação 
é um setor importante, e absorvia mais de 90% das 
energias dos Deputados no debate dos temas da área. 
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Agora foi há a proposta de criação da Comissão de 
Cultura, cuja admissibilidade foi aprovada na Comis-
são de Constituição e Justiça e seguirá para a Mesa 
Diretora, que examinará essas questões.

Quero deixar registrado meus agradecimentos 
ao Deputado Maurício Rands, Relator, e ao Deputado 
Angelo Vanhoni, que está nos ajudando a encaminhar 
essa vitória. Portanto, agradeço muito aos membros 
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
que aprovaram a criação da Comissão Permanente 
de Cultura, Produção Artística e Entretenimento da 
Câmara dos Deputados

 O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, registramos nesta 
tarde o envio de requerimento ao Ministério da Educa-
ção solicitando atenção especial no sentido de construir 
uma escola agrotécnica no Município de Alto Alegre 
do Pindaré, Estado do Maranhão. Esse município tem 
vocação para a agricultura e muitos jovens com talento 
para serem técnicos em instrumentação agrícola e que 
se deslocam para estudar em São Luís.

Considerando a grande demanda no Estado e 
entendendo que há espaço e possibilidade de crescer-
mos e ampliarmos o número de escolas agrotécnicas 
no Estado do Maranhão, pela vocação desse Estado, 
solicitamos por meio do requerimento o atendimento 
desse pedido. 

Esperamos que o Ministro da Educação possa 
nos atender com a construção dessa escola agrotéc-
nica tão importante para o Município de Alto Alegre do 
Pindaré, no Estado do Maranhão.

Muito obrigado.
 O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, “o ensino médio do Brasil vive uma 
crise aguda”. Essas palavras, de teor dramático, não 
são minhas. Foram proferidas dias atrás pelo Ministro 
da Educação, Fernando Haddad, ao reconhecer que 
as medidas adotadas pelo Governo para salvar – isto 
mesmo, são palavras dele: “para salvar” – essa etapa 
fundamental do ensino básico não estão surtindo o 
efeito desejado.

O ensino médio no Brasil vive uma crise aguda, 
confessa o Ministro. Na boca de um professor, par-
tindo de algum estudante inquieto, essa constatação 
soaria talvez banal, não chocaria muito. Todos sabem 
que a educação brasileira há muito tempo se debate 
em problemas. Mas é a primeira vez que um Ministro 
da Educação vem a público dizer que o ensino médio 
no Brasil vive uma crise aguda.

Deveríamos parar para ouvi-lo. Em outros países, 
seria uma emergência nacional. A educação é um bem 
supremo, e o PDT, pela sua história, sabe disso como 

ninguém. Diante dessas palavras o País deveria decre-
tar uma reflexão geral e examinar o que acontece em 
nossas escolas. Ali está o nosso futuro. E ele está em 
crise, segundo o Ministro. Mas continuamos andando, 
trabalhando, vendo o Senado fazer sessão secreta para 
salvar o Senador Renan Calheiros, seguindo em frente, 
como se os problemas nacionais não nos dissessem 
respeito. O que aconteceu? Por que o País não pára 
até esclarecerem essa tragédia? 

Será que ficamos todos insensíveis, indiferentes? 
Estamos como aquele cidadão que caminha todo dia 
ao lado da miséria e não se afeta mais com o suplício 
de um cidadão.

Notem: há um sinal de impotência no desabafo 
do Ministro. E avisa S.Exa.: se o Brasil não fizer inves-
timentos pelo menos nas escolas técnicas federais, o 
País terá de esperar no mínimo 15 anos para oferecer 
educação de qualidade aos nossos jovens.

As preocupações do Ministro da Educação se 
baseiam em dados do Sistema Nacional de Avaliação 
do Ensino Básico, o SAEB. Trata-se de um exame, uma 
prova de Português e Matemática aplicada a cada 2 
anos em todo o País, cuja edição mais recente revelou 
que os alunos do 3º ano do ensino médio estavam tão 
defasados que tinham nível de conhecimento compa-
tível com o da 8ª série do ensino fundamental.

Parem o Brasil! Esta é uma verdadeira emergên-
cia nacional! O Governo está dizendo que a educação 
degringolou e que não pode fazer nada. Então, quem 
pode? Parem o Congresso! Que o Judiciário entre em 
recesso indefinido! Meninos e meninas do ensino médio 
do Brasil nos fitam neste momento com olhos perplexos, 
à espera de uma atitude. Que a CPMF espere. O lado 
do Brasil que luta por um País com justiça social tem 
de responder aos jovens. Não o Brasil do atraso, da 
subserviência às elites mesquinhas e inescrupulosas 
que ganham dinheiro com o poder público, lambuzam-
se de privilégios, buscam benesses na lei. 

O Ministro da Educação admite que o ensino mé-
dio vive uma crise aguda. Eis o que deve martelar a 
consciência de todos os homens de bem deste País.

Era o que tinha a dizer.
 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, eu estava 
acompanhando o Governador de Goiás, Alcides Rodri-
gues, do PP, em reunião com o Governador de Brasília, 
José Roberto Arruda, para assinatura de convênios 
para ações destinadas ao Entorno do Distrito Federal, e 
depois com o Presidente Lula, para assinatura do PAC 
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do Saneamento, com obras também para essa região. 
Em decorrência desses 2 importantes compromissos, 
gostaria de justificar minha ausência na sessão passa-
da e dizer que votei com o meu partido, o PP.

 O SR. SILAS CÂMARA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SILAS CÂMARA (Bloco/PSC – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
sessão anterior, votei com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Paulo Renato Souza.

O SR. PAULO RENATO SOUZA (PSDB – SP.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estava assis-
tindo à sessão, esperando o quorum, que hoje parece 
um pouco baixo, e ouvindo o Deputado Paulo Rubem 
Santiago, que veio à tribuna pedir que se chamasse 
de tucanoduto ou alguma coisa assim escândalo de-
nunciado na revista ISTOÉ da semana passada. O 
Deputado Paulo Rubem Santiago, apesar de ter dei-
xado o PT, parece prestar serviços ainda ao Partido 
dos Trabalhadores. Na verdade, no suposto esquema 
denunciado, são beneficiados 15 partidos. O terceiro 
partido beneficiado é o PT e o quinto é o PSDB. Não 
sei como um partido que é o quinto na lista de benefi-
ciados pode apropriar-se do nome. Acho que o partido 
que está em terceiro lugar mereceria mais a proprie-
dade do nome.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EMANUEL FERNANDES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
não vamos começar a Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Po-
demos começar quando for atingido o quorum de 257 
Srs. Parlamentares.

O SR. EMANUEL FERNANDES – Pela informa-
ção que temos, o PMDB não virá.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
vai votar? Está em obstrução?

O SR. EMANUEL FERNANDES – Não sei se é 
obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
acredito. Vamos continuar.

Queria informar ao Plenário o que disse de ma-
nhã. Ninguém espere votar CPMF hoje à noite. Levará 
uma semana para votar a proposta. São, em média, 35 
destaques a serem votados com quorum qualificado de 
308 votos para aprovação. Então, ninguém espere votar 

hoje, amanhã, sexta, sábado, domingo, segunda. Será 
uma semana mesmo de votação. Passamos 5 horas 
na sessão da manhã e não entramos nem na discus-
são da matéria. O Regimento é feito para favorecer a 
minoria e não a maioria. Infelizmente é assim.

O SR. EMANUEL FERNANDES – Sr. Presidente, 
quero fazer só uma observação: a Oposição está aqui 
pronta para votar, mas o Governo não está.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Arnaldo Jardim.
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a figura do “sacoleiro” já compõe, na pai-
sagem humana de nosso País, um estranho lugar, 
misto de herói e bandido. De um lado, há os que enten-
dem aquelas pessoas, quase sempre muito humildes, 
que se esfalfam em longas viagens de vários pontos 
do País até Foz do Iguaçu e depois, atravessando a 
fronteira, em demoradas compras na cidade vizinha 
de Ciudad Del Este. 

Por outro lado, há os que já entenderam essas 
mesmas pessoas como instrumentos de contrabandis-
tas com relações internacionais de maior peso e que 
se utilizam desses mesmos “sacoleiros” para, ademais 
das compras usuais e simplórias, servirem de cober-
tura para a entrada de contrabando maiúsculo, este, 
sim, o objetivo maior de tanta ilegalidade. 

 Pois esse movimento que começou de forma a 
mais simples é hoje o braço visível de uma estrutu-
ra criminosa que ameaça diretamente a indústria do 
País, notadamente aquela situada em sua região de 
desenvolvimento mais extenso e intenso que é nosso 
Estado de São Paulo. 

São Paulo, diz um diretor da Receita, estaria viran-
do um grande Paraguai. De fato, levando em conside-
ração, antes de mais nada, a capacidade de consumo 
do Estado, que não se concentra apenas na capital, a 
maior cidade do País, mas, também, em outras con-
centrações urbanas que vão do litoral ao oeste mais 
distante, tudo mais próximo da fronteira paraguaia que 
os demais Estados da Federação, à exceção, é claro, 
do Paraná e de Santa Catarina. 

A repressão, diante sobretudo do vulto do ma-
terial contrabandeado, tem-se mostrado inoperante. 
E por isso não culparíamos nossa polícia aduaneira, 
a que, como aos demais corpos policiais do País, fal-
tam recursos humanos e materiais capazes de pelo 
menos opor algum obstáculo mais consistente a essa 
contravenção que cresce sem parar. 

Daí a imensa extensão do lago de Itaipu ser uma 
espécie de fronteira aberta, aberta ao contrabando 
o mais intenso, o menos sujeito a fiscalizações e re-
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presálias, dadas as dificuldades de se manter sobre 
aquela imensa área um controle efetivo de parte de 
nossa Alfândega. 

Nem esse é o único caminho físico da contra-
venção. Mas, e ainda que o fosse, estariam nossas 
autoridades enfrentando outros processos de fraudar 
a legislação, com a importação de produtos subfatu-
rados, constituindo aquilo que recebeu a alcunha de 
importabando.

Em resumo: o quadro vai adquirindo uma comple-
xidade de tal ordem que, ademais do empresariado, o 
movimento sindical, em especial o de São Paulo, deu 
início a uma campanha mostrando os prejuízo para 
os capitais investidos em produção símile àquela dos 
bens contrabandeados, do que resulta índice menor 
– ou mesmo nulo – de reinvestimentos industriais e, 
com isso, a resultante lógica do desemprego. 

Pois em 28 de junho deste 2007, o Planalto ado-
tou a Medida Provisória nº 380, que institui o Regime 
de Tributação Unificada – RTU na importação, por via 
terrestre, de mercadorias procedentes do Paraguai. 

Agora, por um expediente autoritário, para atro-
pelar a pauta legislativa e forçar a aprovação da pror-
rogação da CPMF, apresentou-se nova medida provi-
sória para revogar a MP original.

Porém, é notória a intenção de, passada a impo-
sição da CPMF, ser rejeitada pela base de apoio do 
Governo e assim a Medida Provisória nº 380 voltar a 
produzir efeitos nefastos.

Está claro que poderia dizer, de forma ainda mais 
simplificada, em sua ementa, que se trata de mercado-
ria transportada por “sacoleiros”, tal a especificidade 
de limitações ali colocadas. 

Mas, bem examinada, a MP em causa pode não 
ser mais que um tiro no pé. Assombra-me ser informado, 
conversando com lideranças sindicais e empresariais, 
que o documento legal teria sido elaborado dentro mes-
mo do Ministério das Relações Exteriores. Por isso im-
perou, ali, o desejo de o Brasil manter melhores e mais 
sólidas relações com o Paraguai, na busca continuada 
por assumir a liderança do bloco MERCOSUL. 

Nada se teria a condenar, em princípio. Mas as 
questões comerciais e as diplomáticas têm canais 
próprios de análise e superação de obstáculos, sendo 
pouco recomendável que um dos lados interfira na ação 
do outro, porque estamos vendo diante do exemplo sob 
análise, se o País ganhar alguma coisa no campo diplo-
mático, estará arrombando ainda mais suas fronteiras, 
com uma fiscalização de si anêmica, em detrimento 
do processo produtivo, este, sim, capaz de promover 
aquele espetáculo de crescimento que, afinal, nos foi 
prometido no já distante ano de 2003. 

Seria, ainda, de destacar um aspecto que entendo 
grave e pouco observado pela MP que ora condeno. 
Já disse aqui das dificuldades de nossa política adu-
aneira em enfrentar os tantos empecilhos no tocante 
a seu trabalho de defender a integridade de nossas 
fronteiras e, com isso, impedir ou, pelo menos, reduzir 
as investidas contra a indústria brasileira. 

Pois a MP reza que cabe ao Poder Executivo 
fixar o limite do valor das mercadorias importadas e, 
além disso, a relação do que pode, ou não, ser assim 
importado, conforme se lê em seus arts. 2º e 3º. 

Ficamos sabendo, depois (art. 5º), que somente 
poderão optar pelo Regime de Tributação Unificada en-
tão criado as microempresas optantes pelo SIMPLES 
Nacional. Mas, no § 2° do mesmo dispositivo, encon-
tramos que “a operação de importação e o despacho 
aduaneiro poderão ser realizados pelo empresário ou 
pelo sócio da sociedade empresária, por pessoa física 
credenciada pelo habilitado no regime ou por despa-
chante aduaneiro, devidamente habilitado. 

Pois, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
basta que nos coloquemos no lugar de um agente 
da fiscalização aduaneira para perceber o quão difícil 
será calcular o valor total das mercadorias importa-
das, para saber se dentro dos limites fixados, se as 
mercadorias estão autorizadas a entrar no País pelo 
novo regime tributário, se o emissário importador é o 
próprio empresário, seu sócio, um despachante ou 
pessoa física autorizada. No dizer de um fiscal, have-
ria a necessidade de 4 a 6 horas para a fiscalização 
de um só veículo daquelas sempre crescentes frotas 
de ônibus que transitam pela área. 

O Partido Popular Socialista vem, por isso mesmo, 
falar contra a aprovação dessa MP, entendendo que 
deva ser rediscutida de forma a mais ampla, para que, 
sem abandonar os objetivos diplomáticos ali colimados, 
se possa emprestar àquele instrumento legislativo o 
poder de defender e, não, de solapar os esforços de 
nossa gente pelo desenvolvimento do País.

Eu, que tenho a responsabilidade de nesta Casa 
coordenar a Frente Parlamentar de Combate à Pirataria 
e Sonegação Fiscal, vejo que todo esforço legislativo, 
a crescente articulação da ação integrada do Governo, 
o empenho da Receita Federal e todas campanhas de 
esclarecimento, educação e mobilização da sociedade 
contra pirataria sofrerão duro revés com a aprovação 
dessa medida provisória.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares, 
presentes nas diferentes dependências da Casa, 
que venham ao plenário para que possamos atingir 
o quorum regimental de 257 Srs. Parlamentares e 
darmos início à Ordem do Dia.
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 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Jorginho Maluly.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero aproveitar a oportunidade para fazer um registro 
importante. A imprensa regional da minha cidade de 
Araçatuba, por meio do jornal Folha da Região, jun-
tamente com outro jornal, O Liberal – que tenho aqui 
em minhas mãos –, noticiaram, no último dia 17 desta 
semana, uma matéria muito importante: “Araçatuba é 
líder em gerar novos empregos”.

Segundo a matéria, o elevado número de pe-
quenas e microempresas do setor de confecção ins-
taladas na região de Araçatuba já está despontando 
econômica e positivamente no Estado de São Paulo. 
Ontem, o Centro das Indústrias do Estado de São Pau-
lo – CIESP – divulgou os resultados de um minucioso 
levantamento que aponta a regional Araçatuba como 
aquela que mais gerou empregos no Estado no mês 
de agosto. O número de novos postos de trabalho ul-
trapassa 2 mil.

O estudo, intitulado Nível de Emprego Regional da 
Indústria, aponta que o setor de confecção de vestuário, 
acessórios e calçados alavancou este crescimento.

No geral, tivemos um crescimento de mais de 
20% no número de vagas oferecidas à população da 
região de Araçatuba. 

 Tenho orgulho de ser um Deputado Federal dessa 
região e dessa cidade cujo Prefeito é o ex-Deputado 
Jorge Maluly Netto, meu pai.

Aproveito para parabenizar Araçatuba, os Gover-
nos Federal e Estadual, as lideranças e os empresá-
rios que acreditaram na região e nela investiram. Es-
tamos agora colhendo os frutos desses investimentos 
por meio dessa notícia muito feliz para todos nós, que 
mais uma vez registro: Araçatuba é a campeã de ge-
ração de empregos no Estado de São Paulo no mês 
de agosto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR

Araçatuba é líder em gerar novos empregos

Viviane Taguchi
Araçatuba

O elevado número de micro e pequenas
empresas do setor de confecção instaladas na 

região de Araçatuba já está despontando economi-
camente (e positivamente) no Estado de São Paulo. 
Ontem, o CIESP (Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo) divulgou os resultados de um minucioso 
levantamento que aponta a regional Araçatuba como 

aquela que mais gerou empregos no estado no mês 
de agosto. O número de novos postos de trabalho ul-
trapassa 2 mil.

O estudo, entitulado “Nível de Emprego Regional 
da Indústria (NERI) aponta que o setor de confecção 
de vestuário, acessórios e calçados alavancou este 
crescimento. O índice, de 4,68%, também é o maior 
registrado nos últimos seis anos no estado. A região 
que apresentou o segundo melhor desempenho foi 
Piracicaba, com índice positivo de 1,53%.

De acordo com os dados do Ciesp, o desempe-
nho da região de Araçatuba na geração de empregos 
só não foi superior devido às oscilações sofridas por 
três setores: o da indústria sucroalcooleira (-2,80%), 
o da produção de alimentos (-2,18%) e o setor mobi-
liário (-1,13%).

Em um mês, foram gerados 2.248 novos postos 
de trabalho na região. Ainda segundo o Neri, o acu-
mulado no ano chega a 27,32%, o que representa um 
acréscimo de 11.174 postos de trabalho, para os 34 
municípios que compõe a região administrativa.

Comparado ao mesmo período do ano passado, 
o estudo aponta que 2007 foi um ano realmente posi-
tivo para a regional Araçatuba, que pode fechar os 12 
meses com números recordes, caso o ritmo de cres-
cimento seja mantido. Em agosto de 2006, o saldo de 
emprego industrial na região era de 0,16%. Em 2005, 
o balanço foi negativo.

O Neri aponta que as regiões que apresentaram 
os piores desempenhos foram São José dos Campos 
(-4,32%), Santo André (-1,33%), São Carlos (-092%) 
e Presidente Prudente (0,72%).

O SR. SILAS CÂMARA (Bloco/PSC – AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, os mototaxistas e motoboys do Brasil, mais uma 
vez, movimentam-se em defesa da regulamentação 
da profissão. Quero reiterar meu apoio para que essa 
matéria seja votada com a maior urgência, inclusive 
porque fui o segundo Deputado Federal que, em 2000, 
apresentou projeto de lei no sentido de regulamentar 
essa profissão. 

No meu Estado, o Amazonas, a atividade eco-
nômica que envolve essa classe de trabalhadores é 
muito importante, até pela característica dos nossos 
Municípios.

Faço esse registro reiterando meu apoio ao mo-
vimento e solicito a V.Exa. que, no máximo de urgência 
que pudermos, pautemos a regulamentação da pro-
fissão dessa classe trabalhadora, que é, sem dúvida 
alguma, importante para toda a população brasileira, 
Sr. Presidente.

Peço ainda que V.Exa. publique, nos órgãos de 
imprensa da Casa, essa importante informação sobre 
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a movimentação dessa classe trabalhadora de brasi-
leiros que mais uma vez se manifesta no Congresso 
Nacional.

 A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, trago a esta Comissão denúncia 
de agressão a estudantes da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras do Centro Universitário Fundação 
Santo André, no ABC Paulista. Semana passada, os 
estudantes foram agredidos pela Polícia Militar de São 
Paulo quando usavam seu direito constitucional e le-
gítimo de manifestação contra os aumentos abusivos 
das mensalidades patrocinados pela reitoria. Ao mesmo 
tempo, pediam o afastamento do reitor, que compro-
vou-se truculento e antidemocrático.

As mensalidades de alguns cursos tiveram au-
mento de quase 100%. Além disso, os alunos suspei-
tam de irregularidades na gestão do atual reitor e já 
pediram que a Câmara de Santo André instale uma 
CPI para investigá-la.

Anexo, Sr. Presidente, notícias veiculadas na 
imprensa sobre o episódio e peço que esta Comissão 
manifeste à reitoria seu repúdio ao ato truculento e 
aos estudantes, sua solidariedade à manifestação e 
sua defesa deste direito democrático, tão duramente 
conquistado.

Muito obrigada. 

NOTÍCIAS A QUE SE REFERE A ORA-
DORA

Alunos ocupam reitoria no ABC e entram em 
confronto com a PM da Folha Online Estudantes en-
traram em confronto com a Polícia Militar no final da 
noite de ontem (13), no prédio da Fundação Santo 
André, em Santo André (Grande São Paulo). Oito fo-
ram detidos suspeitos de resistência à prisão e dano 
ao patrimônio. 

O problema começou quando cerca de 300 alunos 
da fundação ocuparam a reitoria em protesto contra 
o aumento supostamente abusivo das mensalidades. 
Quase três horas depois, a força tática do 10º Batalhão 
da PM foi acionada para expulsar o grupo. Houve con-
fronto, e ao menos uma pessoa ficou ferida.

O tumulto terminou à 0h30. Conforme balanço 
preliminar da própria PM, 20 salas da reitoria sofre-
ram danos. 

O caso foi registrado no 4º DP da cidade. Na 
manhã desta sexta-feira, peritos realizavam uma vis-
toria no prédio. 

14-9-2007 – 15h29 
PM afasta comandante de ação que terminou 

em confronto com alunos da Folha Online A PM (Po-
lícia Militar) afastou nesta sexta-feira o comandante da 

operação realizada para retirar os alunos que haviam 
ocupado a Reitoria da Fundação Santo André (Grande 
São Paulo), na noite de quinta (13). 

Cerca de 300 alunos ocuparam a reitoria em 
protesto ao valor das mensalidades. Quase três horas 
depois, a PM foi acionada para retirar o grupo. Houve 
confronto, e ao menos uma pessoa ficou ferida. Oito 
foram detidos suspeitos de resistência à prisão e dano 
ao patrimônio.

A PM afirma que as equipes negociaram uma 
saída pacífica dos estudantes, mas após quatro tenta-
tivas, ocorreu o enfrentamento. Em nota, a corporação 
afirmou que um Inquérito Policial Militar foi instaurado 
para apurar os possíveis abusos e excessos que te-
nham ocorrido durante a ação. 

Danos 
O tumulto terminou por volta da 0h30. Conforme 

balanço preliminar da própria polícia, 20 salas da rei-
toria sofreram danos.

O caso foi registrado no 4º DP da cidade. Na 
manhã desta sexta-feira, peritos realizaram uma vis-
toria no prédio.

15-9-2007 – 20h07 
Professores da Fundação Santo André entram em 

greve e pedem saída de reitor Gabriela Quintela.
Colaboração para a Folha Online.
Em assembléia na tarde deste sábado, os profes-

sores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do 
Centro Universitário Fundação Santo André decidiram 
suspender as aulas e pedir a saída do reitor.

A paralisação é um protesto contra a reitoria da 
instituição, que na noite de quinta-feira (13) chamou a 
Polícia Militar para coibir um protesto contra aumen-
tos de mensalidades do qual participavam cerca de 
300 estudantes.

Na próxima terça-feira (18), os professores devem 
ir à Câmara Municipal de Santo André e solicitar que os 
vereadores abram CPI para investigar irregularidades 
na administração do atual reitor, Odair Bermelho.

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) deve 
entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pú-
blica para avaliar os procedimentos da PM durante a 
operação. 

A polícia já afastou o comandante da operação 
realizada na reitoria, o tenente-coronel Jairo Bonifá-
cio. A corporação afirmou em nota que instaurou um 
inquérito policial militar para apurar possíveis abusos 
ocorridos durante a ação.

Reajustes 
Uma professora da faculdade que não quis se 

identificar afirmou que os reajustes nas mensalida-
des foram “abusivos”. De acordo com a professora, foi 
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aprovado reajuste de 98,8% na mensalidade do cur-
so de Física. Em nota de esclarecimento, a Fundação 
Santo André afirma que “a informação de que foram 
aprovados reajustes de até 126% nas mensalidades 
dos cursos para 2008 não tem fundamento”. 

A respeito da presença da polícia no campus, a 
instituição afirmou que “foram tomadas as medidas ca-
bíveis para a manutenção das atividades acadêmicas 
e administrativas e para a preservação do patrimônio 
da instituição”.

A fundação mantém um Instituto de Políticas 
Públicas de Segurança, o Insefusa, que ainda não se 
manifestou sobre o ocorrido.

 O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas registrar 
que amanhã o Presidente Lula estará em Manaus, às 
17h, em companhia do Governador Eduardo Braga e 
de autoridades locais, para assinar os atos referentes 
ao PAC das Obras do Amazonas.

Serão assinados também convênios com as Pre-
feituras do interior do Estado e com a Prefeitura de Ma-
naus. O Prefeito Serafim Corrêa, com certeza, estará 
presente na solenidade. Com isso, o Presidente Lula 
dará uma demonstração de que o Estado do Amazonas 
tem nele todo o respaldo para continuar crescendo e 
se desenvolvendo.

Na sexta-feira, o Presidente Lula vai a São Gabriel 
da Cachoeira para o lançamento do PAC das Comuni-
dades Indígenas. Na ocasião, o Presidente conversará 
com as tribos indígenas e com as lideranças indígenas. 
Os índios também se beneficiarão dos atos do Gover-
no do Presidente Lula.

 O SR. GLADSON CAMELI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GLADSON CAMELI (PP – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para justificar que votei com o partido nas votações 
da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Feito 
o registro, Deputado.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o nobre Deputado Renato Molling. 

O SR. RENATO MOLLING (PP – RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna bastante chateado com a 
revogação da Medida Provisória nº 382, pelo Governo, 
pois essa atitude penaliza setores que já estão com a 
corda no pescoço.

Os setores coureiro-calçadista, moveleiro e têxtil 
são muito importantes para a economia do País. Para 

crescermos, precisamos gerar empregos, e nada melhor 
do que a contribuição desses setores para isso.

Mesmo que a medida provisória revitalizasse es-
sas atividades, ainda não seria o suficiente, mas certa-
mente seria uma grande ajuda. No entanto, o Governo 
prometeu encaminhar a esta Casa um projeto de lei 
nos mesmos termos. 

Acredito que, se houvesse um pouco mais de 
planejamento e, especialmente, consideração com es-
ses setores tão importantes, teríamos votado primeiro 
essa medida provisória e depois, sim, partiríamos para 
a votação da CPMF, que para o Governo é muito im-
portante, mas prejudica o setor empresarial pois eleva 
mais uma vez a carga tributária.

Precisamos diminuir a carga tributária. O Ministro 
Guido Mantega toda hora promete que vai desonerar a 
folha de pagamento, mas de concreto não vem nada. 
Junto com a proposta de prorrogação da CPMF ele 
já deveria vir com medidas que desonerassem esses 
setores.

O Governo deveria também propor a diminuição 
gradativa da CPMF, para que nós, Deputados, pudés-
semos votar, apoiando o Governo, e chegar em nossas 
bases com alguma explicação, mas, da maneira como 
está, simplesmente renovando a contribuição de 0,38% 
e prorrogando-a para 2011, fica muito difícil. 

Espero podermos negociar a diminuição da con-
tribuição, porque a arrecadação, com o crescimento 
econômico, está cada vez maior. Se essa arrecadação 
pudesse ser suprimida, com certeza o País continu-
aria crescendo e daria oportunidade para que novos 
empregos fossem gerados, o que certamente gera 
impostos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PEDRO NOVAIS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PEDRO NOVAIS (Bloco/PMDB – MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas justificar que nas votações anteriores, segui a 
orientação do partido.

Muito obrigado.
 O SR. WILLIAM WOO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra por 3 minutos.
O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, agora são 16h48min, e, no painel, estão 
registradas apenas 163 Deputados. A Oposição está 
presente e trabalhando contra a CPMF. 
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Os telespectadores que nos assistem pela TV 
Câmara puderam ver que até às 2 e pouco da madru-
gada de hoje estivemos obstruindo a votação da Con-
tribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira 
– CPMF. Tentamos entrar num acordo, já que nenhum 
brasileiro está isento de pagar esse tributo. 

Na cadeia produtiva, paga-se a CPMF de 0,38%, 
em cada momento da produção. E vem aqui o Governo 
solicitar apoio da Oposição quanto à necessidade de 
arrecadação, mas não demonstra, de forma alguma, 
o contraponto de diminuir os gastos públicos. 

Na semana passada, foram criados, com o voto 
contrário da Oposição, mais de 600 cargos, que vão 
gerar 74 milhões de reais por ano de despesa. Há 4 
semanas, houve um aumento de 139% para os car-
gos de livre provimento. Jamais houve esse aumento 
no País.

Como podem querer abrir uma negociação, como 
podem querer reclamar do trabalho da Oposição, que 
ficou toda a madrugada pontuando a cada momento, 
para que não fosse votada a CPMF nesta Casa?

A Oposição está presente no plenário neste mo-
mento em que não há quorum para abrir o debate, 
porque a base governista não está completando o qu-
orum necessário para o início da discussão.

Estaremos todos nós da Oposição aqui, madru-
gada adentro, se for necessário, contra a prorroga-
ção da CPMF de 0,38% até 2011. Somos totalmente 
contrários. Nossa posição é voltarmos ponto a ponto 
àquela discussão, com todos os requerimentos possí-
veis para prolongar ao máximo o debate e fazer com 
que o Executivo abra espaço para uma negociação de 
diminuição progressiva da CPMF.

Devemos todos estar juntos. Neste momento, a 
Oposição está presente em plenário, e quem não está 
dando quorum é a base governista, que não abre o 
momento da discussão. Estaremos aqui todos nós, 
mesmo se tivermos de repetir o árduo trabalho de opo-
sição de ontem à noite, de encerramos os trabalhos 
mais de 2 horas da manhã.

O momento positivo dessa oposição foi a revo-
gação da Medida Provisória nº 380, que só satisfazia 
aos empresários que produzem fora do País, criando 
o privilégio de um regime tributário único àqueles que 
trariam mercadorias do Paraguai para o Brasil. O re-
gime tributário único é uma expectativa de todo bom 
empresário que está aqui no Brasil, gerando emprego 
e receita, e que não tem direito a esse regime. Mas 
aqueles “sacoleiros” que trabalham no mercado informal 
teriam a vantagem de buscar mercadoria fabricada no 
exterior e pagar um regime único de tributação, sonho 
de todo empresário brasileiro.

Para isso a Oposição estará aqui, noite adentro, 
dizendo “não” e usando todos os argumentos possí-
veis para não votarmos nesta Casa a prorrogação da 
CPMF. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Rei-
tero aos Parlamentares presentes nas diferentes de-
pendências da Casa o apelo para que venham ao ple-
nário, pois até o presente momento temos apenas 174 
inscritos no painel eletrônico, quando na Casa estão 
presentes 486 Sras. e Srs. Deputados.

 O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, apresento questão de ordem com base no art. 
95 do Regimento Interno. 

O Deputado William Woo, que é um Deputado 
consciente, não havia registrado presença, mas, após 
falar, o fez. Evidentemente, quem fala está presente ou 
para falar ou para apresentar alguma proposição. 

Solicito de V.Exa. um levantamento de todos os 
Deputados que aqui falaram e que não se encontram 
registrados no painel para que fossem consideradas 
as suas presenças.

Verifiquei que mais de 15 Parlamentares por aqui 
passaram, e alguns deles se esqueceram de registrar 
presença, diferentemente do Deputado William Woo. 
S.Exa., embora não tenha registrado presença, logo 
em seguida o fez.

Muito obrigado.
 O SR. SIMÃO SESSIM – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço aos nossos 
companheiros do PP que venham ao plenário. 

O Líder Mário Negromonte faz esse apelo para 
que tenhamos número a fim de darmos início à Or-
dem do Dia.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Chico Lopes.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, eu ia falar sobre o crescimento do PCdoB, 
meu partido, hoje no País. Mas estou emocionalmen-
te tocado com o segundo ou terceiro apelo feito pelo 
Deputado Inocêncio Oliveira sobre o funcionamento da 
Casa, quando S.Exa., na presidência dos trabalhos, 
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pede compreensão tanto da base do Governo como 
da Oposição.

Fico preocupado quando as pessoas dizem a 
um Vereador “Ele vai ser até Vereador”, às vezes com 
menosprezo e desrespeito.

Fui Vereador por 12 anos na Capital cearense e 
muito me orgulha ter esse registro em meu currículo. 
Fui Deputado da Assembléia Legislativa do Ceará por 
8 anos, sempre na oposição, porque o PCdoB só veio 
a ser situação no Governo do Presidente Lula, sendo 
que viemos para a legalidade, graças ao Senador José 
Sarney quando Presidente da República.

Não quero entrar no mérito do que se pretende 
fazer, se a Oposição vai cumprir o seu papel de ficar 
aqui 24 horas, ou se nós da base governista não que-
remos vir para cá. Quero considerar o seguinte fato: 
será que a população brasileira não está observando 
nosso comportamento nesta Casa há vários dias?

Primeiro era o caso do Senador Renan Calheiros 
que ocupava toda a mídia, inclusive desta Casa. Não 
existe mais o caso. Está fora de moda. Mas e nós? 

O que será dos investimentos de recursos oriun-
dos de impostos em benefício da população? A popu-
lação espera um resultado. E qual é o mal se aqueles 
que forem contra a CPMF votarem contra e os que 
forem a favor votarem a favor?

Não quero entrar no mérito. Na oportunidade, di-
rei qual a minha posição, mas não estou satisfeito, Sr. 
Presidente, pois não considero esse comportamento 
democrático, não o considero republicano. 

Ouvimos até discursos mais aprofundados poli-
ticamente, mas vemos uma prática que deixa o Con-
gresso Nacional a desejar, em flagrante desrespeito aos 
contribuintes desta Nação. Não podemos agir dessa 
maneira se queremos honrar o título mais nobre que 
tem o político: o de representar o seu povo.

Portanto, Sr. Presidente, fiquei sensibilizado por 
ver V.Exa., pela terceira vez no dia de hoje, apelar a 
esta Casa para chegarmos a um acordo, porque polí-
tica é acordo. Não é só divergência.

Não quero culpar a Oposição nem julgar a base 
do Governo, mas quero dizer que, na condição de ci-
dadão brasileiro contribuinte que gosta e respeita o 
Congresso Nacional, não posso estar satisfeito com 
o comportamento que estamos tendo nesta Casa – e 
me incluo nessa situação.

 O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, 
tornou inconstitucional lei estadual de Mato Grosso do 
Sul que estabelecia uma bagatela de 22 mil reais como 
pensão especial a ex-Governador. 

Infelizmente, mais de 12 Estados brasileiros pa-
gam pensões para ex-Governadores e ex-Vice-Go-
vernadores, sangrando os cofres públicos. Além de as 
pensões serem vitalícias, as viúvas de ex-Governado-
res também percebem esse benefício, assim como os 
ex-Presidentes da República.

Quero parabenizar pela decisão do Supremo Tri-
bunal Federal, que declarou inconstitucionais leis que 
estabelecem pensão especial para ex-Governador em 
Mato Grosso do Sul e também no Amapá. 

Num país como o nosso, de uma pobreza abso-
luta, com um Congresso Nacional que já aboliu todos 
os tipos de aposentadoria, acho que não tem sentido 
ex-Governadores e ex-Presidentes da República ainda 
receberem pensão especial vitalícia. 

No Estado do Maranhão, ex-Governador que as-
sumir mandato em caráter definitivo por pelo menos 6 
meses tem direito a receber pensão especial vitalícia 
com valor igual ao salário do Governador atual. Acho 
que esse é um privilégio inaceitável e inconcebível. 
Além de a pensão ser vitalícia e de as viúvas também 
terem esse direito, a maior parte dos ex-Governado-
res têm o privilégio de dispor de servidores públicos e 
oficiais da Polícia para lhe dar proteção. 

A imprensa, que fala tanto de privilégios e que 
fiscaliza muito o Parlamento brasileiro, deveria também 
vasculhar esse tipo de pensão, que considero um pri-
vilégio inaceitável. 

Portanto, espero que a Procuradoria-Geral da 
República questione as leis estaduais brasileiras que 
mantêm essa franquia de garantir pensão especial 
para ex-Governador.

Desconheço ex-Governadores que estejam na 
penúria, que ficaram mais pobres, que estejam passan-
do privações ou fome. É evidente que se tiver alguma 
doença grave que leve a essa situação, convém uma 
pensão especial. Agora, considero privilégio inacei-
tável estabelecer pensão especial para quem exerce 
mandato pelo prazo de 6 meses. 

Foi acertada a decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral ao tornar inconstitucional a lei de Mato Grosso 
do Sul. Aliás, devem ser declaradas inconstitucionais 
todas as leis de outros Estados que garantam o privi-
légio de ex-Governador receber pensão especial. 

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB 
– AC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, votei com o PCdoB na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Deputada Bel Mesquita votou com o seu partido.
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A SRA. SANDRA ROSADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, votei, em todas as votações da sessão anterior, 
com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Ricardo Tripoli.

O SR. RICARDO TRIPOLI (PSDB – SP. Sem re-
visão do orador.) – Exmo. Sr. Presidente, nobre Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, hoje 
é um dia atípico na Câmara dos Deputados em razão 
do que se espera. A ansiedade que domina todos os 
Deputados desta Casa, com certeza, é devido ao que 
iremos deliberar nas próximas horas. Trata-se de algo 
que tem impacto extremamente importante na vida 
das pessoas que vivem no País, especialmente, da 
classe média, que precisa todos os dias emitir cheque 
de pagamento de despesas da sua residência, do seu 
comércio, da sua indústria, e em cada momento que 
o faz tem obviamente descontado na fonte o recurso 
chamado CPMF.

Fiz um levantamento – sendo um Deputado de 
Oposição, não poderia ser leviano de solicitar que vo-
temos contra, já que estaríamos retirando recursos 
fundamentais e importantes do Governo Federal –, 
recolhi amplo material de alguns técnicos das univer-
sidades de economia, inclusive, da Fundação Getúlio 
Vargas, e verifiquei que o Governo terá um superávit, 
ano que vem, em torno de 60 bilhões de reais. 

O que nós da Oposição e alguns Deputados que 
pertencem à base do Governo e que tiveram a sen-
sibilidade de refletir a respeito dessa questão estão 
pedindo? Que o imposto a nós colocado para uma ar-
recadação de cerca de 6 bilhões passe agora à ordem 
de 32 bilhões. Uma vez que teríamos um superávit em 
torno de 60 bilhões, estamos ainda com uma vantagem 
de recursos para o Governo Federal da ordem de 28 
bilhões de reais.

Não é justo que a população que trabalha tanto, 
que se sacrifica tanto tenha esse imposto, muitas vezes, 
chamado de contribuição de melhorias, outras vezes, 
chamado de taxa. Mas é um imposto a favor do qual 
nenhum Deputado desta Casa até agora, com certe-
za, em sã consciência, votaria. É algo que diminui, dá 
um desconto enorme.

Verifico no semblante daqueles que apóiam e 
dão sustentação ao Governo. Nós do PSDB já fomos 
Governo.

Acho que essa é uma questão suprapartidária. 
O Deputado José Genoíno, que já foi à Justiça contra 

uma série de medidas do PSDB, sente-se constran-
gido em votar essa matéria. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Não, não, não. Eu es-
tou muito à vontade. CPMF já.

O SR. RICARDO TRIPOLI – Eu acho que o seu 
comportamento transpira aquilo que pensa o seu par-
tido no íntimo, que é exatamente votar contra essa 
medida. Não é a bancada de V.Exa. que cria rejeições 
à votação da CPMF. É outra bancada de um partido 
que dá sustentação ao seu Governo que cria esse 
constrangimento. 

Seria muito bom, Deputado José Genoíno, que 
estivéssemos juntos nessa luta pela redução de im-
postos do nosso País. 

 O SR. ZÉ GERARDO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei de acordo com a orientação 
do PMDB. 

 O SR. WILSON BRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WILSON BRAGA (Bloco/PMDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o meu partido.

 O SR. WELLINGTON ROBERTO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WELLINGTON ROBERTO (PR – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação do 
meu partido. 

Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Valverde.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, um fantasma ron-
da o Brasil. Ele estava ausente. Na verdade, estava na 
Itália. É um tal Salvatore Cacciola, ex-banqueiro que 
administrava os Bancos Marka e FonteCindam. Ele foi 
um dos atores do episódio em que o Estado brasilei-
ro teve de despender quase 1,5 bilhão de reais para 
evitar o chamado risco sistêmico.

Na verdade, esse banqueiro, que deu um cano 
no Banco do Brasil de quase 800 milhões de reais e, 
na Caixa Econômica Federal, de aproximadamente 
300 milhões de reais, simplesmente recebeu infor-
mações privilegiadas. Foram vendidos dólares ao seu 
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banco para a tal compensação. Ele ficou milionário. Foi 
processado, mas obteve habeas corpus do Ministro 
Marco Aurélio Mello. Como todo mundo sabia, ele se 
mandou para a Itália e lá ficou, andando de lambreta, 
Deputado José Genoíno, olhando para o povo brasi-
leiro, para a nossa cara. E esse fantasma hoje pode 
voltar ao Brasil, pois está sendo extraditado. Foi preso 
pelas autoridades de Mônaco. 

Das 11 pessoas envolvidas na fraude, foram in-
diciadas 7. Todos diretores do Banco Central, inclusive 
o seu Presidente.

A vinda de Salvatore Cacciola para o Brasil pode 
reacender ou acelerar esse processo, porque todos 
ainda respondem em liberdade. 

Por que deram um cano de 1,5 bilhão nos cofres 
brasileiros? Quem se beneficiou com esse arranjo que 
lesou os cofres brasileiros? A quem Salvatore Cacciola 
se reportava no Governo passado? Qual foi o Minis-
tro da Fazenda que o sustentou? De onde recebia as 
informações que permitiam que os Bancos Marka e 
FonteCindam comprassem dólares a preço mais baixo, 
antes de o Governo anunciar a desvalorização? Essa 
situação tem de ser esclarecida no Brasil.

Quem teme, neste momento, a volta do Sr. Sal-
vatore Cacciola? Quem está pagando aos advogados 
que tentam impedir a sua extradição para o Brasil?

Esse fantasma vai ter de ressurgir e talvez ve-
nha a calar a boca e o discurso de muita gente neste 
plenário. É  passado que se reacende. É uma conjun-
tura econômica derrotada nas urnas, mas que volta e 
meia ressurge de um baú ou de um armário, tal como 
um esqueleto atemorizando aqueles que governaram 
este País por muito tempo. 

Não é só esse fantasma que está de volta. O 
Procurador-Geral da República pode, na semana que 
vem, apresentar denúncia contra os envolvidos no “va-
lerioduto” de Minas Gerais, que irrigou com recursos 
a campanha eleitoral de tucanos e pefelistas durante 
um bom tempo da República. 

A população brasileira vai assistir a 2 debates aqui 
neste Plenário, principalmente por parte daqueles que 
durante um bom tempo defenderam as pessoas que 
tinham muito dinheiro no banco, nas contas correntes 
e, por essa razão, temem a CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Por 
solicitação do Deputado Arnaldo Faria de Sá, que se-
ria o próximo orador, passarei a palavra ao Deputado 
João Oliveira. Em seguida, chamarei o Deputado Ar-
naldo Faria de Sá.

O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho hoje a esta tribuna manifestar a mi-
nha preocupação com a grave estiagem que enfrenta 

o Estado do Tocantins. Sem chuva desde fevereiro, a 
região sudeste de meu Estado vem sendo castigada 
por uma das maiores secas dos últimos anos, que já 
atinge 10 das suas 19 cidades.

A situação é critica, Sr. Presidente, e a maioria 
desses municípios encontram-se em estado de emer-
gência.

A seca que atinge a região sudeste do Tocantins 
já provocou prejuízo de mais de 10 milhões de reais 
em 4 dos 10 municípios que sofrem com a estiagem 
prolongada. A pecuária também foi bastante atingida, 
com baixa significativa em seu rebanho.

As perdas são imensas. Cerca de 60% da agri-
cultura de subsistência foi afetada, causando drama a 
famílias, que perderam praticamente toda a sua pro-
dução agrícola.

O mais intrigante, Sras. e Srs. Deputados, é que 
o Estado do Tocantins, que se localiza na Região Norte 
do Brasil, mundialmente conhecida por sua infinidade 
de recursos hídricos, apresenta cenário totalmente 
diferente nesse aspecto. Córregos e lagoas secaram; 
o gado está morrendo de sede; a vegetação não tem 
mais folhas verdes; e a população está consumindo 
água barrenta.

O Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos 
Hídricos da Fundação Universidade do Tocantins – UNI-
TINS explicou que a falta d’água na região sudeste do 
Estado está ocorrendo neste ano porque choveu cerca 
de 50% a menos no Estado. 

Os Municípios de Arraias e Paranã, ambos em 
situação de emergência por causa da estiagem, são 
os que mais sofrem com a falta de água.

Entre as comunidades da zona rural afetadas 
estão duas quilombolas: Kolunga Mimoso e Lagoa 
da Pedra.

E o problema só tende a se agravar, pois a solu-
ção definitiva deverá chegar, segundo previsões me-
teorológicas, no mês de outubro.

O Governo do Estado, através da Defesa Civil 
Estadual, tem enviado cestas básicas para a região, 
além de atuar em conjunto com as Prefeituras daque-
les municípios para atender às solicitações e ajudar na 
avaliação dos prejuízos causados pela falta de água.

Estive recentemente, em companhia do Gover-
nador Marcelo Miranda e do Chefe da Coordenadoria 
de Defesa Civil em nosso Estado, com o Ministro da 
Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, em busca 
da parceria da União para enfrentar esse grave pro-
blema.

Gostaria, Sr. Presidente, de fazer um apelo ao Mi-
nistro Geddel Vieira Lima para que autorize a Secretaria 
Nacional de Defesa Civil – SEDEC a promover ações 
para minimizar o sofrimento daquela população.
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Aguardo providências nesse sentido.
Muito obrigado!
O SR. JOÃO PIZZOLATTI – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP – SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
o partido nas votações anteriores.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, quero cobrar do Governo uma posição em 
relação à greve dos carteiros. Não podemos continuar 
nessa indefinição. É preciso encontrarmos uma solução 
o mais rapidamente possível, até porque os carteiros 
têm passado uma série de dificuldades pela falta de 
atendimento às suas reivindicações básicas. É preciso 
que se encontre uma solução para essa situação, que 
não pode perdurar.

Já estamos tendo prejuízo com a paralisação da 
distribuição de correspondência, pela inabilidade de os 
Correios encontrarem solução para a questão. Espero 
resolvermos essa situação o mais rapidamente pos-
sível. Colocamo-nos à disposição para encontrar um 
caminho. Já tenho uma relação de nomes para contato 
com os carteiros, não só com os aposentados, mas 
com os 1.712 funcionários. Espero que, a partir de 
agora, entremos numa reta de busca de solução para 
a questão, que é extremamente delicada.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro 
também o cinqüentenário da Paróquia Santa Joana 
D’Arc, de Jardim França, em São Paulo. Estivemos lá 
no domingo, a convite do Padre Silva e de toda a co-
munidade engalanada para a festa. A comemoração 
mostra que ainda existe possibilidade de uma comu-
nidade fazer valer sua força. E essa, sem dúvida al-
guma, é importante. 

Na ocasião, tive a oportunidade de encontrar o 
Coronel Carlos Alberto, ex-Subcomandante da PM, 
e, juntamente com ele, mantive contato com todas as 
pessoas da comunidade, engalanada para a come-
moração do cinqüentenário da Paróquia Santa Joana 
D’Arc, de Jardim França. Cumprimento o Padre Silva 
pelo trabalho.

Também tive a oportunidade de visitar as de-
pendências do Santuário Mãe e Rainha, de Jaraguá, 
juntamente com o Padre Romeu. Estamos buscando 
uma solução. Juntamente com o Dimas, que repre-
senta o Padre Antônio Maria, estamos incumbidos de 
tentar resolver a questão. Já mantivemos contato com 

a Prefeitura de São Paulo, com o objetivo de superar 
algumas dificuldades. 

Tenho certeza de que poderemos encontrar o ca-
minho e a solução, como prometemos ao Padre Antônio 
Maria. Esperamos que o Dimas possa nos encaminhar 
a documentação que solicitamos ao Padre Romeu e, 
a partir daí, buscar a solução para toda essa pendên-
cia que, sem dúvida nenhuma, está nos preocupando 
muito. Estamos nessa caminhada.

Muito obrigado. 
 O SR. AYRTON XEREZ – Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma questão de ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. AYRTON XEREZ (DEM – RJ. Questão 

de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
são 17h18min, e o quorum ainda está baixo. Quero 
saber de V.Exa. se vamos atingi-lo ou se a sessão vai 
ser cancelada. 

Refiro-me ao tempo, Presidente Inocêncio Oli-
veira. São 17h18min e só agora se atinge o quorum. 
Preocupa-me essa questão. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
tem razão. Na parte da manhã foram feitas 4 votações, 
2 nominais e 2 simbólicas, porque não havia o inters-
tício. Vamos começar praticamente do zero.

Havendo quorum, vamos iniciar a Ordem do 
Dia. 

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Flávio Bezerra.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, servidores e assessores, telespec-
tadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara e 
profissionais da imprensa, o técnico de raios X é um 
profissional que exerce sua função sempre em con-
dições de alto risco. Ele precisa de um ambiente de 
trabalho seguro porque convive com elementos que 
podem ser muito nocivos à saúde. 

O técnico em radiologia atua no Brasil desde o 
começo da década de vinte. E é rara a pessoa que 
não tenha precisado de seus préstimos para si ou para 
alguém de sua família. Apesar da importância para a 
saúde e para a sociedade, a atividade não era regu-
lamentada no Brasil. 

Não sendo clara a necessidade de formação su-
perior para o técnico em radiologia, torna-se indispen-
sável para a categoria a procura por reconhecimento, 
prestígio e, se possível, equiparação às profissões 
historicamente consolidadas. Eles não se consideram 
simples auxiliares dos médicos, mas integrantes de 
uma equipe multidisciplinar de saúde onde todos são 
iguais, todos podem tudo. Todos são trabalhadores da 
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Saúde. Esses profissionais querem saber o que os im-
pede de interpretar os exames que executam. 

Mas a luta do técnico não pára no reconhecimento 
profissional. Em muitos locais de trabalho, ele não en-
contra as condições desejadas para que sua atividade 
transcorra normalmente. Os aparelhos de raios X de 
um serviço radiológico devem ser, sempre que possí-
vel, instalados em uma mesma área. As salas devem 
ter dimensões compatíveis ao uso dos equipamentos, 
à movimentação da equipe e dos pacientes. O painel 
de controle do aparelho de raios X deve estar situa-
do em uma posição de onde seja possível ver e falar 
com o paciente. As portas das salas onde o exame é 
feito devem ser sinalizadas de modo a evitar a entrada 
inadvertida de pessoas com conseqüente exposição 
desnecessária. Muitas vezes, isso não existe em hos-
pitais e ambulatórios públicos. 

O técnico que opera o equipamento de raios X 
precisa utilizar, no mínimo, um monitor individual de 
radiação, ocupar sempre posições de onde possa ver 
e falar com o paciente, e estar devidamente protegido 
das radiações, seja por uma barreira fixa, seja pelo uso 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Os EPIs 
são de vários tipos e modelos, dependendo da fina-
lidade a que se destinam, tais como: aventais, saias, 
coletes, protetores de tiróide, óculos, luvas, protetores 
de gônadas (glândulas sexuais), confeccionados com 
material que garanta proteção absoluta. 

O técnico precisa ser conscientizado da neces-
sidade de utilizar técnicas radiográficas que permitam 
uma redução da dose de radiação nos pacientes e im-
pedir, por meio de atenuadores, o escape de radiação 
para as vizinhanças do setor de radiologia. E pelo risco 
de vida a que é diariamente exposto, o técnico de raios 
X tem direito a adicional de periculosidade. 

Sr. Presidente, na condição de Deputado Federal, 
solicito às autoridades competentes medidas urgentes, 
no sentido de solucionar o problema dos operadores 
de raios X, pois como está não pode continuar. 

É o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB – MT. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no presente momento da economia 
mundial, marcada pelas transformações das relações 
globais e pela formação de blocos regionais, a busca 
pela ampliação da economia brasileira no comércio 
internacional deve ser objetivo estratégico na atuação 
do setor privado nos próximos anos. São os investi-
mentos privados no comércio exterior a chave para o 
nosso desenvolvimento.

Hoje, ocupo esta tribuna com o objetivo de falar 
exatamente sobre esse esforço do setor privado brasi-

leiro em aumentar a capacidade exportadora nacional. 
Falo mais especificamente do setor privado de meu 
Estado, Mato Grosso.

Os setores da indústria e do agronegócio de Mato 
Grosso, Sr. Presidente, vêm registrando importantes 
resultados no comércio exterior, atingidos no período 
de janeiro a julho de 2007. Assim, Mato Grosso fechou 
os 7 primeiros meses do ano com um aumento de 
9,6% nas exportações em relação ao mesmo período 
de 2006, conforme dados divulgados pela Secretaria 
de Indústria, Comércio, Minas e Energia, em parceria 
com a Federação das Indústrias de Mato Grosso.

O valor acumulado das exportações de janeiro a 
julho de 2007 foi de 2,7 bilhões de dólares, contra 2,4 
bilhões de dólares no mesmo período do ano passa-
do. Já o valor acumulado das exportações no Brasil 
de janeiro a julho de 2007 foi de 87 bilhões de dólares 
contra 75 bilhões de dólares no mesmo período.

O complexo soja (grão, farelo, óleo e leticina) res-
ponde por 69% do total exportado pelo Estado, com 
1,8 bilhão de dólares em exportação e 7 milhões de 
toneladas. No mesmo período de 2006, foram expor-
tados 4,8 milhões de toneladas da soja.

A leticina de soja – produto destinado à produção 
farmacêutica mundial – está ganhando ainda mais espa-
ço na pauta de exportação, com um aumento de 43,13% 
em relação ao mesmo período de 2006. E isso, Sras. 
e Srs. Deputados, revela-se de extrema importância, 
pois o aumento da exportação de produtos derivados 
da matéria-prima leva consigo valor agregado.

Na pauta de exportação do Estado, o milho, que 
de janeiro a julho de 2006 representava apenas 0,41%, 
este ano correspondeu, no mesmo período, a 4,42%, 
principalmente devido à alta demanda dos Estados 
Unidos pela utilização do cereal na fabricação de bio-
combustível.

Já o complexo carne (suína, bovina e aves), 
responsável por 10,7% nas exportações mato-gros-
senses, registrou um aumento de 59%. São números 
alvissareiros que refletem, Sr. Presidente, o resultado 
da instalação de importantes empresas no Estado, 
como a Perdigão, que pretende, em 2008, ampliar sua 
capacidade de abate para 1,5 milhão de cabeças/dia 
de aves. Outra empresa, a Big Frango, está se prepa-
rando para instalar uma unidade industrial em Prima-
vera do Leste, confirmando a tendência de aumento 
da fabricação da carne no Estado.

Outro destaque da pauta de exportação de ja-
neiro a julho de 2007, Sras. e Srs. Deputados, foi o de 
minerais (diamante e ouro), que em 2006 represen-
tavam apenas 0,37% da tabela de exportação, com 
apenas 29 quilos exportados. Em 2007, no mesmo 
período, já foram exportados 2 mil quilos, um aumento 
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que reputo ser fruto do intenso trabalho realizado pela 
Federação das Indústrias de Mato Grosso no apoio e 
incremento do setor.

Chamo a atenção ainda para a diversificação da 
pauta de exportação no meu Estado, com a participação 
de empresas de pequeno e médio porte produzindo ar-
tigos como colchões, bebidas e produtos alimentícios, 
que estão conquistando espaço no mercado exterior. 
Sem dúvida, Sras. e Srs. Deputados, uma das causas 
para esse aumento da participação das pequenas e 
médias empresas no quadro de exportadores é o Pro-
jeto Extensão Industrial Exportadora, implantado em 
Mato Grosso por convênio assinado com o Ministério 
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
operacionalizado pelo SENAI/MT e que tem como 
objetivo aumentar a competitividade das empresas e 
disseminar a cultura exportadora.

Portanto, Sr. Presidente, faço este registro por 
entender ser fundamental que os membros desta Casa 
tomem conhecimento do sucesso e dos importantes 
avanços quantitativos e qualitativos no mercado exterior 
alcançados pelo setor privado mato-grossense.

É meu dever, enfim, congratular-me com a Fe-
deração das Indústrias e com os produtores de Mato 
Grosso por terem conseguido manter a sua indústria e 
o seu agronegócio como setores de grande capacidade 
empregadora e de geração de renda. Parabéns e que 
Mato Grosso permaneça sendo referência nacional.

Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho falar hoje, aqui desta tribuna, 
de um projeto da maior importância para a cultura de 
Pernambuco, meu Estado natal, que é a criação do 
Museu da Casa Pernambucana, reunindo o acervo 
da coleção Peretti e o mobiliário de madeiras regio-
nais existente no Museu do Estado de Pernambuco e 
no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Per-
nambucano.

Com a morte recente no Recife – e que todos 
lamentam – de D. Maria Medeiros Peretti, abre-se ao 
Estado a perspectiva de receber o acervo existente na 
antiga Casa Grande do Engenho Brum, em Caxangá, 
constituído de mobiliário em jacarandá e amarelo-vi-
nhático, mogno, louças do século XIX, prataria de pro-
cedência francesa e portuguesa, alfaias, livros raros, 
gravuras, pinturas a óleo e iconografia variada ligada 

à história de Pernambuco e do Nordeste. Não tendo 
deixado herdeiros ou sucessores, a Sra. Maria de Me-
deiros Peretti já havia revelado, em vida, o desejo de 
que a coleção reunida pelo historiador João Peretti e 
por ela própria, ao longo dos anos, constituísse o nú-
cleo de uma fundação cultural que desse continuida-
de ao trabalho de pesquisa histórica de João Peretti e 
servisse para o estudo dos usos e costumes das fa-
mílias pernambucanas do século XIX – seu modo de 
viver, suas preferências em matéria gastronômica, o 
cotidiano nos seus rituais de almoço, jantar e chá, to-
dos europeus, pois grande foi a influência de ingleses 
e franceses sobre as famílias da região, como bem 
estudou Gilberto Freyre em Casa Grande & Senzala, 
Nordeste, Ordem e Progresso, e, mais especificamen-
te, em Ensaios Ingleses no Brasil e Um Engenheiro 
Francês no Brasil, este último sobre a vida do enge-
nheiro Louis Léger Vauthier, que o Conde da Boa Vista 
trouxe para trabalhar em seu governo da Província de 
Pernambuco. Ele construiu a ponte pênsil de Caxangá, 
o Teatro de Santa Isabel, edificações civis, como ca-
sas de senhores de engenho, e obras públicas como 
aterros e saneamento.

O Estado de Pernambuco deverá decidir, seja 
pelo próprio Governo do Estado, seja pela Prefeitura 
Municipal do Recife, sobre o projeto de criação do Mu-
seu da Casa Pernambucana, já entregue ao Governo 
e também comunicado ao Ministério Público de Per-
nambuco. Estou certo de que a melhor solução será 
encontrada para que o acervo cultural do meu Estado 
seja enriquecido com a incorporação da Coleção Pe-
retti, evitando sua dispersão ou desvio, a exemplo do 
que ocorreu com a “Coleção Abelardo Rodrigues” de 
estatuária religiosa, no passado, vendida pela família do 
colecionador pernambucano ao Governo da Bahia.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, os trabalhadores brasileiros estão 
longe de comemorar os índices negativos da inflação. 
Apenas pequena parte dos preços dos alimentos di-
minuiu, pouquíssimas famílias conseguem manter o 
mesmo padrão de compra nos supermercados todos os 
meses. Ficaram mais pobres que no ano passado. 

Sr. Presidente, nobres colegas, é lastimável e 
preocupante que os nossos trabalhadores não contem 
mais com a reposição automática da inflação. Esta ga-
rantia era uma proteção necessária contra situações 
como esta em que vivemos, quando parcela conside-
rável da força de trabalho no nosso País sofre queda 
acentuada de seu poder aquisitivo.

Essa é uma tendência que já vem sendo obser-
vada pelo DIEESE de muito tempo. Outro fator que 
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contribuiu para a queda do poder de compra dos tra-
balhadores no ano passado foi a drástica redução do 
contingente de contemplados com o chamado abono 
salarial, remuneração que não é incorporada ao sa-
lário, não onerando, portanto, os custos sociais da 
empresa.

Assim, Sr. Presidente, não que estejamos pre-
gando a sinistrose ou o fim das esperanças da classe 
trabalhadora. Mas não podemos deixar de ter em mente 
que não pode ser considerada estável uma economia 
com estatísticas que nem manipuladas condizem com 
a realidade.

Neste mandato, concentrei minhas atenções em 
temas relevantes como o em questão, entre outros que 
não podem fugir à ação da representação política.

Não podemos admitir, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, que vire rotina a redução do poder aquisi-
tivo da nossa já tão sofrida classe trabalhadora.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, participei no último dia 17, na Bahia, 
do ato de assinatura de convênio entre o Governo do 
meu Estado e a INFRAERO. O Governador Jaques 
Wagner e o Presidente da INFRAERO, Sérgio Gau-
denzi, formalizaram um importante acordo no valor 
total de R$33 milhões, sendo R$27 milhões a cargo 
da INFRAERO e R$6 milhões contrapartida do Go-
verno baiano. O convênio tem como principal objetivo 
aumentar a capacidade operacional do sistema viário 
do Aeroporto Internacional de Salvador, melhorando, 
inclusive, o acesso ao terminal e adequando-o ao cres-
cimento registrado do número passageiros, de 9% de 
janeiro a agosto de 2007.

O projeto, Sr. Presidente, prevê, no prazo de um 
ano após a licitação, a construção de 4 viadutos: um 
da Avenida Caribé ao Aeroporto; outro, de Salvador 
para Lauro de Freitas, outro ainda da Rodovia BA-026 
para Lauro de Freitas, e um de Lauro de Freitas para 
a Avenida São Cristovão.

Os trechos a serem licitados registram atualmente 
um tráfego da ordem de 90 mil veículos por dia, cerca 
de 10 mil por hora, nos horários de pico. A execução 
dessas obras ficará a cargo do Departamento de Infra-
Estrutura de Transportes da Bahia – DERBA.

Essas obras que integram os investimentos pre-
vistos no Programa de Aceleração do Crescimento 
– PAC, do Governo Federal, para os aeroportos bra-
sileiros são muito aguardadas não só pelo Governo, 
mas também por toda a população da Bahia e, sem 
dúvida, serão de grande importância igualmente para 
o incremento do turismo em nosso Estado. Isto por-
que, Sr. Presidente, o Aeroporto de Salvador, além de 

ser a principal porta de entrada do turismo da região, 
é o primeiro do Nordeste em número de passageiros 
e aeronaves. Além disso, figura como o terceiro no 
Brasil em infra-estrutura, o quinto em aeronaves, com 
290 vôos por dia, e o quinto lugar também em núme-
ro de passageiros, registrando 15 mil pessoas por dia. 
Portanto, Sr. Presidente, a celebração do convênio é 
motivo de alegria para todos os soteropolitanos e me-
rece o nosso apoio. 

Por fim, gostaria de parabenizar o Governador 
Jaques Wagner e o Presidente da INFRAERO, Sérgio 
Gaudenzi, pelas melhorias no sistema viário do Aero-
porto de Salvador.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação deste pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS SOUZA (PP – AM. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a par de sua importância histórica, certos acon-
tecimentos às vezes têm, para determinadas pessoas, 
um caráter especial, despertando lembranças e provo-
cando emoções. É o que ocorre com a comemoração 
dos 121 anos de existência do Colégio Amazonense 
Dom Pedro II, um marco para a educação no Norte 
do Brasil, e para mim, em particular, um momento de 
saudade dos bons dias em que fui aluno daquela tra-
dicional instituição.

A escola foi inaugurada em prédio próprio, com o 
nome de Gymnasio Amazonense, em 5 de setembro 
de 1886, e esta é considerada a data de aniversário, 
embora de certa forma sua origem remonte a 17 anos 
antes, quando surgiu o Lyceu Provincial. Porém, tendo 
funcionado primeiro nas dependências do Seminário 
Episcopal de São José, e utilizado depois vários outros 
locais, só mesmo nas novas instalações é que o esta-
belecimento pôde se desenvolver adequadamente.

Inspirado nos moldes do prestigiado Colégio Dom 
Pedro II do Rio de Janeiro, o Gymnasio Amazonense 
era definido, na época, como “instituto oficial de es-
tudo secundário, mantido pelo Estado do Amazonas, 
tendo por fim ministrar e difundir um ensino racional 
e prático de letras e ciências, baseado no método de 
seriação progressiva”. Pretendia, dessa forma, “dar, 
por meio de disciplina rigorosa, uma sã e esmerada 
educação aos alunos, visando assim, paralelamente, 
seu desenvolvimento mental e moral”.

A história do Colégio Amazonense Dom Pedro 
II, desde sua origem, é assinalada pela afirmação 
das lutas na busca de um ideal renovador e a razão 
do entusiasmo da juventude que, de geração em ge-
ração, sempre ávida de glórias, sedenta de instrução, 
vai a caminho de um futuro de respeito e veneração, 
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mesmo nos momentos mais graves de sua vida, com 
acontecimentos marcados muitas vezes pela desor-
dem, agressão, como no caso da Revolta de junho de 
1915. Descontentes com o ensino ali ministrado, que 
não satisfazia seus anseios, enfrentando crise moral 
e material, os alunos, num movimento sistematizado 
de indisciplina, promoveram uma depredação desen-
freada, gerando anarquia e terror, forçando o diretor, 
os professores e os funcionários a abandonar o edi-
fício, deixando-o entregue à sanha dos estudantes 
amotinados, tendo como resultado o fechamento do 
colégio, que só retornou às suas atividades normais 
em março de 1916. Essa revolta concorreu para que 
houvesse uma reforma do ensino, com a elaboração 
de um novo regimento para o colégio, no qual cons-
tava um item renovador, que dava responsabilidade 
aos pais, tutores ou protetores dos alunos pelos de-
litos que estes praticassem, além da recuperação do 
prédio danificado. 

A importância dessa instituição para Manaus e 
para todo o Estado é enorme. Por um lado, ofereceu, 
ao longo do tempo, cursos inovadores que procuravam 
encaminhar os jovens para o mercado de trabalho; 
por outro, serviu sempre como ponto de encontro das 
aspirações de mudança, abrigando um movimento 
estudantil vigoroso e respeitado. Nessa linha, ficou 
célebre, além da já citada Revolta de junho de 1915, 
a vitoriosa Revolução Ginasiana, contra a truculência 
policial, em 1930.

A escola teve vários nomes nesses 121 anos, até 
que se fixasse o atual, mas nunca deixou de cumprir 
corretamente o seu papel. Estudar no Colégio Amazo-
nense Dom Pedro II constituiu-se em ótima experiência 
para mim e, estou certo, para os milhares de alunos 
que por lá passaram. A todos foi proporcionado ensino 
gratuito e de boa qualidade, aliando aos conteúdos das 
disciplinas as indispensáveis lições para a vida – tudo 
com o objetivo de, como se dizia nos velhos tempos, 
permitir ao estudante alcançar seu desenvolvimento 
mental e moral.

Faço este registro, portanto, tocado pessoalmen-
te pelo significado da data, e, ao mesmo tempo, en-
tendendo que se trata de um momento expressivo na 
história da educação em um País ainda carente dela. 

Para concluir, dirijo meus cumprimentos à direção, 
professores e alunos do Colégio Amazonense Dom 
Pedro II, manifestando a certeza de que continuam 
e continuarão fazendo jus à trajetória bem-sucedida 
dessa nobre instituição.

Muito obrigado. 

O Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio Carlos Men-
des Thame.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesses últimos 2 
meses, o Município de Piracicaba e cidades vizinhas 
estiveram intensamente envolvidos na coleta de assina-
turas para a campanha Diga Sim à Filantropia do Hos-
pital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba (HFC), 
coordenada pelo Jornal de Piracicaba. O objetivo é 
impedir que o HFC perca a filantropia e com isso fi-
que impossibilitado de atender aos pacientes do SUS 
(Sistema Único de Saúde), o que criaria um situação 
caótica para a saúde de Piracicaba e região.

O HFC Domingos José Aldrovandi, fundado há 
40 anos, teve cassada sua certidão do Conselho Na-
cional de Assistência Social. Segundo o seu prove-
dor, José Coral, o Ministério da Previdência Social 
entendeu que não basta ao hospital, como entidade 
filantrópica, oferecer 60% dos seus atendimentos de 
forma gratuita à população, e, sim, acrescer mais 20% 
de atendimento pelo SUS. 

Inaugurado no dia 15 de março de 1967, para 
modestamente atender aos fornecedores de cana, 
transformou-se, ao longo dos anos, num dos mais bem 
equipados da região. Em 2004, foram investidos 1 mi-
lhão de reais para modernizar o setor de ressonância 
magnética, que passou a ser um dos mais modernos 
da América Latina.

Em torno de 20 mil fornecedores são atendidos 
pelo HFC, sendo 12 mil fixos, incluindo seus empre-
gados. Mais 6 mil pessoas que vêm a Piracicaba na 
época da safra de cana também são atendidas. O HFC 
também atende pacientes de 30 convênios, porém 
cerca de 62% de todo atendimento é feito a pacientes 
do SUS. O hospital tem 200 leitos, 150 médicos, 800 
funcionários próprios e 200 terceirizados. Atende, no-
tadamente nos procedimentos mais graves, aproxima-
damente 1,2 milhão de habitantes de 33 municípios 
da região.

No ano de 2006, o HFC possibilitou 8 mil inter-
nações, 1,5 mil partos, 2,9 mil cirurgias, 15,65 mil con-
sultas e 23,2 mil procedimentos, como mamografias, 
tomografias, etc.

Pioneiro no tratamento da oncologia em Piraci-
caba e região, o Hospital dos Fornecedores de Cana 
atendeu a 22,3 mil casos de radioterapia e oferece 
2,5 mil quimioterapias, além de 167,9 mil exames de 
eletroencefalogramas, eletrocardiogramas e exames 
laboratoriais.



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48347 

Outra área pioneira no HFC é a cirurgia para ca-
sos de obesidade mórbida, chamada popularmente de 
redução de estômago.

Além de modernos recursos tecnológicos e in-
formações científicas de ponta, o Hospital possui 3 
UTIs (neonatal, cardiológica e geral). Possui também 
unidade coronariana, maternidade e alojamento para 
crianças.

A dedicação, capacitação e profissionalismo do 
seu pessoal clínico e do corpo de funcionários e di-
rigentes consagram o Hospital dos Fornecedores de 
Cana Domingos José Aldrovandi como um dos melho-
res hospitais do interior do Estado de São Paulo.

Vale destacar que o Hospital dos Fornecedores 
de Cana é o primeiro no mundo a ter caldeira movida 
a álcool, reduzindo pela metade o gasto mensal com 
combustível. A caldeira é usada na lavanderia, no 
funcionamento de máquinas de lavar e passar roupas 
do hospital. Além disso, foi inaugurada no último dia 
15 de março a capela de fluxo laminar, que permite a 
manipulação de leite em ambiente estéril.

A campanha Diga Sim à Filantropia, do Jornal de 
Piracicaba, já recebeu 78.009 adesões em defesa da 
instituição médico-hospitalar. Essas assinaturas serão 
entregues ao Ministro da Previdência Social, Luiz Ma-
rinho, na próxima sexta-feira, às 15h, em São Paulo.

Os volumes contendo as listas com as assinaturas 
da comunidade piracicabana e da região representam 
o apoio da população ao Hospital dos Fornecedores 
de Cana de Piracicaba, referência para 26 municípios 
que integram o DRS-10 (Departamento Regional de 
Saúde). Atualmente atende pelo menos 60% de pacien-
tes do SUS. A iniciativa popular reuniu os que desejam 
que a instituição continue a atender o SUS e por isso 
pretendem sensibilizar o Ministro no sentido de que 
reveja a cassação do título de filantropia e restabele-
ça o credenciamento ao hospital. Atualmente, o HFC 
funciona com autorização provisória, que vencerá no 
próximo mês de outubro.

Daqui desta tribuna fazemos coro a esta legíti-
ma e oportuna iniciativa do Jornal de Piracicaba, que 
faz apelo ao Ministério da Previdência para que reve-
ja a decisão que resultou na cassação do registro do 
Hospital no Conselho Nacional de Assistência Social. 
Sem o título de filantropia, o HFC, que ao lado da San-
ta Casa de Misericórdia é um dos principais centros 
médicos que servem amplamente aos habitantes de 
Piracicaba e da região, não poderá continuar a atender 
os pacientes do SUS, o que causará prejuízos irrepa-
ráveis à população local e porá em risco a qualidade 
do atendimento médico disponível na região. 

Muito obrigado.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, comemorou-se no último dia 9 de se-
tembro o Dia do Administrador. E com satisfação que 
venho parabenizar a categoria por essa data, que muito 
colabora para o progresso de nosso País, pois, sem 
planejamento, o Estado não consegue um crescimento 
sustentado em prol de toda a sociedade.

No contexto da profissão, destaco o trabalho de-
senvolvido ao lado de empresas públicas e privadas, 
onde assumir riscos, vencer desafios e conquistar re-
sultados pela competência profissional são as princi-
pais ações desenvolvidas no seu dia-a-dia.

No contexto atual, onde há uma maior necessi-
dade de se utilizar os escassos recursos destinados 
a investimentos públicos em obras que atendam ao 
interesse de toda a sociedade, o administrador assu-
me um papel relevante, com o intuito de bem aplicar 
os recursos financeiros.

Com esse intuito, creio ser importante que as ins-
tituições de ensino superior públicas e privadas insiram 
uma grade específica nos cursos de administração vol-
tadas para a formação de gestores públicos.

Isto porque o quadro atual da administração pú-
blica, seja federal, estadual ou municipal, ressente da 
necessidade de administradores que tenham conhe-
cimento e domínio sobre a utilização e aplicação dos 
recursos públicos. 

Acrescento ainda que, com o intuito de fortale-
cer a profissão, apresentei o Projeto de Lei nº 7.607, 
de 2006, que dispõe sobre a introdução da disciplina 
Empreendedorismo na grade curricular dos ensinos 
fundamental, médio, profissionalizante e educação 
superior.

O empreendorismo é fundamental para propi-
ciar ao estudante o conhecimento básico e noções 
de administração. Isto é fundamental porque o Brasil 
já está classificado em sétimo lugar entre 34 países 
pesquisados na capacidade de empreendorismo, e tal 
medida é mais uma qualificação, sobretudo para o ad-
ministrador, para se entrar num mercado de trabalho 
cada vez mais competitivo.

Congratulo-me mais uma vez com a categoria, 
desejando que sua atuação no mercado de trabalho 
seja cada vez mais profícua em prol do crescimento 
de nosso País e bem-estar da sociedade.

Muito obrigado.
 A SRA. BEL MESQUITA (Bloco/PMDB – PA. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ontem a Associação de Municípios 
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Mineradores do Brasil – AMIB se reuniu aqui em Bra-
sília. Quero aproveitar para lembrar os nobres cole-
gas da importância de se participar do debate sobre 
mineração. 

A mineração corresponde a 6,9% do PIB na-
cional, e o Brasil é o maior exportador de minério de 
ferro do mundo e o segundo maior produtor mundial, 
atrás apenas da China. Nós temos o minério de maior 
qualidade do planeta, com alta concentração de ferro. 
Isso faz com que seja possível obter mais ferro de uma 
menor quantidade de minério. 

O Brasil é hoje o maior produtor de minério de 
ferro do mundo e tem a segunda maior reserva mun-
dial de bauxita, ficando atrás apenas da Austrália. No 
meu Estado, o Pará, o setor mineral é responsável por 
81,7% do total das exportações. Por esses motivos e 
vários outros é que afirmo: é necessário conhecermos 
e discutirmos em profundidade um setor da economia 
que não pára de produzir riqueza e dividendos para 
a sociedade brasileira em geral, em particular para o 
povo paraense.

Nos últimos dias entrou em pauta o tema da re-
estatização da Companhia Vale do Rio Doce. Ora, Sr. 
Presidente, já se passaram 10 anos desde que a em-
presa foi vendida em um leilão público. Na época, fui 
contra. Hoje, acompanhando o crescimento da Vale 
após a sua privatização, entendo que essa foi a me-
lhor decisão. 

Desde a sua fundação, em 1943, até a sua venda, 
em 1997, a Vale recolheu aos cofres públicos cerca de 
1,5 bilhão dólares em impostos. Da privatização para 
cá, Sr. Presidente, a empresa contribuiu com quase 6 
bilhões de dólares em impostos, quase 4 vezes mais 
do que nos primeiros 54 anos de existência. Ou seja, 
se alguém tem alguma dúvida sobre os benefícios da 
privatização para o conjunto da sociedade brasileira, 
os números falam por si. 

Acredito que precisamos definir a política mine-
ral brasileira. É necessária a criação de uma agência 
reguladora focada somente em mineração.

O Estado precisa rever as relações com as mi-
neradoras para garantir melhorias efetivas para a po-
pulação e traçar políticas públicas que levem em con-
ta a qualidade de vida das pessoas que residem em 
regiões de mineração. 

É imprescindível a realização de estudos técnicos 
para redefinir a cobrança da CFEM, Compensação Fi-
nanceira pela Exploração de Recursos Minerais, como 
contraprestação pela utilização econômica dos recursos 
minerais em seus respectivos territórios. 

Defendo, Sr. Presidente, que o valor dessa com-
pensação deve incidir sobre o produto na mina, o pro-
duto da lavra, e não sobre o faturamento líquido. Exis-
tem projetos tramitando aqui na Câmara que também 
sustentam essa proposta.

O Governo do Estado, os municípios mineradores 
e o Ministério de Minas e Energia, por meio do DNPM, 
devem implementar ações para fiscalização da ativida-
de mineral. É por isso que defendo a criação de uma 
agência reguladora para o setor. O DNPM é um órgão 
sério e respeitado, mas não tem a infra-estrutura ne-
cessária para cumprir tudo o que se espera dele. 

É importante lembrar, nobres colegas, que os pro-
jetos mineradores também alavancam outros setores 
da indústria e o comércio local. Além de ouro, pedras 
preciosas e minério de ferro, as mineradoras também 
extraem muitos dos produtos usados nas construções, 
como o cascalho, a brita, o cimento e o amianto.

Os municípios que têm como base a economia 
dos projetos minerais estão aumentando, ano a ano, 
sua participação no Produto Interno Bruto (PIB) e, 
conseqüentemente, na arrecadação de impostos. Por 
isso precisamos pensar em políticas integradas. Isso é 
fundamental para aprimorar o que a atividade mineral 
pode trazer de positivo para o País. 

Por último, Sr. Presidente, solicito a divulgação 
deste pronunciamento nos órgãos de comunicação da 
Casa, em especial no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT – MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Cumprimento o Pre-
sidente desta Casa, Deputado Arlindo Chinaglia, os 
componentes da Mesa Diretora, os nobres compa-
nheiros da bancada do Partido dos Trabalhadores e 
dos demais partidos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, funcioná-
rios desta Casa, profissionais da imprensa, ouvintes da 
Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara: há 10 
anos a Mostra Empresarial do Leste Mineiro – EXPO-
LESTE tem sido espaço para divulgação de produtos 
e serviços oferecidos pela classe empresarial. 

Ressalto que a 10ª edição da EXPOLESTE, en-
cerrada no último domingo, superou todas as expec-
tativas. A feira é um empreendimento da Associação 
Comercial de Governador Valadares, mas tem en-
contrado em nosso mandato total apoio, uma vez que 
reconhecemos sua importância para fomentar os ne-
gócios na região. 

A abertura da EXPOLESTE 2007 foi prestigiada 
pela presença do Presidente da República em exer-
cício, José Alencar, que prontamente atendeu nosso 
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convite. Participaram também da abertura da feira o 
Diretor dos Correios em Minas, Fernando Miranda, o 
Subcônsul da Argentina, Pablo De Angelis, e o Cônsul 
dos Estados Unidos no Brasil, Willian Weissman. 

O Vice-Presidente José Alencar foi a Governa-
dor Valadares no exercício da Presidência, reuniu-se 
com empresários antes da abertura da Feira para um 
encontro informal. Na oportunidade, entregamos a 
ele o Manifesto Pró-Universidade Federal do Vale do 
Rio Doce, com aproximadamente 100 assinaturas de 
Prefeitos da região, Deputados Estaduais, Deputados 
Federais e representantes de entidades como OAB, 
FIEMG, Associação Comercial, Câmara de Dirigentes 
Lojistas, Maçonaria, Câmaras Municipais e de movi-
mentos sociais.

José Alencar renovou o compromisso do Governo 
Federal com a criação da Universidade Federal do Vale 
do Rio Doce, passando inicialmente pela instalação 
de um pólo da Universidade Federal de Minas Gerais 
– UFMG em Governador Valadares. 

Ressalto também que, durante a solenidade de 
abertura da EXPOLESTE, foi lançado o selo comemo-
rativo dos 40 anos da Universidade Vale do Rio Doce 
– UNIVALE, motivo de muito orgulho para a população 
do Leste Mineiro.

Nos últimos 4 anos a feira recebeu um público 
médio de 60 mil pessoas – 45% eram turistas de ne-
gócios.

Neste ano a EXPOLESTE superou todas as ex-
pectativas. Realizada no período de 12 a 16 de setem-
bro, contou com a participação de 203 empresas dos 
ramos financeiro, automotivo, de informática, moda, 
saúde, beleza, arquitetura, paisagismo, ensino, turis-
mo e prestação de serviços, entre outros. Reuniu um 
público de mais de 60 mil pessoas. Além disso, mo-
vimentou cerca de 18 milhões de reais e gerou 800 
empregos diretos e indiretos. 

Isso nos traz imensa satisfação, pois na oportuni-
dade o Leste Mineiro ganhou projeção nacional no âm-
bito dos negócios pelo fato de atrair muitos turistas. 

A mostra ainda trouxe novidades que foram atrati-
vos à parte. Tivemos o Pavilhão da Saúde, resultado de 
uma parceria com a UNIMED e o Salão Internacional 
do Humor de Caratinga, além da repetição do sucesso 
de outros segmentos da feira, como a EXPOCASA e 
o Pavilhão do Turismo.

Deixo registradas minhas considerações aos 
organizadores da EXPOLESTE, aos diretores da As-
sociação Comercial, em especial ao meu amigo Ed-
milson Soares, Presidente da Associação Comercial 

e coordenador da feira, por acreditar nesse evento e 
investir em novidades. 

Agradeço, mais uma vez, aos colegas que apoia-
ram, com sua presença, o evento. Deixo uma palavra 
de incentivo para que não sejam medidos esforços 
para realização da EXPOLESTE 2008, pois o saldo 
é positivo. 

Obrigado a todos.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, desde o último dia 12 os 
funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos estão em greve para reivindicar reajuste sa-
larial de 47,77%, como reposição de perdas salariais 
do período de 1994 até hoje; aumento linear de 200 
reais; negociação do plano de cargos e salários para 
a estatal; e contratação de mais 25 mil funcionários, 
em especial para o setor operacional.

A greve, segundo informações da Federação Na-
cional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e 
Telégrafos e Similares, tem adesão de 80% dos fun-
cionários em todo o País, sendo a maior parte dos 
colaboradores do setor de distribuição. 

No Estado do Amazonas, a ECT conta com 1.378 
servidores. Estima-se que 50% deles estejam em greve. 

Sr. Presidente, espero que o Ministério das Co-
municações atenda com muita sensibilidade as reivin-
dicações da categoria, visto que é notória a defasagem 
salarial dos servidores dos Correios. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna desta Casa para fazer um 
registro que considero muito importante para o meu 
Estado. De acordo com dado apresentado, no último 
mês de agosto a Paraíba foi o Estado que, percentu-
almente, mais ofertou vagas de empregos formais em 
todo o País.

Esse dado foi divulgado pelo Ministério do Traba-
lho e Emprego no último dia 14 de setembro e tem como 
fonte o Cadastro Geral de Empregados e Desemprega-
dos – CAGED, criado pelo Governo Federal por meio 
da Lei nº 4.923/65, que instituiu o registro permanente 
de admissões e dispensa de empregados sob o regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Somos de um Estado pobre, localizado numa re-
gião pobre, que carece de mais atenção e investimen-
tos do Governo Federal. Esse feito de gerar empregos 
com carteira assinada é fruto da política desenvolvida 
pelo Governo do Estado, por meio de diversos progra-
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mas de geração de emprego e renda e de incentivos 
fiscais para a atração de novas empresas.

Recentemente foram assinados 30 protocolos de 
intenção para a instalação de novas indústrias na Pa-
raíba, o que representará mais 8 mil empregos diretos 
e indiretos no Estado. É com a renúncia fiscal que os 
Estados mais pobres conseguem atrair investimentos 
e gerar empregos, com a chamada “guerra fiscal”, que 
é combatida pelos grandes Estados. Mas atualmente 
é o único instrumento disponível, enquanto não se 
chegue a um consenso sobre as políticas regionais de 
fomento à atração de indústrias, que geram emprego 
e desenvolvimento.

A Paraíba passa por um bom momento. Conse-
gue, em termos proporcionais, ser o Estado que mais 
criou empregos no último mês de agosto. Desenvolve 
uma política arrojada para a melhoria da qualidade 
de vida de sua população, investindo em áreas priori-
tárias. Há maciços investimentos em moradia, em as-
sentamento de famílias na área rural, em educação, 
em saúde e em programas que propiciem o aumento 
de renda e a criação de empregos para os que não 
dispõem de acesso aos créditos tradicionais.

Entre esses programas, o Estado mantém o A 
Paraíba em suas Mãos, que está levando o artesanato 
paraibano a todo o Brasil e ao exterior, beneficiando 
comunidades de diversas regiões da Paraíba, e o Meu 
Trabalho, do qual já falei nesta Casa, que atingiu, em 
2 meses, a marca de 1 milhão e 44 mil reais, repas-
sados em forma de microcrédito a 777 pessoas nele 
inscritas. 

Um reflexo desse estímulo às atividades que ge-
ram emprego e aumentam a renda da população é sen-
tido no incremento de diversos movimentos econômicos. 
Por exemplo: nesta semana a Câmara de Dirigentes 
Lojistas de João Pessoa anunciou a contratação de 3 
mil trabalhadores temporários para atender ao aumen-
to da demanda estimulada pelas compras de Natal, o 
aumento do fluxo turístico e também a injeção do 13º 
salário na economia da Capital paraibana.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parabe-
nizo mais uma vez o Governador Cássio Cunha Lima 
pela excelente administração na Paraíba, a despeito 
das condições adversas com que convive diariamente, 
especialmente as climáticas e a falta de recursos. Sua 
administração é totalmente voltada para os anseios 
maiores da população, promovendo o desenvolvimento 
com obras, programas e ações que estão melhorando 
a qualidade de vida do povo paraibano.

Muito obrigado.

 O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero destacar importante dado divulgado pelo 
IBGE. Mesmo que ainda existam cerca de 5 milhões 
de crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos de idade, 
em situação de trabalho no Brasil, há indicação de 
que o trabalho infantil voltará a cair em 2007, o que é 
muito positivo. 

O Brasil colhe os frutos da ação continuada dos 
programas sociais, do aumento real do salário mínimo, 
dos programas de transferência de renda às famílias 
pobres, da redução das desigualdades, da ampliação 
dos serviços socioassistenciais e da redução do anal-
fabetismo. A manutenção de ainda elevado número 
de crianças e adolescentes em situação de trabalho 
deve-se aos bolsões de pobreza existentes e a aspec-
tos e hábitos culturais prevalecentes em atividades de 
economia familiar. 

Constitui o trabalho infantil uma das formas de 
violação de direitos que compromete o pleno desen-
volvimento da infância e da adolescência. Tanto o 
Bolsa-Família, como o Sistema Único de Assistência 
Social, que vem integrando e expandindo os serviços 
socioassistenciais no País, precisam ser permanente-
mente aperfeiçoados, de modo a permitir maior eficácia 
no combate a todas as formas de trabalho infantil.

Com base nas ações de integração do Bolsa-
Família com o Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil – PETI, é preciso conscientizar a sociedade e 
mobilizar cada vez mais os agentes públicos municipais 
e estaduais para o foco prioritário de enfrentamento 
do trabalho infantil.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, do total 
de crianças e adolescentes trabalhando, 40,9% estão 
na área rural. No Nordeste, 55,2%; no Norte, 54,2%; 
no Sul, 40,4%; no Centro-Oeste, 27,4%, e, no Sudes-
te, 19,4%. 

Para ser eficaz, o combate ao trabalho infantil na 
área rural deve ser integrado com a reforma agrária e 
envolver as Secretarias Municipais de Educação, Saúde 
e Assistência Social. É preciso, sobretudo, ter foco na 
ação e superar as barreiras culturais, somando esforços 
para garantir o equilíbrio social e reafirmar que criança 
é sujeito de direito e tem o direito de ser criança.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu em defesa 
da Amazônia. Em discurso feito na abertura do 2º En-
contro dos Povos das Florestas, promovido por entida-
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des governamentais, empresas públicas e privadas e 
movimentos sociais, S.Exa. afirmou: “A Amazônia tem 
dono. Tem gente que pensa que lá não mora ninguém. 
Lá moram 23 milhões. Aquilo não é terra de ninguém. 
Nós queremos assumir a responsabilidade de fazer o 
que tem que ser feito: extrair riquezas, cuidar da sus-
tentabilidade”.

Sr. Presidente, é verdade o que disse Lula. Dou 
fé a sua fala. A região norte de nosso País precisa 
ser pensada de forma diferente, em relação ao resto 
do Brasil. Continuarei sendo um defensor intransi-
gente da Floresta Amazônica e de todos os povos 
da Amazônia.

No Encontro dos Povos das Florestas, o Presi-
dente da República criticou os países desenvolvidos 
por terem destruído as florestas deles no passado e 
agora pretenderem ditar regras de como preservar a 
Amazônia. S.Exa. afirmou, no discurso, que a respon-
sabilidade pela região é do Brasil e que não aceita 
“lições” de como preservá-la.

Fazendo uma clara defesa do povo brasileiro e 
do Brasil, Lula afirmou que não aceitará que os paí-
ses mais pobres paguem pela devastação ambiental 
que não fizeram. S.Exa. disse que se recusa a aceitar 
lições de qualquer governante de como o Brasil tem 
de fazer para preservar a sua floresta. 

Sras. e Srs. Deputados, é importante a preocu-
pação do Presidente Lula e, mais ainda, a defesa que 
faz de nossa região. Para se ter um idéia, o Brasil, 
hoje, preserva 69% de suas florestas. Nosso País é o 
que mais conserva a sua cobertura florestal. No ritmo 
atual, deverá deter, em breve, quase metade das flo-
restas primárias do planeta.

Segundo Evaristo Eduardo de Miranda, Doutor em 
Ecologia e Chefe-Geral da EMBRAPA Monitoramento 
por Satélite, estudo da EMBRAPA indica que, apesar 
do desmatamento dos últimos 30 anos, o Brasil é um 
dos países que mais mantêm sua cobertura florestal. 
Conforme o ecologista, o desmatamento brasileiro 
não produziu desertos, diferentemente da Europa, 
onde as florestas cederam lugar à agricultura moder-
na e competitiva, à pecuária, às florestas plantadas e 
às cidades. Somos líderes agrícolas mundiais e não 
precisamos derrubar uma árvore para dobrar nossa 
produção. Temos orgulho desse feito, Sr. Presidente. 
Temos orgulho de nossa sustentabilidade.

Por isso, caros colegas Deputados, a crítica de 
Lula aos demais países ganha consistência. Temos 
grande autoridade para tratar desse tema ante quais-
quer críticas, sobretudo aquelas provenientes dos 

países que são os campeões do desmatamento mun-
dial.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ain-
da: “Os países que mais poluem o planeta que assu-
mam a responsabilidade de fazer os investimentos... 
É preciso rediscutir o padrão de consumo e desen-
volvimento. Nós não aceitaremos que, mais uma vez, 
em cima dos pobres seja jogada a responsabilidade 
de pagar um preço por uma coisa que não fomos nós 
que cometemos”.

Lula convocou o Brasil para se preparar para um 
enfrentamento que terá de ser feito em defesa daquilo 
que é nosso. 

Quero, numa paráfrase ao Presidente Lula, dizer 
que todo mundo tem de saber que a Amazônia tem 
dono. Ela pertence ao Brasil e ao povo brasileiro.

Parabenizo o Presidente Lula por sua defesa clara 
da região amazônica e por firmar um propósito com o 
desenvolvimento sustentável da Amazônia, em detri-
mento da preservação da maior floresta do planeta.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero dividir com os nobres colegas 
a satisfação que tenho ao anunciar o lançamento do 
Bloco de Esquerda no Rio Grande do Sul, na noite de 
segunda-feira. 

A atuação conjunta do PCdoB, PSB, PDT, PHS, 
PMN e PRB, nesta Casa, demonstra a maturidade des-
ses partidos, ao se alinharem no debate das questões 
centrais para o País. 

Nós, do Bloco de Esquerda, estamos construindo 
um movimento que avança em direção à sociedade. 
O Bloco está sendo lançado em diversos Estados, 
pois queremos debater com a sociedade as nossas 
idéias.

Não se trata de aliança extemporânea ou eleito-
reira. Nossos partidos têm uma trajetória em comum, 
na defesa do povo e do Brasil. São correntes de pen-
samento muito próximas, com viés popular e identifi-
cadas com o ideário ideológico de esquerda.

Nesses dias temos assistido à formação de alian-
ças que envolvem partidos com matizes ideológicos 
muito diferentes. É necessário que se registre, portanto, 
a diferença que caracteriza o Bloco de Esquerda. 

Além de comunicar o lançamento do Bloco de 
Esquerda no Rio Grande do Sul, quero, também, ho-
menagear 3 personagens de nossa história, funda-
mentais para que construíssemos essa articulação. 
Elas nos inspiram, e todos nesta Casa as respeitam 
pelo seu exemplo. 
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Em primeiro lugar, lembro a figura de Miguel 
Arraes, que é um mito para muitos pernambucanos 
e um símbolo para todo o Brasil. Sua atuação junto 
com os comunistas começou ainda em 1959, quando 
foi eleito Prefeito de Recife, pela Frente do Recife, com 
apoio de comunistas, socialistas e trabalhistas. Nas 
eleições seguintes, em 1962, chegou pela primeira 
vez ao Governo de Pernambuco, novamente à frente 
de um bloco de esquerda. 

Arraes deu início a uma avançada administração 
popular, em que se destacaram as ações voltadas 
para os trabalhadores rurais. S.Exa. é responsável, por 
exemplo, pelo Acordo do Campo, negociação entre os 
camponeses e os usineiros de Pernambuco, que es-
tendeu, pela primeira vez no Brasil, o salário mínimo 
aos trabalhadores rurais. Foi ele também que iniciou 
o processo de eletrificação no sertão, interrompido 
pela ditadura, mas retomado em seu segundo Gover-
no. Projetou-se também nacionalmente. Chegou a ter 
seu nome lançado, assim como Leonel Brizola, como 
candidato das forças progressistas nas eleições pre-
sidenciais de 1965, que terminaram não ocorrendo, 
suprimidas pela ditadura militar implantada pelo golpe 
de abril de 1964. 

Após os 14 anos no exílio, foi eleito, em 1982, o 
Deputado Federal mais votado do Norte e do Nordes-
te. Quatro anos depois, recuperou nas urnas o posto 
de Governador de Pernambuco. 

Seu exemplo e sua vivacidade inspiram gerações 
de brasileiros.

Outro exemplo para nós é o ex-Governador Le-
onel Brizola.

Sr. Presidente, é impossível discutir a história do 
Brasil sem mencionar o nome de Leonel Brizola. Sua 
vida e a da Nação estão entrelaçadas. Ele expressou, 
na tentativa de se impedir a posse do Presidente João 
Goulart, a coragem que marcou toda uma geração de 
gaúchos. A cadeia da legalidade foi um ato de resis-
tência, que garantiu a democracia naquele momento. 
Como árduo defensor do trabalhismo e da Era Vargas, 
construiu outro exemplo. Pergunto: qual foi a expres-
são política brasileira do neoliberalismo? A destruição 
da Era Vargas. Esse ainda é o discurso dos que lutam 
pelo desmonte do Estado, inclusive no meu Estado. 
Esses setores estão administrando o Governo do Rio 
Grande do Sul. A Era Vargas continua absolutamente 
contemporânea.

Tudo isso teve início no período Vargas. Até hoje 
temos de levantar essa bandeira, porque a todo mo-
mento surgem propostas para cortar direitos. Durante o 

mandato do ex-Presidente FHC, vivenciamos isso com 
o desmonte do Estado nacional e as privatizações. 

Manifesto meu respeito por Leonel Brizola, pois 
ele tinha claro o papel da juventude e a cidadania pela 
via da educação, como centro de uma política estrutu-
rante de um novo pensamento deste País. 

Por fim, lembro aquele que, para mim, tem um 
significado especial: João Amazonas. À frente de meu 
partido, ele enfrentou a ditadura militar, que ceifou a 
vida de mais de uma centena de militantes; enfrentou 
a crise das experiências socialistas, que desbaratou 
várias organizações ditas comunistas; e, por fim, en-
frentou com coragem e firmeza os 10 anos de ofensiva 
neoliberal no Brasil. O PCdoB não só sobreviveu, mas 
se desenvolveu e se constituiu numa força respeitada 
no cenário político nacional.

No último Congresso de que participou, Ama-
zonas pediu para não ser indicado para a função de 
Presidente Nacional do PCdoB. Disse ele: “Não penso 
em aposentadoria. Espero morrer na minha posição de 
luta, no meu posto de trabalho. Até o último de meus 
dias, serei militante do Partido Comunista do Brasil”. 

A Direção Nacional do PCdoB aceitou parcial-
mente o seu pedido, tirando-lhe a função de Presidente 
e elegendo em seu lugar Renato Rabelo. No entanto, 
com a aprovação unânime dos delegados presentes 
ao 10º Congresso, indicou-o para a Presidência de 
Honra do partido. Título mais do que merecido para 
um homem que dedicou sua vida inteira à luta pelos 
ideais socialistas e à defesa de seu partido. Um ho-
mem que não temeu a prisão, a tortura, o exílio e a 
própria morte. 

João Amazonas foi muito mais do que o Presi-
dente de Honra de um partido político revolucionário. 
Ele foi uma legenda, um símbolo vivo do espírito de 
luta do povo brasileiro, um exemplo de comunista e 
de brasileiro. 

O Bloco de Esquerda é a terceira maior banca-
da na Câmara dos Deputados e tem como objetivo 
central a luta pelos avanços no Brasil e pelos direitos 
do povo. 

Por fim, destaco que o Bloco não é momentâneo, 
não tem como horizonte apenas as eleições. Trata-se 
de um reencontro histórico de partidos comprometidos 
com a ampliação e o aprofundamento das lutas pelas 
mudanças no País. 

Muito obrigada.
O SR. WALDIR NEVES (PSDB – MS. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na última sexta-feira, dia 14, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE divulgou 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48353 

a versão de 2006 da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios – PNAD. 

Apesar de algumas tímidas melhorias amplamente 
publicadas pela mídia – e que se devem, na verdade, 
ao bom momento que a economia internacional atra-
vessa –, não posso deixar de citar os aspectos nega-
tivos que foram solenemente ignorados.

No ano passado, o rendimento médio mensal do 
trabalhador, por exemplo, foi quase 10% inferior ao de 
10 anos atrás. Com base em dados atualizados pela 
inflação do INPC, em 1996, quando o meu partido, o 
PSDB, ainda governava o País, o trabalhador brasileiro 
ganhava, em média, 975 reais por mês. Agora, esse 
valor não passa de 883 reais. 

No quesito desemprego, comparados números de 
2005 com 2006, apesar do tímido aumento do número 
de trabalhadores com carteira assinada (apenas 0,7%) 
e da ligeira redução da informalidade (1,4% a menos), 
o setor agrícola sofreu significativa perda. A redução 
foi de mais de meio milhão de trabalhadores em um 
ano (de 17,8 milhões, em 2005, para 17,2 milhões, em 
2006). Tudo isso em um setor que é responsável por 
boa parte do Produto Interno Bruto brasileiro, especial-
mente no meu Estado, Mato Grosso do Sul. 

E não foi apenas a minha região de origem que 
sentiu as conseqüências da desastrosa política agrí-
cola atual. Documento que me foi endereçado pela As-
sociação dos Produtores Rurais do Norte e Noroeste 
do Paraná demonstra a insatisfação dos agricultores 
daquela região e que, certamente, é semelhante a re-
gistrada em todo o País.

Esse mesmo desemprego continua atingindo em 
cheio os brasileiros com maior escolaridade. Revelam 
os dados da PNAD que a taxa de desocupação entre 
as pessoas com 11 ou mais anos de escola foi de 8,3% 
em 2006. E mesmo os menos escolarizados foram 
prejudicados: enquanto a taxa de ocupação nacional 
cresceu 0,9% no período, nessa classe o emprego au-
mentou apenas 0,2%, o que é muito pouco para um 
período em que todas as economias emergentes do 
mundo cresceram de forma significativa.

Voltando à comparação com números de 10 anos 
atrás, durante o Governo de Fernando Henrique Car-
doso, em 2006, a oferta de emprego para os jovens 
entre 15 e 17 anos no Brasil foi 9% mais baixa. Em 
1996, essa oferta era de 39%; agora, é de 30%. Lem-
brem-se, Sras. e Srs. Deputados, de que estamos 
falando de um governo que assumiu em 2002 tendo 
como uma de suas principais bandeiras o Programa 
Primeiro Emprego, símbolo também de sua campa-
nha eleitoral e que será oficialmente extinto em 2008, 
com o fim da destinação de recursos do Orçamento e 

das subvenções oferecidas pelo Governo às empre-
sas participantes.

Outro dado alarmante e que nos permite vis-
lumbrar um futuro nada promissor foi a diminuição do 
número de alunos na rede pública de ensino. Foram 
assombrosos 300 mil alunos a menos, um encolhimento 
de 0,7%, o equivalente à população de uma cidade do 
porte de Guarujá, em São Paulo. Não existe progres-
so sem educação, e uma rede pública de qualidade é 
apenas obrigação de todo e qualquer governo.

Além de todos esses aspectos, a falta de investi-
mentos é o que mais nos deixa desesperançosos, Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Não basta propa-
gandear um programa de crescimento que até agora se 
mostra inócuo. É preciso ação, é preciso planejamento, 
é preciso um plano concreto para que o Brasil finalmente 
decole, antes que fiquemos definitivamente de fora da 
onda de crescimento que o mundo inteiro acompanha 
– onda que parece estar cada vez mais perto de ter-
minar. Do contrário, corremos o risco de, no ano que 
vem, presenciarmos aqui discursos com dados ainda 
piores que os agora apresentados pelo IBGE.

Muito obrigado.
O SR. PAULO ROCHA (PT – PA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho à presença de V.Exas. relatar iniciativa 
que merece registro e, ao mesmo tempo, servir de 
exemplo na árdua batalha que travamos pela erradi-
cação do trabalho escravo no Brasil.

Na semana passada, o Governo do Estado do 
Pará, por intermédio da Governadora Ana Júlia Carepa, 
do PT, assinou decreto que cria a Comissão Estadual 
de Erradicação do Trabalho Escravo do Pará. Essa co-
missão, que será formada por órgãos públicos e orga-
nizações da sociedade civil, tem o objetivo principal de 
elaborar e acompanhar a execução do Plano Estadual 
de Erradicação do Trabalho Escravo no Pará. Trata-se 
de um grande passo em termos de política pública, haja 
vista que é a primeira vez que um governo do Estado 
cria instrumento oficial para acompanhar a problemá-
tica da exploração ilegal da mão-de-obra.

Aliás, a criação de comissão destinada ao com-
bate do trabalho escravo fazia parte das prioridades 
anunciadas pelo Governo do PT desde o início do 
mandato da Governadora Ana Júlia. E o primeiro pas-
so foi a reforma administrativa da estrutura da Secre-
taria de Estado de Justiça, que passou a se chamar 
Secretaria de Justiça e de Direitos Humanos, o que 
importa novas ações. Depois, vieram o lançamento 
de um plano estadual e o encaminhamento aos Go-
vernadores do Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso 
e Tocantins de proposta de pacto federativo para er-
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radicação do trabalho escravo, o que deve acontecer 
até o final deste ano. 

Não é novidade para nenhum de V.Exas. que 
as Regiões Norte e Nordeste, além de boa parte da 
Região Centro-Oeste, são locais onde ocorrem esse 
tipo de crime com maior intensidade. Por isso, a ação 
conjunta entre os Estados deve representar uma con-
trapartida fundamental para a política do Governo 
Federal, indo ao encontro dos anseios de toda a so-
ciedade brasileira e às exigências da Organização 
Internacional do Trabalho e de organizações ligadas 
aos direitos humanos.

A comissão ficará responsável por colocar em 
prática o plano estadual, em parceria com os diver-
sos setores do Governo Federal, dos municípios pa-
raenses e da sociedade. Graças ao pacto federativo, 
o Pará deverá propor ações conjuntas de prevenção, 
repressão e assistência às vítimas do trabalho escravo 
e seus familiares.

Na Região Norte, em especial no Estado do Pará, 
é alto o número de vítimas, principalmente em razão do 
desenvolvimento gerado nos últimos anos. A exploração 
da mão-de-obra ilegal, que desrespeita as legislações 
trabalhista e ambiental, infelizmente, é reflexo da au-
sência do Estado em regiões mais pobres.

Por isso, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez, 
venho ao plenário fazer um apelo no sentido de que 
esse tipo de prática seja duramente reprimido. Trata-se 
de violação aos direitos humanos, de atentado contra 
a vida e a dignidade de cidadãos brasileiros plenos. 

A comissão recém-criada agregará forças aos 
mecanismos já existentes na máquina pública – os 
grupos móveis de fiscalização, coordenados pelo Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, e a “lista suja”, que 
impede as empresas atuadas em flagrante, respeita-
dos os prazos de recurso, de tomar empréstimos de 
instituições financeiras públicas.

Desde 1995, quando começou o combate ao 
trabalho escravo em todo o Brasil, poucos processos 
chegaram a julgamento. No Pará, até o início deste 
ano, houve apenas uma condenação, no Município de 
Marabá. Mesmo assim, o fazendeiro acusado já estava 
foragido quando a sentença saiu. 

Em 2006, foram libertados pelos fiscais do Mi-
nistério do Trabalho no Pará 1.062 trabalhadores sub-
metidos à escravidão, em 53 fazendas. O Pará estava 
no topo da lista desse tipo de crime, com 31,76% dos 
3.343 trabalhadores encontrados em todo o País.

Dessa forma, este registro é também um alerta 
sobre o descumprimento da Lei nº 9.777, de 1998, de 
minha autoria, que reconhece como crime a prática 
do trabalho escravo. É lamentável que, após quase 10 

anos da aprovação da lei, ainda seja preciso discutir e 
votar projetos que combatam esse tipo de crime.

Ressalto ainda que as ações do Governo não se 
limitarão à fiscalização. Na última segunda-feira, dia 17, 
ocorreu a entrega dos primeiros cartões do Programa 
Bolsa-Trabalho, nas cidades de Belém, Santarém e 
Marabá. Nos próximos 4 anos, o Governo do PT pre-
tende atingir cerca de 120 mil jovens. 

O trabalho escravo precisa ser tratado como crime 
em todas as suas formas, mas também precisamos es-
tar atentos à elaboração de alternativas que impeçam 
o surgimento dessa prática condenável.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MARCOS MONTES (DEM – MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para manifestar o 
sentimento de tristeza do povo mineiro, em especial a 
decepção do povo de Uberaba com a classe política, 
após a absolvição do Senador Renan Calheiros. 

A classe política encontrava-se na UTI há muito 
tempo. A absolvição de Renan Calheiros serviu apenas 
para decretar definitivamente a falência múltipla desse 
sistema político ultrapassado. O Brasil necessita urgen-
temente de reforma política, tema que chegou a entrar 
na pauta de discussão desta Casa, mas, com a absol-
vição do Presidente do Senado, o clima no Congresso 
Nacional torna-se absolutamente desfavorável.

Sinalizou a queda do ex-Ministro das Minas e 
Energia Silas Rondeau o que é historicamente com-
provado, ou seja, que a origem da crise política que 
se arrasta no Parlamento brasileiro é originada nas 
entranhas do poder Executivo. No passado recente, 
tivemos os escândalos do mensalão, dos sanguessu-
gas, das ambulâncias e tantos outros que causaram 
profundas cicatrizes na imagem do Congresso Nacio-
nal. Esses fatos enfraquecem o amadurecimento da 
democracia e podem levar a sociedade a um colapso, 
o que ainda não ocorreu devido a situação econômi-
ca, que permanece estável. Mas, a qualquer sinal de 
enfraquecimento da renda e do poder de compra dos 
trabalhadores, o caos estará decretado, porque não 
faltam motivos para uma revolta popular.

Dois pontos expõem e fragilizam os homens 
públicos de bem: o atual sistema eleitoral e a política 
orçamentária. É fato histórico que as crises nascem 
no Executivo e deságuam no Legislativo. Por isso, de-
fendo a urgência da reforma política e a promoção de 
mudanças na dinâmica do Orçamento da União. Ape-
sar do clima desfavorável, essas mudanças têm de ser 
prioridade na agenda da Câmara dos Deputados, pois, 
ou temos essas reformas como metas, ou vamos nos 
tornar alvos constantes do bombardeio da opinião pú-
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blica, acusando-nos de engavetar processos e absolver 
políticos na situação do Presidente do Senado.

A opinião pública é formada por pequena parcela 
da sociedade. Grupos fortemente organizados e de-
tentores do poder econômico e intelectual criaram a 
cultura de que tudo e todos em Brasília são iguais. A 
somatória dessa cultura generalista com os fatos ocor-
ridos no Senado gera reflexos na Câmara dos Depu-
tados, porque, para o cidadão comum, quem absolveu 
o Presidente do Senado foram os Parlamentares, e 
não apenas os Senadores. 

Ainda que os efeitos dessa crise sejam apenas 
reflexos, temos de esclarecer às nossas bases que, 
em relação ao desastroso episódio ocorrido naquela 
Casa do Congresso Nacional, existe uma distinção 
entre a posição dos Deputados e Senadores do meu 
partido. Esses esclarecimentos devem alcançar prin-
cipalmente aqueles cidadãos que não têm acesso a 
jornais e revistas de grande circulação. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ARNON BEZERRA (PTB – CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, direitos iguais são um corolário desejado 
por todas as sociedades minimamente justas e orga-
nizadas. Por mais que o mundo, inevitavelmente, se 
divida entre os que subjugam e os que são subjuga-
dos, alguns países conseguem minimizar essa relação 
injusta, sobretudo no que concerne aos direitos entre 
os homens e as mulheres. Outros, lamentavelmente, 
mantêm-se na idade da pedra, tratando as mulheres 
como objetos, submetendo-as às piores barbáries. 

No nosso País as mulheres estão ocupando gra-
dativamente o espaço que lhes cabe, mais pela sua 
própria capacidade do que pelo concurso dos homens. 
Basta constatar o grande número de mulheres que hoje 
ocupam setores antes dominados pelos homens. No 
campo jurídico, por exemplo, a hegemonia dos homens 
já se tornou há muito uma quimera. Nos últimos con-
cursos para juízes, promotores e delegados, a maioria 
dos aprovados é mulher. Comumente nos deparamos 
com mulheres ocupando os mais altos postos execu-
tivos de grandes empresas. 

Muitos homens, Sr. Presidente, ainda conside-
ram uma ameaça esse considerável crescimento do 
número de mulheres em redutos antes considerados 
monopólios do sexo masculino. Pessoalmente, torço 
para que só aumente o número de mulheres em to-
dos os campos de atividade e que elas preponderem 
sobre os homens, sobretudo porque o mundo neces-
sita, mais do que nunca, de qualidades que as mulhe-
res cultivam muito mais que nós. Só o fato de serem 

capazes de assumir jornada dupla de trabalho já as 
torna superiores.

Lamentavelmente, Sras. e Srs. Deputados, no 
campo político ainda temos muito que avançar. Ain-
da é pífia a participação das mulheres nas atividades 
políticas. Considero que a principal razão disso sejam 
os resquícios de machismo chauvinista que, teimosa-
mente, ainda mantemos. 

Temos de nos questionar, por exemplo, sobre os 
motivos que impedem os partidos políticos de cum-
prirem o § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de se-
tembro de 1997. Ele determina que cada partido deve 
destinar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para 
candidaturas de cada sexo. 

Diante da baixa representatividade das mulhe-
res nesta Casa, creio que essa regra não está sendo 
cumprida, ou então os métodos utilizados não estão 
levando em consideração o potencial eleitoral das mu-
lheres escolhidas para compor as chapas.

Como esposo, pai e filho, nesta oportunidade, 
gratuitamente, congratulo-me com todas as mulheres. 
Desejo sobretudo que, nas próximas eleições, se não 
pudermos vislumbrar desta tribuna um número supe-
rior de mulheres, pelo menos o plenário seja dividido 
eqüitativamente entre mulheres e homens. Que nós, 
homens, encaremos com a necessária galhardia o 
papel de coadjuvantes que nos cabe. 

Era o que tinha a dizer.
 A SRA. REBECCA GARCIA (PP – AM. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, pelo menos 15 municípios do inte-
rior do Amazonas estão vivendo interminável drama 
com a redução da alíquota do Fundo de Participação 
dos Municípios – FPM, desde que, por intermédio do 
Censo Demográfico de 2000, o IBGE detectou redu-
ção populacional. 

Essa redução é um mecanismo injusto e perverso, 
e, comprovadamente, é incorreta a metodologia que a 
determina e que vem penalizando populações, que são 
privadas das condições mínimas de cidadania. Sem 
falar da forma brutal como expõe famílias inteiras ao 
abandono estatal, privando-as de direitos básicos à 
educação, à saúde e ao trabalho.

O drama começou precisamente em 22 de se-
tembro de 1997, há 10 anos, com a Lei Complemen-
tar nº 91, que estabeleceu um redutor no repasse do 
FPM. Na Região Norte, onde estão 449 municípios, 
138 deles, ou 30,7%, foram atingidos pelo rigor da lei, 
segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Ad-
ministração Municipal – IBAM. Para piorar a situação, 
veio a Lei Complementar nº 106, de 23 de março de 
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2001, estendendo (ou ampliando) o redutor para mais 
10 anos, mais precisamente até o ano de 2008.

O município com redutor está sendo penalizado, 
pois perde recursos, que são repassados para outros 
municípios de forma absolutamente injusta e cruel. 
Muitos municípios pequenos, que dependem total-
mente do FPM, uma vez que não têm fonte própria de 
arrecadação, perderam recursos, porque a distribuição 
do FPM é feita de acordo com o número local de ha-
bitantes calculado pelo IBGE. 

De 2000 para 2001, o Instituto estabeleceu um 
índice de crescimento ou de queda populacional. Quan-
do há queda, passa a ser aplicado um redutor.

Sr. Presidente, 15 municípios amazonenses são 
altamente dependentes dos repasses federais, como 
o FPM e o FUNDEF, que representam 40% de sua re-
ceita. Os orçamentos são complementados por repas-
ses estaduais e municipais. Portanto, o redutor de FPM 
está inviabilizando socialmente comunidades inteiras, 
e é urgente uma revisão da legislação, para evitarmos 
a falência de vários municípios – e o drama está espa-
lhado em todos os Estados brasileiros.

Dois municípios do Amazonas merecem especial 
atenção: Urucurituba e Novo Airão.

Em Urucurituba, com uma população estimada 
em 22 mil habitantes, segundo a Prefeitura local, mas 
que, no entendimento do IBGE tem apenas 8 mil mo-
radores, a queda orçamentária foi monstruosa, pois o 
coeficiente caiu de 1,2 para 0,6, com prejuízo mensal 
de R$220 mil. E essa queda abrupta de 50% no vo-
lume de recursos repassados ao município jogou por 
terra todo o planejamento administrativo. A Prefeitura 
tem 343 funcionários concursados e, como eles não 
podem ser demitidos, acabam por promover um drama 
incomensurável para o administrador.

Sras. e Srs. Deputados, a folha salarial só pode 
ser reduzida por meio do achatamento dos salários dos 
servidores, o que promove uma bola de neve de retro-
cesso econômico em toda a municipalidade. O Prefeito 
ainda se vê em apuros com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, uma vez que todos os esforços empreendidos 
para adequar os gastos com a folha de pagamentos 
serão insuficientes, pois na outra ponta está a lei que 
dá estabilidade ao funcionalismo. O administrador se 
vê forçado, então, a diminuir investimentos nas áreas 
de saúde, educação, habitação, saneamento, aniqui-
lando com a qualidade de vida da população.

Em situação idêntica está o Município de Novo 
Airão, mas com um agravante: lá a perda pode se refle-
tir em todo o País, pois em Novo Airão está a Estação 
Ecológica do Arquipélago de Anavilhanas, o Parque 
Nacional de Jaú, o Parque Estadual do Rio Negro e 

vários outros parques ecológicos ainda não devida-
mente estudados. É um mundo a ser preservado e a 
ser descoberto, que tem como guardião o Município de 
Novo Airão, que também corre o risco de ir à falência, 
caso persista a queda no repasse do FPM.

Sr. Presidente, o Governo Federal está ciente da 
injustiça que ocorre. Em 1999, o IBAM alertou a Se-
cretaria do Tesouro Nacional e o Tribunal de Contas da 
União para as incorreções metodológicas que provo-
cariam significativas distorções em todo o processo. O 
Governo foi cientificado de que a metodologia é injusta, 
pois o município com redutor de 0,8 para 0,6 receberia 
uma cota inferior a 170 mil reais, enquanto um muni-
cípio sem redutor, mas com o mesmo coeficiente de 
0,6 receberia mais de 170 mil reais. O município com 
redutor teria uma perda de 33% de sua receita.

Nunca é demais repetir que o Fundo de Participa-
ção dos Municípios tem um peso elevado na composi-
ção da receita municipal. Ora, com a Lei Complementar 
nº 106, que ampliou o prazo para 10 anos, a diferença 
entre o coeficiente fixado para municípios em 1998 e 
aquele que deverá ter em 2008 passará por processo 
de redução de 10% ao ano. É a iminente falência dos 
municípios. É a penúria orçamentária que os levará à 
falência. Não há como sobreviver até 2008. Precisamos 
estancar a sangria agora.

Sras. e Srs. Deputados, se estamos falando em 
uma regra injusta e queremos estabelecer a justiça, 
precisamos fazer com que todos os municípios atin-
gidos pela regra do redutor sejam ressarcidos dos 
recursos indevidamente retirados desde 1999. Seria 
a opção mais lógica, mesmo sabendo que o IBAM re-
alizou simulações que apontam para uma perda mé-
dia, no período, de algo em torno de R$450 mil para 
cada município. 

É urgente modificarmos a lei, buscar cálculos 
mais justos para os coeficientes de redutor. Do jeito 
que está, é humanamente impossível promovermos a 
justiça social no Brasil.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho à tribuna falar sobre os funcionários 
dos Correios, em greve desde o dia 13 deste mês.

Hoje pela manhã, participei de audiência com o 
Ministro das Comunicações, Hélio Costa; com o Pre-
sidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos – ECT, Carlos Henrique Almeida Custódio, e com 
Parlamentares que fazem parte da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Correios, para tentar encontrar uma 
solução para o término da greve.
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Após diversos esclarecimentos, tanto do Minis-
tro Hélio Costa, como do Presidente da ECT, nós, os 
integrantes da Frente, apresentamos uma proposta 
melhorando a que foi oferecida pelo Governo.

Foi proposto um abono de R$500,00 para paga-
mento imediato e um aumento de R$60,00 a ser in-
corporado ao salário dos funcionários a partir do mês 
de janeiro de 2008. Essa proposta será apresentada 
hoje na assembléia da categoria, e acreditamos que 
será aceita.

Outro ponto abordado foi a reestruturação da ECT, 
a instituição de maior credibilidade no País e que não 
pode ser privatizada. Não podemos entregar de mão 
beijada uma empresa reconhecida em todo mundo 
pela sua eficiência, credibilidade e pela competência 
dos seus milhares de funcionários. Temos de lutar 
com todas as forças para que o sistema de correios 
e telégrafos não seja privatizado, pois, do contrário, 
estaremos abrindo mão de patrimônio essencial para 
o povo brasileiro.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o dia 11 de setembro há de ser per-
manentemente lembrado como o dia em que ocorreu 
um dos mais marcantes e trágicos acontecimentos na 
história norte-americana e mundial. 

Há 6 anos, o mundo inteiro ficou estarrecido diante 
da dimensão da desgraça e da ousadia do terrorismo: 
um ato de extrema covardia causou a perda de milha-
res de vidas humanas, danos permanentes de ordem 
física, psicológica e emocional e enormes prejuízos 
materiais e financeiros.

Em todo o mundo, as conseqüências do terroris-
mo têm sido extremamente danosas e merecem nossa 
mais veemente expressão de repúdio, condenando a 
insânia, o ódio, a intolerância, o arbítrio, a violência, a 
covardia inominável que se têm efetuado contra o bem 
supremo, que é a vida do ser humano.

Covardia também é emudecer quando nossa 
consciência demanda a denúncia das atrocidades e dos 
desmandos cometidos contra pessoas inocentes.

A propósito, não podemos isentar de responsa-
bilidade nenhuma das forças em confronto. No caso, 
impõe-se considerar os excessos de cada parte, re-
presentados, por exemplo, pelo imperialismo militar 
norte-americano e pelas diversas expressões do fun-
damentalismo religioso da atualidade. 

No entanto, hoje, desejo clamar sobretudo pelo 
espírito de solidariedade devido às vítimas do terro-
rismo em todo o mundo.

Não se pode perder a sensibilidade e a compaixão 
diante do sofrimento, da ameaça e do medo que afligem 
populações em diversas localidades. Identificam-se for-
tes motivos de preocupação em áreas fronteiriças de 
tradicional e hereditária beligerância, a exemplo dos 
intermináveis ataques entre israelenses e palestinos, 
requerendo renovados e crescentes esforços em de-
fesa do entendimento e da paz. Não menos aflitivo é o 
impasse no Iraque. Demandam especial atenção ain-
da situações de extrema gravidade, como a dos mis-
sionários sul-coreanos seqüestrados e mantidos em 
cativeiro por rebeldes talibãs do Afeganistão. Alguns 
deles, inclusive, friamente assassinados.

Grosso modo, também constituem uma espécie 
de terrorismo as causas e os efeitos da miséria no 
Brasil, a traição contra os legítimos direitos da cidada-
nia, a falta crônica de condições dignas de existência, 
com problemas notadamente nas áreas de educação, 
saúde e segurança, onde vidas humanas sucumbem 
diariamente, vítimas de um emaranhado de corrupção, 
criminalidade e impunidade. Precisamos, sim, proceder 
a mudanças profundas em relação a essa realidade 
cruel e odiosa.

Bom senso, justiça e paz entre os povos e na-
ções! Que se renove e se fortaleça também o clamor 
por relações políticas, religiosas, sociais e econômicas 
mais dignas, respeitosas e sadias, sem dissensões 
graves e irracionais, exclusões, desigualdades, abuso 
de poder e demais atos de violência.

Ao concluir este protesto contra o terrorismo, 
contra suas práticas insidiosas e efeitos devastadores, 
reafirmo ainda, apesar de tudo, a confiança na razão 
e na evolução do ser humano e do processo civiliza-
tório, cuja comprovação ocorre na medida em que são 
encontradas soluções para vencer os grandes flagelos 
da história, como a fome, as epidemias, as guerras e 
as famigeradas ações terroristas.

Em memória das vítimas de atentados terroris-
tas, nossa solidariedade e respeito, renovados e ex-
tensivos aos feridos, às viúvas e viúvos e aos órfãos 
do 11 de setembro e de todas as demais ocorrências 
fatídicas, em todo o mundo, em que o terror tem as-
sinalado sua hedionda, traiçoeira e totalmente repro-
vável presença.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Apre-
sentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposições 
a apresentar queiram fazê-lo.



48358 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48359 



48360 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48361 



48362 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48363 



48364 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT 
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 9

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Praciano PT 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Total de Amazonas: 6

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondonia: 4

ACRE

Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Domingos Dutra PT 
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Nice Lobão DEM 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Roberto Rocha PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 16

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ciro Nogueira PP 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
João Maia PR 
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Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Mendonça Bezerra DEM 
Paulo Rubem Santiago PT 
Pedro Eugênio PT 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edigar Mão Branca PV 
Fábio Souto DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 

João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jusmari Oliveira PR 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Total de Bahia: 21

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Roberto PV 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
João Bittar DEM 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR 
Odair Cunha PT 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 23

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neucimar Fraga PR 
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ayrton Xerez DEM 
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Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo Cesar PR 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Edson Santos PT 
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Leandro Sampaio PPS 
Luiz Sérgio PT 
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Solange Amaral DEM 
Total de Rio de Janeiro: 25

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Cândido Vaccarezza PT 
Clodovil Hernandes PTC PmdbPscPtc
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Pinotti DEM 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Jorginho Maluly DEM 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Luciana Costa PR 
Marcelo Ortiz PV 
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Milton Monti PR 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Ricardo Tripoli PSDB 

Roberto Santiago PV 
Vicentinho PT 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 30

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Homero Pereira PR 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
Jovair Arantes PTB 
Leonardo Vilela PSDB 
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

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 PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Chico da Princesa PR 
Dr. Rosinha PT 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP 
Total de Paraná: 17
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SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
João Matos PMDB PmdbPscPtc
João Pizzolatti PP 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Claudio Diaz PSDB 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Sul: 13

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lis-
ta de presença registra o comparecimento na Casa de 
487 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
No painel eletrônico está registrada a presença, neste 
instante, de 266 Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se à apreciação da matéria sobre a mesa e da 
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 
único.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 558-B, DE 2006 

 (Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 558-B, 
de 2006, que dispõe sobre a inclusão da 
CPMF nas disposições do § 2º, do artigo 
76 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias – ADCT da Constituição 
Federal; tendo pareceres da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
admissibilidade desta e das de nºs 23, 50, 
66, 90, 112 e 113/2007, apensadas (Relator: 
Dep. Eduardo Cunha); e da Comissão Espe-

cial, pela admissibilidade das emendas nºs 
1 a 26, 28 e 29 e, no mérito, pela aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 
50/2007, com substitutivo; pela rejeição des-
ta e das de nºs 23, 66, 90, 112 e 113/2007, 
apensadas, e de todas as emendas apre-
sentadas na Comissão Especial (Relator: 
Dep. Antônio Palocci).

Tendo apensadas as PECs nºs 23/07, 
50/07, 66/07, 90/07, 112/07, 113/07 e 
139/07. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
sessão da manhã, indaguei a V.Exa. se estava dispo-
nível a Exposição de Motivos que revogou a Medida 
Provisória nº 382. V.Exa. disse que a providenciaria 
junto à Secretaria-Geral da Mesa.

Queria saber se já está à disposição.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ain-

da não temos a informação. Mas, assim que chegar, 
teremos o maior prazer em informar-lhe.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – So-
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

“Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Câmara dos Deputados,

Requeiro a Vossa Excelência, nos ter-
mos do inciso VI do art. 117, combinado com 
o item 1, alínea b, inciso II, do art. 101 do Re-
gimento Interno, a retirada de pauta da PEC 
558-B, de 2006.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
2007. – Lobbe Neto, Vice-Líder do PSDB”.

 O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, constam outros requerimentos de retirada de 
pauta. Se é verdade, peço a V.Exa. que informe quais 
são, até para que eu possa deliberar o que fazer com 
esse que apresentei. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – São 3 
os requerimentos existentes: 2 do Democratas – 1 em 
nome do Deputado João Oliveira, Vice-Líder, e outro 
em nome do Deputado Onyx Lorenzoni, Líder; e 1 do 
PMN, em nome do Deputado Silvio Costa.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, como existem outros requerimentos, re-
tiro o do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Re-
tirado o requerimento de V.Exa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, também vamos retirar o nosso requerimen-
to, assinado pelo nobre Deputado João Oliveira.

Contudo, chamo a atenção para o fato de que, 
mais uma vez, vamos permitir uma manobra regimen-
tal que, a nosso ver, é perigosa e não é boa para a 
Casa.

Vamos votar requerimento de retirada de pauta 
da proposta de emenda à Constituição que sugere a 
prorrogação da CPMF, de autoria do respeitado Depu-
tado Silvio Costa, da base do Governo. Está mais do 
que claro que a base do Governo quer votar a CPMF, 
inclusive passando por cima daquilo que estabelece 
o Regimento Interno.

Agora, V.Exa., Sr. Presidente, um dos Parlamenta-
res mais experientes desta Casa e que sempre preser-
vou a imagem da instituição, há de concordar comigo 
que este não é o melhor artifício. Podemos fazer um 
jogo muito mais limpo e muito mais claro.

Mas que seja assim: vamos votar requerimento de 
autoria de Parlamentar da base do Governo, de retirada 
de pauta da proposta de prorrogação a CPMF. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Reti-
rado o requerimento de V.Exa., no seguinte teor: 

“Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, 
a retirada da pauta da PEC 558-B, de 2006, 
constante do item 1 da presente Ordem do 
Dia.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
2007. – João Oliveira, Vice-Líder do DEM”.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – So-
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

“Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos regimentais, 

a retirada de 
pauta da PEC 558-B, de 2006, da ses-

são de hoje.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 

2007. – Silvio Costa, Vice-Líder do Bloco Par-
lamentar, PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB”.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação.

Para encaminhar contrariamente ao requerimen-
to, concedo a palavra ao nobre Deputado Henrique 
Fontana.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito a opor-
tunidade para dialogar com todos os colegas Depu-
tados e com as pessoas que acompanham a sessão 
da Câmara dos Deputados.

É preciso explicar didaticamente – e me refi-
ro ao pronunciamento do Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto – que, de fato, esta é uma manobra 
regimental. Aliás, a Oposição lança mão de todas as 
manobras regimentais para impedir a votação da pro-
posta de prorrogação da CPMF. Quando a Oposição 
diz, por exemplo, que quer votar artigo por artigo, não 
é porque de fato seja normal ou desejável votar a 
matéria dessa forma; quando a Oposição apresenta 
requerimento de adiamento da votação por 10, 9, 8, 
6 ou 5 sessões, evidentemente está utilizando uma 
manobra regimental.

Aliás, acho que o Regimento Interno permite o 
excesso de manobras para a obstrução da pauta. En-
tão, com a apresentação desse requerimento, encon-
tramos uma maneira de diminuir o exagerado espaço 
de que dispõe a Oposição para obstruir a votação da 
matéria.

Foi proposta por um Deputado da base do Gover-
no a retirada de pauta da matéria. A base do Governo 
vai votar contrariamente ao requerimento de retirada 
da pauta porque quer votar a matéria. Dessa forma, 
a Oposição não poderá votar 4 ou 5 requerimentos, o 
que pretendia fazer com o intuito de causar a demora, 
provavelmente por mais 2 ou 3 horas, até passarmos 
a apreciar o mérito da matéria.

O meu desafio é o seguinte: por que a Oposição, 
nobre Presidente Inocêncio Oliveira, não quer expressar 
o voto em plenário? Será que imagina que o caminho 
é passar 3 meses debatendo o tema “CPMF”? Pode-
mos ter ou não maioria para a aprovação da proposta 
de prorrogação da CPMF, mas, depois desta matéria, 
queremos votar, por exemplo, o projeto de lei proto-
colado hoje.

E aproveito a oportunidade para esclarecer ao 
Plenário que ontem, por causa da qualificada e perti-
naz obstrução da Oposição, não conseguimos votar a 
Medida Provisória nº 382. Hoje, protocolamos projeto 
de lei com a mesma redação da medida provisória, 
promovendo um conjunto de benefícios fiscais e a 
abertura de linhas de crédito para os setores coureiro-
calçadista, moveleiro e têxtil. E pretendemos assinar 
ainda hoje requerimento de urgência para a votação 
do projeto, imediatamente após a votação da proposta 
de prorrogação da CPMF. 

A nossa visão, Sr. Presidente, tem sido mostrada 
com clareza e transparência para todo o País. Enten-
demos que 7% da arrecadação federal não podem ser 
retirados da noite para o dia do Orçamento Público do 
País. Nenhum Governo Estadual dirigido neste momen-
to pela Oposição apresentou projeto para cortar 7% da 
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arrecadação. Nenhum. Aliás, a Oposição governou o 
País por 8 anos e criou a CPMF. Se fosse fácil cortar 
40 bilhões da arrecadação, provavelmente a Oposição 
teria feito isso enquanto era governo. 

O nosso papel aqui é o de prestar contas do que 
vamos fazer com esses recursos. Hoje, 15,7 bilhões 
da arrecadação obtida com a cobrança da CPMF são 
destinados à rede pública de saúde. Tão logo termi-
ne a votação da proposta de prorrogação da CPMF, 
queremos regulamentar a Emenda Constitucional nº 
29. Este ano, o Governo Federal está investindo 44 bi-
lhões no sistema público de saúde. Queremos elevar 
esse valor para pelo menos 50 bilhões – quem sabe 
até um pouco mais –, a fim de melhorar ainda mais o 
sistema público de saúde.

Como vamos abrir mão de 40 bilhões de arre-
cadação e aumentar em 6 bilhões o investimento em 
saúde pública?

Por isso, somos contrários à retirada de pauta 
da matéria e vamos trabalhar para vencer a obstru-
ção da Oposição.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. LEONARDO VILELA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LEONARDO VILELA (PSDB – GO. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, em ocasiões anteriores, V.Exa. alertou o Plenário 
para a seguinte situação: quando fosse apresentada 
qualquer matéria pela Oposição ou pela base do Go-
verno, as intervenções a favor e contra deveriam ter 
coerência com o objeto do requerimento.

V.Exa. leu agora há pouco requerimento de retira-
da de pauta da matéria apresentado por um Deputado 
do PMN, que, notoriamente, integra a base do Governo. 
E o nobre Deputado Henrique Fontana, Vice-Líder do 
Governo, falou contrariamente a esse requerimento.

Entendemos que, no mínimo, é um contra-senso 
a apresentação, por parte de um Parlamentar da base 
do Governo, de requerimento de retirada de pauta e a 
manifestação, por outro Parlamentar da mesma base 
do Governo, contrária a esse requerimento.

Sr. Presidente, seguindo a orientação de V.Exa., 
para que não sejam adotados procedimentos como 
este em plenário, gostaria que fosse esclarecida esta 
minha questão de ordem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 

Presidência vai responder a V.Exa., nobre Deputado 
Leonardo Vilela.

Não cabe à Mesa discutir os direitos do Parla-
mentar. O Deputado pode, por sua convicção, fazer 

uma intervenção ou um requerimento, como é o caso 
a que V.Exa. se refere. Em função disso, não há ne-
nhum óbice quanto a um Parlamentar apresentar re-
querimento.

Em homenagem à lembrança de V.Exa., escla-
reço que, em alguns momentos, com cautela maior 
ou menor, a Presidência observa que se há uma lista 
de inscritos para falar a favor e outra para falar con-
trariamente; e, nitidamente por conveniência, alguém 
que gostaria falar fura a fila da seguinte maneira: pre-
enchidas as 3 vagas para falar a favor, por exemplo, a 
pessoa se inscreve para falar contrariamente, toma a 
vaga de outro e fala a favor.

Mesmo assim, nunca houve proibição. Trata-se 
apenas de um comentário que, a meu ver, ajuda a or-
ganizar os trabalhos. 

Do ponto de vista regimental – e ontem já res-
pondi dessa maneira –, reitero, não há óbice ao re-
querimento.

 O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, quero ter 
o direito de defender o meu requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Mesa já respondeu.

 O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, é bom explicar que o requerimento do 
Deputado Silvio Costa, na verdade, objetiva impedir 
que a Oposição explore outros 3 ou 4 requerimentos. 
De tal forma que não haveria problema algum se um 
Parlamentar da Oposição fosse contrário a este re-
querimento.

Por mais que queira retirar a proposta de pauta, 
quer fazê-lo por outro meio, aproveitando 3 ou 4 re-
querimentos a mais.

Que se esclareça isto: se há algum tipo de con-
tradição, não é da parte da Oposição e, sim, do Go-
verno.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado, não há questão de ordem a responder, e a Mesa 
já resolveu o assunto. V.Exa. faz uma análise, e eu a 
respeito.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Está correta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Res-
peito. Não me cabe também julgá-la.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar a favor matéria, concedo a palavra ao no-
bre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de fato sou 
a favor do requerimento, porque quero a retirada de 
pauta desta matéria.
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E digo ao Deputado Henrique Fontana que aqui 
não há nenhum tipo de jogo. Não revogamos 3 medi-
das provisórias que estavam na pauta, uma delas in-
clusive objeto desse desacerto: a chamada “medida 
provisória do bem”, que se referia a incentivos fiscais. 
Quem joga é o Governo, quando quer encerrar a dis-
cussão e o encaminhamento da votação para impedir 
que discutamos as matérias.

Sr. Presidente, já está sobre a mesa o reque-
rimento de encerramento da discussão, da lavra da 
Liderança do Governo, embora ela ainda nem tenha 
sido iniciada. Temos de usar um pouco de lógica nesse 
jogo. Quanto a usar o Regimento Interno, tudo bem. 
Mas usar artimanhas e artifícios na interpretação re-
gimental é algo que não pode ocorrer.

Ainda nem foi iniciada a discussão da matéria e 
já está sobre a mesa requerimento de encerramento 
da discussão e do encaminhamento, para que apenas 
fale o mínimo possível de pessoas, quando podería-
mos ampliar o debate.

Quem o quer já não se precipita com o encer-
ramento da discussão. Por que já está sobre a mesa 
esse requerimento de encerramento da discussão? 
Lanço o repto para que alguém me esclareça por que 
essa sede de encerramento da discussão. 

Na verdade, quero a retirada de pauta da matéria 
– sem nenhum artifício ou revogação de MP – para 
que a discussão seja postergada para outro momento. 
Quero acompanhar o anseio da sociedade, que não 
quer a prorrogação da CPMF. 

Essa é uma posição clara, cristalina e objetiva. 
Não preciso de nenhum artifício, de nenhum argumento, 
de nada por escrito para dizer isso aqui. Apenas informo 
que, pelo menos na revogação da Medida Provisória 
nº 382, o Governo tomou o cuidado, Presidente Arlin-
do Chinaglia, de não deixar acontecer aquele absur-
do observado quanto as outras 2 medidas provisórias 
revogadas para desobstruir a pauta de votações. Pelo 
menos no que diz respeito a essa MP corrigiu-se isso. 
Tiveram o cuidado que não se verificou no caso das 
2 medidas provisórias editadas anteriormente. Mas a 
desobstrução de forma deslavada é obtida por meio 
da revogação de medidas provisórias.

Fica, então, a pergunta: será que as medidas 
provisórias, quando editadas, eram relevantes e ur-
gentes? Certamente não eram. Se fossem relevantes 
e urgentes, não teriam sido objeto dessa revogação 
subliminar a que foram submetidas as outras medidas 
provisórias.

Isso ainda vai dar muito pano para mangas; ainda 
vai gerar muita discussão. Na verdade, assumimos o 
que queremos. Quando o Governo revogou as MP, não 
disse por quê. Mas sabemos que o fez porque quer, 
desesperadamente, aprovar a prorrogação da CPMF. 
E estamos laborando, regimentalmente, na tentativa 
do impedimento.

V.Exas. viram que foi aprovada uma única medi-
da provisória. Aliás, inconstitucional, porque continha 
crédito para a Construtora Gautama. Só se retirou por-
que percebemos que havia previsão de dinheiro para 
a Construtora Gautama. O Governo levou mais de 9 
horas para votar a matéria. Somente às 2 e tanto desta 
madrugada é que a medida provisória relativa a créditos 
foi aprovada. E ainda salvou-se, rapidamente, a parte 
final, que continha o crédito para a Gautama.

Agora queremos aprovar o requerimento do Depu-
tado Silvio Costa, que quer o quê? A retirada da ma-
téria de pauta. Sabemos que S.Exa. apresentou o 
requerimento para obstruir, regimentalmente, outros 
requerimentos que a Oposição poderia apresentar. 
Mas isso faz parte do jogo. Aceitamos a posição do 
Deputado Silvio Costa.

Queremos agora, ao encaminhar a favor do re-
querimento do Deputado Silvio Costa, a retirada de 
pauta desta matéria. Espero apenas que S.Exa. dê 
continuidade ao conjunto de sua obra, até o final, 
para que possamos seguir votando nesta sessão, pois 
quero votar. 

Faço o encaminhamento contrário à prorrogação 
da CPMF e, para atingir esse objetivo, a favor do re-
querimento do Deputado Silvio Costa.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Democratas?

O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, orientamos o 
voto a favor do requerimento de retirada de pauta. 

O Democratas está analisando esse processo 
aqui no Congresso Nacional. Estamos ouvindo o povo 
brasileiro para saber o que quer. E o que o povo cobra 
do Parlamento? Que se mantenha firme na defesa da 
não-prorrogação da CPMF, que assola o País há mais 
de 10 anos e que já retirou dos brasileiros mais de 190 
bilhões de reais. Essa situação traz constrangimento, 
principalmente, às pessoas de baixa renda.

Portanto, queremos manter o requerimento. 
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 

– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, com todo o respeito, quero apenas trazer, para 
informação do Plenário, a postura do Deputado Silvio 
Costa, de quem não tenho o direito de duvidar, na vo-
tação da Medida Provisória nº 378.

O Deputado Silvio Costa foi autor de requeri-
mento de retirada de pauta e votou contrariamente, 
conforme o relatório de votação por matéria que tenho 
em mãos. Acredito que isso não vai acontecer hoje 
porque o Deputado Silvio Costa, por ter apresentado 
o requerimento de retirada de pauta desta matéria in-
digesta para o povo brasileiro, certamente está sendo 
cumprimentado por seus eleitores em Pernambuco. 
Entre os Deputados da base, S.Exa. já começa a se 
destacar e certamente vai levar vantagem com rela-
ção aos demais. 
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O PSDB apóia o requerimento do Deputado Sil-
vio Costa e, por isso, vota “sim”.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também o PPS 
orienta a bancada a votar “sim” ao requerimento. 

Há poucos instantes, quando discutíamos, não 
uma proposta tão radical como a retirada de pauta, 
mas o adiamento, manifestei o desejo de, por exem-
plo, vermos o Governo cumprir o que disse sobre a 
apresentação da proposta de reforma tributária. Não 
vou repetir o desejo. Vou deixar por menos. 

Talvez possamos, com a retirada desta matéria, 
avançar no debate da regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29 e, com isso, também obter avan-
ço importante na área da saúde. Poderíamos avançar 
no diálogo com o setor rural, do ponto de vista do de-
talhamento da possibilidade de rolagem das dívidas 
dos produtores rurais. 

Essas questões de natureza republicana, de for-
ma legítima, poderiam ser apresentadas num momento 
político como este. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cer-
tamente o Deputado Silvio Costa, num acesso de 
sensibilidade social, de bom senso, quer retirar esta 
matéria de pauta porque se lembra de algo esquecido 
até agora nesta pré-discussão.

Não estamos tratando só da prorrogação da 
CPMF, conforme os Governos conservadores de Fer-
nando Henrique Cardoso e de Lula fizeram. Há algo 
importante esquecido até agora. Também estaremos 
aprovando, nesta mesma emenda constitucional, a 
Desvinculação das Receitas da União em até 20%, 
para que o Executivo Nacional possa manobrar com 
esses recursos.

Portanto, a orientação é o voto “sim” ao reque-
rimento do Deputado Silvio Costa. Bem-vindo à Opo-
sição.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Governo sinalizou com uma reforma tributária, com 
um entendimento com os Governadores, com a ne-
cessidade de contemplar os municípios, enfim, com 
uma atitude republicana, democrática, em benefício 
de Estados e Municípios.

Não fez nada disso e, desde ontem, tenta apro-
var de forma açodada, sem o debate, a proposta de 
prorrogação da CPMF.

Nós, da Liderança da Minoria, não podemos 
concordar com isso. Achamos que é precipitação vo-
tar esta matéria no dia de hoje, da forma como está 
sendo feito. Por isso, apoiamos o requerimento de re-
tirada de pauta.

 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. JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO) – Sr. Pre-

sidente, peço verificação.
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ) – Sr. 

Presidente, peço verificação.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 

– SP) – Sr. Presidente, peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-

ficação conjunta concedida.
 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, o Democra-
tas está em obstrução.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco/PDT vota “não”.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido dos 
Trabalhadores vota “não” e conclama os seus Depu-
tados a virem ao plenário para que possamos atingir 
o quorum de 257 Deputados.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota 
“não” e conclama os Deputados do partido a compa-
recerem ao plenário para votar.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PSDB está em obstrução.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde vota “não” e quer fazer uma observação.

Foi mencionado que o Deputado Silvio Costa 
votou contrariamente ao posicionamento anterior e 
agora tem o mesmo posicionamento. Sem dúvida al-
guma, o que S.Exa. demonstrou foi o que chamamos, 
em Direito, de arrependimento eficaz. Isso é perfeita-
mente possível. Ficamos só com a mazela de S.Exa. 
na questão do requerimento.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Parti-
do da República, juntamente com a base do Governo, 
não está fugindo do debate. Quem está fugindo do 
debate é a Oposição.

Por essa razão, o partido é contrário a esse re-
querimento de retirada de pauta e convoca os seus 
membros ao plenário.

 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.
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Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
 O SR. PAULO ABI-ACKEL – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Liderança da Minoria pede à sua bancada que entre 
em obstrução.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “não” e pede a todos os seus Deputados que 
permaneçam no plenário porque hoje temos uma ba-
talha dura a travar, para dar seqüência à cobrança de 
importante imposto.

Não estamos criando imposto novo. Estamos 
apenas dando oportunidade ao Governo para que 
continue investindo no setor público de saúde e na 
área social deste País.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
está em obstrução.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
queremos votar a matéria, mas o que estamos per-
cebendo é que a Oposição tenta empurrar a votação 
com a barriga.

Precisamos fazer embate absolutamente ver-
dadeiro para saber quem é quem. Ninguém deve ter 
medo de mostrar a posição que manifestará, o voto que 
exarará. Não precisamos seguir votando madrugada 
a dentro. Podemos votar rapidamente. Já tomamos 
posição e não queremos adiamento nem retirada de 
pauta. Queremos votar.

Nós, do PDT, vamos votar “sim” à prorrogação 
da CPMF.

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “não”.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
encontra-se em obstrução.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Liderança do Governo vota “não”.

 O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
tem feito esforço extraordinário para presidir as ses-
sões da Câmara dos Deputados com espírito profun-

damente democrático e no tratamento com a Oposição 
e com a Situação.

Hoje, vamos viver um momento tenso para vo-
tar a proposta de emenda constitucional. A Oposição, 
legitimamente, faz obstrução. Está dentro das regras 
regimentais. Nós, da Situação, vamos lutar para votar 
a proposta emenda constitucional.

Para que os ânimos não se exaltem e para que 
V.Exa. conduza a sessão da maneira como vem condu-
zindo, penso que o tempo concedido para a apresen-
tação de questão de ordem, para encaminhamentos 
e para a defesa em plenário deve ser absolutamente 
rigoroso. V.Exa. sabe que, com 1 ou 2 minutos, ganha-
se ou não uma verificação de votação.

Tendo em vista que vamos ter um processo ten-
so de debate, acho que esse jogo V.Exa. pode arbi-
trar, como tem arbitrado os demais: com muita com-
petência.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Res-
pondo à questão de ordem de V.Exa. dando um teste-
munho: foi a cobrança mais elegante que já recebi, na 
condição de Presidente da Câmara dos Deputados.

V.Exa. tem razão: a melhor maneira de arbitrar 
democraticamente é com o cumprimento da regra para 
todos. E assim será feito.

Todos os Líderes que usaram a palavra colabora-
ram. Apenas um ultrapassou o tempo disponível, talvez 
em 5 segundos na orientação da bancada. Creio que 
vamos contar com a colaboração de todos.

Se errar, quero ser corrigido. Mas vamos procurar 
fazer com que prevaleça a mesma regra para todos: o 
Regimento Interno.

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, convido os Parlamentares do PSB a virem ao 
plenário votar. A orientação da Executiva Nacional do 
partido hoje é a de votar a favor da CPMF.

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 
está em obstrução.

Mas peço a palavra para fazer uma reclamação, 
nos termos do art. 96 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Reclama-
ção. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, com a presença de representantes 
da OAB, da CNBB, do ANDES e da AMB, ontem foi 
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relançada, com muito êxito, a Frente Parlamentar Su-
prapartidária pelo Fim do Voto Secreto, que tem por 
objetivo a aprovação definitiva por esta Casa da emen-
da constitucional, já apreciada em primeiro turno, que 
prevê a adoção do voto aberto no Parlamento.

A minha reclamação, Sr. Presidente, é com re-
lação ao fato de que a edição de hoje do Jornal da 
Câmara não trouxe uma linha sequer sobre o evento, 
que é importante, gostemos dele ou não, tem peso e 
é a sinalização do juízo dos mais de 150 Parlamenta-
res que integram a Frente Parlamentar, muito positiva 
para a Casa.

Peço que amanhã seja publicada essa notícia no 
Jornal da Câmara.

Aproveito o ensejo para informar que a Comis-
são de Constituição e Justiça do Senado, com o apoio 
de todos os Líderes partidários, já aprovou a PEC do 
Voto Aberto. Seus integrantes estão empreendendo 
uma corrida sadia para ter a primazia da aprovação 
da matéria. Seria muito bom para nós, seguindo o ele-
vado espírito olímpico da democracia, concluirmos a 
votação da matéria aqui.

Solicito, mais uma vez, o registro desse fato no 
Jornal da Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Na-
turalmente, Deputado Chico Alencar, alguma equipe 
do jornal deve ter ouvido o seu pedido. Peço a V.Exa. 
que entre em contato com o setor responsável, porque 
essa é uma ótima notícia e deve constar do Jornal da 
Câmara e dos demais meios de divulgação da Casa.

O SR. CHICO ALENCAR – Os Coordenadores 
da Frente Parlamentar são o Deputado Ivan Valente e 
a Deputada Luiza Erundina.

Continuamos recebendo adesões. Queremos 512 
signatários. Não sei se o Presidente da Casa pode ser 
membro de uma Frente Parlamentar, mas, não haven-
do óbice regimental, S.Exa. será bem-vindo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Obri-
gado.

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, segui a orientação do meu partido.

O SR. MÁRIO HERINGER – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MÁRIO HERINGER (Bloco/PDT – MG. 
Pela. ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero justificar a minha ausência na segunda votação 
da sessão anterior: saí para almoçar.

Ontem à noite trabalhamos até as 2 e pouco da 
manhã e fiquei sem jantar. Agora estou me preparando 
para a noite de hoje.

Por essa razão faltei à votação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Cum-

primento V.Exa. pela previsão e pela provisão.
O SR. MÁRIO HERINGER – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O Depu-

tado Professor Setimo já usou da palavra? (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Car-

los Hauly. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Manato. (Pausa.)
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. Presiden-
te, nas votações anteriores, acompanhei a orientação 
do PMDB.

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, Sras. e Srs. 
Deputados, encontra-se em Brasília o Governador do 
Espírito Santo, Paulo Hartung, para participar de uma 
reunião com os membros da bancada e discutir alguns 
projetos importantes para o Estado.

Agora S.Exa. está reunido com o Senador Gerson 
Camata e com a Ministra Dilma Rousseff. A posterio-
ri conversará com o Ministro Paulo Bernardo sobre a 
reforma tributária.

O Estado do Espírito Santo tem grande preocu-
pação porque hoje existe o FUNDAP, mecanismo de 
compensação e de incremento das importações. Hoje, 
mais de 25% da receita de alguns Municípios do Es-
tado advêm desse fundo.

Também aqui esteve presente o Secretário Es-
tadual de Fazenda. Há ampla discussão para que o 
Estado do Espírito Santo, na reforma tributária que 
pode ocorrer, não seja apenado com relação a seus 
incentivos fiscais.

Acreditamos que as mudanças que podem ocorrer 
no pagamento do ICMS no local de destino têm de ser 
aprofundadas. Deve haver compensação para que não 
haja perda imediata para Estados e Municípios.

O Governador do Espírito Santo está em Brasí-
lia, repito, conversou com a bancada e está indo aos 
Ministérios para defender os interesses do Estado.

Sr. Presidente, Muito obrigado.
O SR. JULIÃO AMIN – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
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O SR. JULIÃO AMIN (Bloco/PDT – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, segui a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Jorginho Maluly. (Pausa.) 
Ausente.

Concedo a palavra o Deputado Flávio Bezerra. 
(Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra o Deputado Fernando de Fa-
binho. (Pausa.) Ausente.

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, peço 
aos Deputados do PDT – e alguns inclusive estão no 
gabinete da Liderança participando de uma discussão 
– que venham a plenário votar, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Peço 
que acionem as campainhas.

Alerto todos os Deputados que estão nos gabi-
netes: venham a plenário porque a jornada de hoje 
será longa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O Depu-
tado Fernando de Fabinho abriu mão da palavra.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Maurício 
Quintella Lessa.

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR – AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, parabenizo o Governo Lula 
pelo lançamento do PAC FUNASA, com o qual pre-
tende investir quase 4 bilhões de reais nas cidades 
brasileiras, principalmente nas pequenas.

Aproveito a oportunidade para saudar os Prefei-
tos alagoanos, principalmente os do sertão, que vie-
ram hoje prestigiar o lançamento desse programa, já 
na expectativa de obter quase 50 milhões de reais a 
serem investidos nas suas pequenas cidades, inves-
timento jamais feito por Governo algum.

Quero também manifestar, Sr. Presidente, a nos-
sa posição em relação à proposta de prorrogação da 
CPMF. A carga tributária e a prestação de serviços pú-
blicos são um paradoxo hoje no Brasil: a carga tributária 
é de país escandinavo, e os serviços públicos são de 
país africano. Mas não será com o fim da cobrança da 
CPMF que resolveremos esse paradoxo. Pelo contrário: 
precisamos aprová-la porque ela garante os serviços 
básicos de saúde no Brasil, a concessão de benefícios 
pela Previdência Social e, sem sombra de dúvida, a 
nossa credibilidade perante o mercado internacional 
e a nossa política macroeconômica. 

Precisamos debater de forma ampla nesta Casa 
a reforma tributária. Aí, sim, promovermos, com toda a 
responsabilidade, a queda da carga tributária brasileira, 

principalmente daqueles tributos que incidem sobre a 
folha de pagamento do trabalhador brasileiro.

Portanto, não há o menor constrangimento, por 
parte da base de sustentação do Governo, em votar 
favoravelmente à prorrogação da CPMF, pela impor-
tância que tem para a economia do País e outros se-
tores, em especial o da saúde.

Muito obrigado.
 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-

te, peço a palavra para uma reclamação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Re-

clamação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
tive a falta de cuidado de dizer, quando usei a tribuna, 
que na revogação da última medida provisória eles 
tiveram mais cuidado. Mas, infelizmente, não tiveram. 
Ao ler detidamente a exposição de motivos, depois de 
duas revogações, que gerou toda aquela confusão on-
tem, percebi que eles reincidem no erro. 

O Item 5 da exposição de motivos diz:

“Assim, parece que o mais adequado é 
revogar a Medida Provisória nº 382, de modo 
a desobstruir a pauta de votações da Câmara 
dos Deputados. E, ao mesmo tempo, o Gover-
no submeterá ao Congresso Nacional projeto 
de lei sobre a matéria”. 

Sr. Presidente, tem limite até o pouco caso, a falta 
de atenção e de respeito. As duas medidas provisó-
rias de ontem vieram com esse texto. Nós denuncia-
mos isso. Eu disse aqui hoje que essa revogação não 
tinha o mesmo erro de ontem, mas tive o cuidado de 
ler, na íntegra, e vi que é a mesma coisa. É uma falta 
de respeito com o Congresso Nacional. E eu, enquan-
to Deputado, tenho de exigir de V.Exa., Presidente da 
Câmara dos Deputados, que tome providências. É falta 
de consideração, é falta de atenção com esta Casa. 

Pela terceira vez, vem a incidir no mesmo erro: 
revogar medida provisória para desobstruir a pauta. 
Quando denunciávamos que as medidas provisórias 
eram utilizadas para travar a pauta, o Governo achava 
ruim. E está aqui, o Governo agora não apenas trava, 
como destrava a pauta. 

Sr. Presidente, em nome da Câmara dos Depu-
tados, peço a V.Exa. que tome uma providência.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu vou 
avaliar, porque, pela independência dos Poderes, se 
é o Executivo que escreve e assina, evidentemente, 
é quem responde. 

Assim como V.Exa., outros reclamaram, e haverá 
outros que entenderão que isso está condizente.

Ouvi com atenção as palavras de V.Exa., inclusive 
quando foi à tribuna, num gesto, dizer que o Executivo 
fez diferente. E agora V.Exa. volta à tribuna para dizer 
que não foi diferente. 
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Aquelas pessoas do Executivo que elaboraram isso, 
seguramente, ficarão sabendo da reclamação de V.Exa. 
Não tenho certeza, mas me parece que houve até inicia-
tivas de ADIN, conforme anunciado ontem no plenário.

Então, também haverá o momento de banca-
das, ou Lideranças, ou Parlamentares registrarem a 
sua opinião, para ver se de fato cumpriu ou não com 
as leis. Inclusive por isso estou evitando dar qualquer 
opinião de mérito, porque como vai para a Justiça, 
deixarei para ela opinar.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
eu peço desculpas a V.Exa. pela minha indignação, eu 
não vou à Justiça, minha Casa é aqui. É por isso que 
estou indignado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu en-
tendo. O máximo que posso dizer é que como V.Exa., 
muitos aqui não dariam essa redação. 

 O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
esclarecimento de V.Exa., hoje à tarde, na companhia 
dos Deputados Pannunzio, Coruja e ACM Neto, pro-
tocolamos no Supremo Tribunal Federal três ADINs, 
referentes a cada uma das medidas provisórias en-
viadas a esta Casa, para revogar as outras que aqui 
estavam em tramitação. 

Dessa forma, estamos mostrando a todo o Brasil 
que o Presidente da República levou ao buraco jurí-
dico nesse período em que não há legislação para o 
setor de armamento no País, para os sacoleiros, em 
que os empresários dos setores coureiro-calçadista e 
moveleiro estão totalmente à deriva, sem saber o que 
fazer, sem legislação para normatizar suas empresas 
e regularizar suas vidas. 

Por isso, ainda no decorrer desta sessão, aguar-
daremos o Supremo Tribunal Federal se pronunciar, 
a fim de que não prevaleça a fraude na utilização de 
medidas provisórias que interfiram no funcionamento 
parlamentar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

informado o Plenário.
 O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho à tribuna me manifestar sobre re-
querimentos de adiamentos de votação, de inversão de 
pauta, enfim, os requerimentos foram a única maneira 
encontrada pela Oposição para evitar que seja passa-
do um trator em cima da base do Governo.

O Governo tem maioria maciça no Congresso 
e dispõe de várias maneiras de passar um trator na 
Oposição, que são apenas pouco mais, pouco menos 
de 120 Parlamentares, apesar de nesta votação da 
CPMF...

(O microfone é desligado.)
O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente, disponho 

de 3 minutos?
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-

tado Lobbe Neto, que eu saiba são 2 minutos, mas dou 
a V.Exa. mais 1 minuto de prorrogação.

O SR. LOBBE NETO – Obrigado, nobre Presi-
dente, Arlindo Chinaglia. 

Precisamos regulamentar a Emenda nº 29 e as-
sumir o compromisso com a população. A saúde bra-
sileira deve ser melhor atendida. Os procedimentos 
do SUS devem ser aprimorados. O repasse na área 
da saúde deve aumentar, para evitar o caos no País, 
como há pouco tivemos o caos no setor aéreo e, ago-
ra, o apagão na área da saúde.

O Governo sempre promete muito, mas nem 
os 2 bilhões reais foram repassados para a Saúde. A 
Emenda nº 29, de 2000, não foi regulamentada e ou-
tros assuntos da área ainda não foram resolvidos. Só 
há promessa por parte do Governo.

Ao retirar de pauta a Medida Provisória nº 382, 
prejudicou os setores moveleiro, coureiro-calçadista 
e têxtil. Esses segmentos, assim como a população 
brasileira, estão decepcionados. 

Espero que quando os Parlamentares votarem 
tenha consciência da opinião pública e deixem de viver 
na ilha da fantasia. Não podemos votar para tributar 
ainda mais o setor produtivo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 

encerrar a votação. 
Algum Parlamentar presente ainda não votou? 

Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

encerrada a votação.

VOTARAM:

Sim:     6
Não:     270
Abstenção:    10
Total :     286

REJEITADO O REQUERIMENTO DE RETIRADA 
DE PAUTA DA PEC Nº 558-B, de 2006.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 558-B/2006 – REQUERIMENTO 
DE RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 19-9-2007 17:46
Encerramento da votação: 19-9-2007 18:10
Presidiram a Votação: Arlindo Chinaglia 
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 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
foram acolhidos pela Mesa os seguintes requerimen-
tos:

“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos ter-

mos do art. 
177, combinado com o art. 117, X, do 

RICD, o adiamento da discussão por 08 ses-
sões da PEC 558/06.

Sala das Sessões, 19-9-07. – Lobbe 
Neto, Vice-Líder do PSDB”.

“Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos regimentais, o adiamento da discussão 
por 07 sessões da PEC 558-B/06, constante 
do item 1 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
2007. – João Oliveira, Vice-Líder do DEM”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 165, § 2º, do Regimento Interno, 
que a discussão da PEC nº 558-B/2006 seja 
feita por grupo de artigos.

Sala das Sessões, 20 de setembro 
de 2007. – Ronaldo Caiado, Vice-Líder do 
DEM”.

Antes, porém, há sobre a mesa outro requeri-
mento no seguinte teor:

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, 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 a discussão por grupo de artigos 
da PEC nº 558/2006.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
2007. – Paulo Bornhausen, Vice-Líder do 
DEM”.

Trata-se de quebra de interstício.
 O SR. MARCELO ALMEIDA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MARCELO ALMEIDA (Bloco/PMDB – PR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. SARAIVA FELIPE (Bloco/PMDB – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB na votação anterior.

O SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com a bancada do PMDB.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Paulo 
Bornhausen, que falará a favor da matéria. 

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, estamos vivendo mais um dia histórico na vida 
deste Parlamento. Como se trata da CPMF, um assunto 
recorrente, que está sendo tratado de novo, eu diria 
que recordar é viver. Estive, em 1996, nesta tribuna, 
por duas vezes. Fui defensor intransigente, naquele 
momento, da não-criação do imposto. Trabalhei com 
minha consciência. Meu partido abriu questão. Não 
houve fechamento de questão, e a bancada se dividiu. 
A CPMF acabou sendo aprovada sob a idéia meritória 
do ex-Ministro Adib Jatene, para levar à Saúde, duran-
te 2 anos, 12 bilhões de reais. O Ministro Adib Jatene 
não ficou para ver o dinheiro. Os 12 bilhões de reais 
passaram, mas não muito pela Saúde. E até hoje vi-
vemos esse drama. Essa é a questão.

Como recordar é viver, gostaria de lembrar algu-
mas frases ditas neste plenário, algumas declarações 
daqueles a quem me juntei para combater a criação 
desse imposto.

Estas são algumas frases:

“Evidentemente, quando alguém usa ar-
gumentos de que estamos defendendo a vida 
dos pobres, sensibilizamo-nos. Por isso, ten-
demos a ser favoráveis à CPMF, mas não nos 
devemos esconder antes atrás de uma ban-
deira, como fez o Presidente Collor.

O fato de representar uma boa causa não 
dá razão a uma má proposta. A proposta é má, 
porque busca o aval da sociedade para um ano 
e meio de abandono da saúde pública. 

Depois, não queremos emprestar o om-
bro a uma farsa. Lamento dizer isto. Não me re-
firo ao Ministro Adib Jatene, até porque S.Exa. 
ficou sem opção, em função do Governo do 
qual participa, mas não é o caso da sociedade 
e do Congresso Nacional.

E, ao final, nada garante que, com a 
CPMF, de fato haverá melhora na saúde, por-
que os recursos estão sendo drenados pelos 
juros altos, pelo sistema financeiro e pelos 
ruralistas.”
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Essas palavras foram proferidas pelo nobre Pre-
sidente desta Casa aqui no plenário. Estou lendo isso, 
Presidente Arlindo, porque me juntei ao PT, que era o 
Partido dos Trabalhadores, que defendia aquilo que eu 
defendia. Não estivemos juntos em todas as votações, 
mas estivemos nessa, que era crucial para o País –au-
mento de carga tributária, sem efeito na Saúde. V.Exa. 
usou de premonição. O texto está atualizado.

Hoje o partido de V.Exa. não é mais o Partido 
dos Trabalhadores, mas o partido dos tributos. Lá es-
tivemos juntos para defender a não-elevação da car-
ga e apontar a mentira de que o dinheiro iria para a 
saúde pública – é verdade –, não porque as pessoas 
não quisessem, mas porque não era o objetivo final. 
E agora nos pusemos à frente da história de novo, Sr. 
Presidente.

V.Exa. é um homem de bem, um bom Presi-
dente, um grande Parlamentar, que tem uma história 
contada e escrita pelo País, da qual retiro um trecho, 
não no sentido de constranger ninguém, mas apenas 
para lembrar a importância de se manter a coerência 
na vida pública, para que a população volte a acreditar 
nos políticos e na política do Brasil. A falta de coerên-
cia não resiste ao longo do tempo.

Muitos foram enganados neste plenário – é ver-
dade –, ou se enganaram, ou foram enganados. Ou 
aconteceu. V.Exa. também. Mas agora o Governo faz 
chantagem dizendo que vai faltar dinheiro para a Saúde, 
para o Bolsa-Família, para a Previdência. E eu, então, 
me amparo nas suas palavras, Presidente Arlindo Chi-
naglia, dizendo: não queremos emprestar o ombro a 
uma farsa. Lamento ter que dizer isso. A prorrogação 
da CPMF é uma farsa contra o povo brasileiro. E peço 
que o PT e todos os partidos estejam conosco.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero lhe dizer que 
é uma honra estar aqui hoje com companheiros como 
o Deputado José Genoíno e tantos outros que estive-
ram naquela votação. Espero que o placar do PT seja 
parecido ou igual àquele, rejeitando a CPMF, para que 
possamos fazer com que o Brasil tenha condições de 
voltar a crescer.

Sr. Presidente, encaminhamos pela aprovação do 
requerimento, para que a votação seja nominal.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Silvio 
Costa, que falará contra a matéria.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN – PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho interessante 
o comportamento da Oposição nesta Casa.

Deputado Paulo Bornhausen, ontem ficamos 
aqui até as 3h da manhã porque a Oposição tinha um 
entendimento. Qual era o seu entendimento? Dificultar 
a economia do País.

A Oposição efetivamente precisa explicar ao 
Brasil que, na hora em que quer tirar dos cofres pú-
blicos 160 bilhões de reais, quer, na verdade, fazer a 
política menor.

Não tem sentido, Deputado Paulo Bornhausen, 
a proposta do seu requerimento.

Agora, Deputado Henrique Fontana, queremos 
discutir. Vamos debater mais Quais são as dúvidas da 
Oposição? Nós, da base do Governo, estamos à dis-
posição da Oposição para tirar qualquer tipo de dúvida 
em relação à CPMF.

É importante que o Deputado Paulo Bornhau-
sen esteja equivocado e que derrotemos seu reque-
rimento. 

Era isso, Sr. Presidente.
 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. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. MOISÉS AVELINO (Bloco/PMDB – TO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Cada 
Parlamentar escolhe o momento para fazer breve co-
municação, mas, na hora de orientação de bancada, 
vamos priorizar a orientação de bancada.

Como vota o Democratas?
O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, do De-
mocratas, estamos bastante atentos e, atendendo ao 
clamor do povo brasileiro, não abrimos mão de protelar 
o quanto puder, baseados no Regimento Interno. São 
as armas que a Oposição tem em defesa do povo, que 
não tem muito amparo por parte do Executivo.

Sr. Presidente, nós, do Democratas somos favorá-
veis à quebra de interstício por entender a importância 
de debater cada vez mais esta matéria, que já não era 
para se falar mais, porque tem prejudicado muito o povo 
brasileiro, principalmente os de baixa renda.

Podemos afirmar que recursos existem. A arre-
cadação cresce cada vez mais, porém a ganância é 
grande. Portanto, somos favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
mocratas, “sim”.

Como vota o PSDB?
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 

– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, todas as votações, até a redação final dessa 
emenda constitucional, que não sei quando se dará, 
se hoje, se amanhã, se na semana que vem, nem sei 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48387 

se acontecerá, mas todas as votações estão ligadas 
à questão da CPMF, embora seja um requerimento, 
para quem olha de fora, sobre quebra de interstício. É 
bom deixar claro a quem nos assiste e ouve, que esses 
requerimentos têm por objetivo permitir à sociedade 
acompanhar a votação de forma mais transparente.

Queremos, com a aprovação desse requerimento 
– e o PSDB encaminha “sim” –, que cada Parlamentar 
coloque seu nome, se é favor ou contra o aumento da 
carga tributária sobre o povo brasileiro. Por isso, vota-
mos “sim” a esse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apro-
veitaremos cada momento de encaminhamento para 
fazer uma recuperação histórica da CPMF, que co-
meçou como um imposto proposto pelo Ministro da 
Fazenda Fernando Henrique Cardoso, no Governo 
Itamar Franco, hoje no PMDB. Em 1993, a alíquota era 
de 0,25% e era um instrumento do ajuste fiscal e de 
socorro à Saúde moribunda. Temos de discutir aqui, 
neste debate alentado que faremos, se essa destinação 
fundamental, emergencial, transitória daquele imposto 
foi realmente cumprida. Não temos de nos posicionar 
contra ou a favor, mas devemos analisar o sentido da 
tributação. Portanto, voto “sim” no painel.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome 
da bancada do PT, recomendamos o voto “não” com 
o esclarecimento de que a matéria constitucional não 
exige interstício. Portanto, não é verdade o discurso 
de que é necessário interstício para saber como os 
Deputados votam. Matéria constitucional não exige 
interstício. Não daremos interstício para requerimento 
de obstrução. Portanto, “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta a sua bancada o PTB, ilustre Líder Jovair Aran-
tes?

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aqui não 
é preciso ninguém tutelar Deputado. A Casa tem um 
Regimento Interno claro. Nas matérias que precisam 
de quorum qualificado devem ser digitadas as presen-
ças aqui. Cada Deputado mostra a sua cara. Ninguém 
tem medo de votar uma matéria que, há muito tempo, 
está sendo discutida. Aliás, hoje foi lançada pela pró-
pria Oposição. Então, todos os Deputados que aqui 
estão terão que fazer isso. Posso dizer que não é por 
bondade da Oposição que os Deputados terão de se 
definir com relação a essa votação.

Sr. Presidente, o PTB orienta o voto “não” a sua 
bancada e pede aos seus Deputados que venham ao 
plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta a Liderança da Minoria?

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Li-
derança da Minoria está marcando posição em todas 
as sessões até a semana que vem, quando se fará a 
votação da CPMF. O Governo precisa discutir melhor o 
que quer e o que fará com esse dinheiro. A Saúde não 
melhorou nada neste Governo com a CPMF. Aliás, o 
Governo começou negociando com os Parlamentares 
a redução da alíquota. Depois disse que daria parte a 
Estados e Municípios. Não fez nada disso e quer impor 
sua vontade de maneira forçada e açodada.

A Liderança da Minoria mantém o voto “sim”, a 
favor da quebra do interstício.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC?

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC orienta o voto 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O Bloco 
Parlamentar PMDB/PSC/PTC orienta “não”.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a Liderança do Governo orienta o voto “não”.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
orienta o voto “não”.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento de quebra de interstício.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, 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 a discussão por grupo de artigos 
da PEC nº 558/2006.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
2007. – Paulo Bornhausen, Vice-Líder do 
DEM”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os Srs. 
Deputados que aprovam o requerimento permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
 O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
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O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
pedir o reparo técnico deste microfone, porque só pode 
ser defeito. Este microfone anda desligado permanen-
temente. Então, quero pedir providências.

O Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/
PHS/PRB orienta o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
Bloco vota “não”. 

Deixe-me explicar. Em alguns encaminhamen-
tos, um Deputado está na tribuna e outro Parlamentar 
chega estressado em plenário e vai diretamente para 
o microfone. Isso interfere na organização geral dos 
trabalhos. Estou fazendo uma experiência que está 
tendo conseqüências boas e ruins. A boa é que orga-
nizou; a ruim é que esqueci de religar. Tentarei admi-
nistrar melhor.

O SR. MIRO TEIXEIRA – As experiências aqui 
de corte de microfone não são boas em termos de 
resultados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas 
é num momento especial que ocorre isso. Quando 
está no encaminhamento, presume-se que ninguém 
vai falar. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Às vezes, há questão 
de ordem sobre o processo de votação. Isso, numa 
fração de segundo, é decisivo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Claro.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Obrigado.
 O SR. MARCELO MELO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MARCELO MELO (Bloco/PMDB-GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sem 
nenhum stress, na votação anterior, meu voto foi de 
acordo com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Senhor Presidente,
 Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do  art. 165, § 2º, do Regimento Inter-
no, que a  discussão da PEC nº 558-B/2006 
seja feita por  grupo de artigos.

Sala das Sessões, em 20 de setembro 
de 2007. – Ronaldo Caiado, Vice-Líder do 
DEM”.

O SR. HUGO LEAL – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. HUGO LEAL (Bloco/PSC – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, meu voto foi de acordo com o partido.

O SR. FLAVIANO MELO (Bloco/PMDB – AC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na votação anterior, meu voto foi de acordo com 
o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
falar contra, concedo a palavra ao Deputado Henri-
que Fontana.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, por economia de 
tempo, declaramos que somos contra essa obstrução 
interminável da Oposição. Por isso, votamos contra o 
requerimento.

 O SR. DOMINGOS DUTRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, meu voto foi de acordo com o partido.

O SR. MOISÉS AVELINO (Bloco/PMDB – TO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na votação anterior, meu voto foi de acordo com 
o partido.

O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, meu voto foi de acordo com o partido.

O SR. DR. PINOTTI (DEM – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, meu voto foi de acordo com o partido.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB – AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, se estivesse presente na votação anterior, votaria 
com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Emanuel Fernandes, que falará a favor da matéria.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, esta discussão não é interminável. O Go-
verno está querendo se livrar de um problema rapida-
mente. A inércia é importante para ele, mas o PT acha 
que fazemos do jeito que pensam. O pecado mora na 
cabeça do homem. O PT fez e faz luta política e acha 
que todos são como ele. Aliás, o partido faz luta política 
para fora, de dois em dois anos e, nesse ínterim, faz 
luta política interna e acha que todos são assim.

Discordamos dessa atual política do Governo na 
área econômica. Estamos discutindo o futuro do País. 
O Governo está gordo e precisa emagrecer. O Governo 
está fazendo o que disse antigamente o ex-Presiden-
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te Reagan: toda receita gera sua própria despesa. Na 
medida em que haja mais impostos, o Governo gasta 
e engorda cada vez mais.

Entendemos que o Governo é ineficiente, não só 
pela sua má gestão. Os governos, em geral, são inefi-
cientes, porque, no Direito Privado, as pessoas podem 
fazer tudo o que a lei não proíbe; no Direito Público, só 
podem fazer aquilo que a lei determina. Por natureza, 
o Governo é ineficiente.

Se tiver 1 bilhão de reais hoje e se quiser gerar 
empregos, é preciso que esse 1 bilhão de reais esteja 
nas mãos de empreendedores, senão ele vai para a 
burocracia do Governo.

É por isso que eu digo que nós estamos tratan-
do de uma questão de futuro do País. A nossa carga 
tributária ou os gastos do Governo estão batendo em 
40% do PIB. Com esse nível de carga tributária, com 
esse nível de gastos, a nossa economia vai continuar 
ladeira abaixo.

No momento, o Governo comemora uma alta 
do crescimento econômico. Veja bem, Sr. Presidente: 
estamos comemorando um crescimento econômico 
inferior ao da média mundial. Os nossos avós ficariam 
corados de vergonha se vissem que o atual Governo 
comemora uma alta do PIB inferior à da média mun-
dial. Os nossos avós fizeram este País crescer acima 
da média mundial durante muito tempo.

Este modelo econômico, essa maneira de pensar 
que Governos resolvem as coisas, Sr. Presidente, é que 
está errada. E nós não estamos aqui fazendo uma luta 
política. Nós queremos um Brasil melhor. 

Sr. Presidente, eu quero estar à altura da gera-
ção dos meus avós. Este Governo se conforma com a 
atual situação? Eu não me conformo. Este Governa se 
conforma em gerar emprego para os apaniguados? Eu 
não me conformo. Este Governo está preocupado em 
gerar cada vez mais programas com o nome mínimo, 
com o nome bolsa. Este País está improvisado.

O que nos diferencia do PT é que eles estão fazen-
do um País com um subdesenvolvimento sustentável. 
Este País já cresceu muito mais do que atualmente. O 
Governo está comemorando porque cresceu mais do 
que há 5 ou 10 anos. Mas a média mundial também 
era menor. E, aliás, não tinha o Lula na Oposição. O 
atual Governo tem. O que precisamos é melhorar a 
economia do País.

Sr. Presidente, os índices de competitividade no 
Brasil estão caindo. No Fórum Econômico Mundial, 
éramos o número 57 no mundo. No ano passado, ca-
ímos para o número 66. O País corre o risco de dei-
xar a jaboticabeira secar. E vamos discutir mais tarde 
quem plantou essa jaboticabeira que o Governo avo-
ca para si. 

Se não fosse o ex-Ministro Antonio Palocci – e o 
PT lhe deve isso – ter o bom senso de pegar os mes-
mos fundamentos da economia do Governo anterior, 
o País não estaria crescendo como está. Mas as mes-
mas pessoas que hoje elogiam e chupam a jaboticaba 
da jaboticabeira que foi plantada lá atrás criticavam na 
época o próprio Ministro Palocci.

Hoje o País precisa crescer e, para isso, melhorar 
sua competitividade. Para melhorar a competitividade, 
é preciso tirar dinheiro do Governo e jogá-lo na mão 
da iniciativa privada.

Por isso, Sr. Presidente, queremos discutir bem 
essa matéria, para que o País progrida. Não se trata 
de luta política.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado Emanuel Fernandes, toda vez que eu cedo a al-
guém a palavra – não é o caso de V.Exa. –, para con-
cluir e orientar leva mais 1 minuto além do tempo. Já 
fui cobrado pela Situação e pela Oposição e disse que 
vou cumprir rigorosamente o Regimento. Se eu errar, 
quero ser cobrado. 

Então, vou conceder a palavra a V.Exa., para, 
por gentileza, proferir sua palavra final. Agradeço a 
compreensão.

O SR. EMANUEL FERNANDES – Sr. Presidente, 
compreendo e acho que todos, sem exceção, deverí-
amos obedecer à norma regimental.

Como dizia, é por isso que queremos discutir. É 
o futuro do Brasil em discussão. Quero estar à altura 
da geração dos nossos avós. Não se está discutindo 
aqui alguma retaliação ao Governo ou a adoção de 
outra medida que se adotava no passado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-

deço a V.Exa. também.
O SR. LEANDRO VILELA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB – GO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Democratas, Deputado Antonio Carlos Maga-
lhães Neto?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, somos a favor 
da discussão por grupos de artigos. Quanto mais ampla 
for essa discussão, melhor para aqueles que acompa-
nham a sessão de hoje terem a exata noção e o exato 
conhecimento do que o Governo quer. 
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O Governo quer, sim, passar por cima desta Casa. 
O Governo quer que a sua base, de forma absoluta-
mente comportada, vote a favor da prorrogação da 
CPMF. No entanto, não esperava encontrar resistência 
tão aguerrida por parte da Oposição.

E, aqueles que estão um pouco cansados por 
conta da sessão de ontem, que se preparem para a 
de hoje porque estamos aqui com todo ânimo e vigor 
para levar esta sessão até a hora necessária, com o 
objetivo claro de evitar que esse processo se conclua 
nesta. Vamos levar a votação da CPMF para a sema-
na que vem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PSDB, como vota, Deputado Antonio Carlos Pannun-
zio?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o requerimento em questão tem uma razão de 
ser, até porque a proposta de emenda constitucional 
trata de 2 matérias antagônicas: a CPMF, que visa tra-
zer um colchão adicional – e que colchão gordo! – de 
recursos para o Governo; e a DRU que, ao mesmo 
tempo que o traz, desvincula o recurso da finalidade 
para a qual está sendo arrecadado. 

Portanto, mais do que razoável estabelecer a 
discussão artigo por artigo ou por grupos de artigos, 
até para que fique claro, para a sociedade, como é o 
posicionamento de cada bancada e de cada Parla-
mentar.

Sr. Presidente, precisamos perante o público 
ser cada dia mais transparentes. Não podemos, nes-
ta Casa, votar de forma hermética, de forma fechada. 
Precisamos votar com transparência, e a melhor forma 
de fazermos isso é a proposta pelo requerimento.

O PSDB vota “sim”.
 O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PT.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, obs-
trução política também é cultura. Atendendo ao apelo 
do Deputado Tarcísio Zimmermann, meu irmão de 
muitas lutas, é bom lembrar que, em 1996, a CPMF 
virou preceito constitucional das Disposições Transi-
tórias, como proposta do continuado ajuste fiscal da 
era tucano-pefelista, e com forte, Deputado Tarcísio 
Zimmermann, bonita e brilhante oposição do PT – está 

lembrado, Deputado Tarcísio? –, que questionava muito 
essa contribuição, que a tinha como instrumento iní-
quo de uma política que, diziam inclusive, igualava o 
trabalhador ao especulador. No entanto, depois ainda 
piorou um pouco. O Governo Lula isentou desse tri-
buto as aplicações financeiras, os investimentos em 
bolsa de valores.

Por isso, é bom mesmo discutir por grupo de 
artigos, porque podemos ver detalhadamente todo 
esse processo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PPS?

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a nos-
sa orientação se consolidou principalmente depois 
que ouvimos o nobre Deputado Emanuel Fernandes. 
Quero cumprimentá-lo por isso. O Deputado Emanuel 
Fernandes está indo em sentido positivo, o que quere-
mos ver aqui estabelecido, o do debate do conteúdo. 
Agora mesmo ele elencou uma série de considerações 
sobre a produtividade do País e o que a incidência de 
um imposto como a CPMF causa no processo de es-
truturação do setor produtivo, o impacto que ela cau-
sa na economia que nós queremos, com capacidade 
de gerar cada vez mais empregos, produzir riqueza e 
distribuí-la.

Portanto, saúdo o Deputado Emanuel Fernandes 
por sua intervenção e reitero a manifestação da ban-
cada do PPS a favor desse requerimento que permi-
tirá um debate mais profundo, mais cuidadoso e mais 
detalhado da matéria

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
agradeço a todos a compreensão. Os senhores perce-
beram que eu estou controlando mais o tempo.

A SRA. REBECCA GARCIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. REBECCA GARCIA (PP – AM. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, o meu voto foi de acordo com o do 
partido.

O SR. REINALDO NOGUEIRA (PDT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
bancada do PDT vota “não”.

 O SR. OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, talvez este 
seja, dentre todos os requerimentos, aquele que me-
lhor consubstancia a sua procedência. Esse assunto 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48391 

deveria, no mínimo, debater de forma desconectada 
a DRU da prorrogação da CPMF. São assuntos que 
a rigor não deveriam estar no mesmo diploma legal. 
Portanto, essa discussão, por preliminar, já deveria 
assim o ser, separada. 

Aliás, falta muita discussão em torno de vários 
aspectos no País. O Governo não quer discutir reforma 
tributária, quer aprovar a galope a prorrogação. Nós 
vamos resistir na Câmara, vamos resistir no Senado 
e vamos, cada vez mais, chamar a atenção da opinião 
pública, que, aliás, está num estado de perplexidade 
diante do que vem acontecendo. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
orientação da Minoria é?

O SR. OTAVIO LEITE – Orientamos a favor do 
requerimento, desconectada a discussão.

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. FÁBIO RAMALHO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FÁBIO RAMALHO (PV – MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na última votação.

O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação anterior e também na votação da 
sessão anterior.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acordo 
com a orientação do partido.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
discussão.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Renato 
Souza, para falar contrariamente à matéria.

O SR. PAULO RENATO SOUZA (PSDB – SP.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a discus-
são sobre a CPMF e a DRU não pode ser extraída do 
contexto histórico em que se deu durante o Governo 
Fernando Henrique e o momento atual. Quando a 
CPMF e a DRU foram instituídas, vivíamos uma épo-

ca de escassez de recursos públicos. Hoje vivemos a 
época de abundância de recursos públicos.

Sr. Presidente, lembro que, na metade dos anos 
90, implantamos a política de estabilização do Plano 
Real. Acabamos com a inflação, com o imposto infla-
cionário. E, por isso, o Governo viu-se na contingên-
cia de aumentar a carga tributária, de buscar outras 
fontes de financiamento. As crises internacionais fo-
ram constantes naquele período, o que prejudicou o 
desempenho de nossa economia e limitou o raio de 
ação do Governo.

Hoje a situação é diferente. O mundo vive uma 
situação de esplendor no cenário internacional em 
matéria de expansão da economia. Em nosso País, 
nos últimos 3 anos, experimentamos aumento signi-
ficativo da carga tributária acima do crescimento do 
produto e superior à inflação. Portanto, neste período, 
repito, vivemos uma época de abundância de recur-
sos públicos.

O Governo perdeu a grande oportunidade, como 
assinalei da tribuna, de promover agora, neste perío-
do de abundância e de aumento de arrecadação, uma 
profunda discussão sobre a reforma tributária e outras 
grandes reformas de que o País necessita, inclusive 
a reforma política. Desperdiçou a oportunidade ao ter 
sido reeleito com 60% dos votos. Hoje essa oportu-
nidade já passou. No próximo ano, teremos eleições 
municipais; e o ano seguinte será o da pré-eleição na-
cional. Acabou, Sr. Presidente, não teremos reforma 
tributária neste Governo. 

Em compensação, agora, com toda a abundân-
cia de recursos, o Governo propõe a prorrogação da 
CPMF. É por isso que somos contra, porque sempre 
quisemos e ainda queremos discutir uma verdadeira 
reforma tributária que leve em conta o fato de que, nos 
últimos 3 anos, apenas a arrecadação federal aumen-
tou 1% do PIB. 

Como não há espaço para discutir a CPMF, que 
representa 1,4% do PIB? É claro que há! É claro que há 
espaço para colocar em debate a redução da CPMF. 

O Governo, volto a dizer, vive um período de 
abundância de recursos públicos. E esse período leva 
o Governo a ser bastante permissivo na expansão dos 
gastos públicos. 

Lembro-me de que apenas de gastos com pes-
soal, nos últimos 3 anos, houve aumento de 40 bilhões 
de reais, 20 bilhões em termos reais, descontada a in-
flação. Portanto, é uma CPMF apenas de gastos com 
pessoal! E por quê? Porque está sobrando dinheiro. 
Sr. Presidente, há desperdício de recursos públicos e 
o Governo não sabe como gastar. 

Meu caro Deputado Ronaldo Caiado, o Gover-
no ainda não utilizou 50% do Orçamento de 2007 e 
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estamos a menos de 4 meses do final do ano. Para o 
Governo sobra dinheiro. O Governo está numa situa-
ção em que pode negociar com a Oposição, mas se 
recusou a fazer isso.

Estamos aqui votando contra a CPMF, inclusive 
porque não houve espaço na Comissão para chegar-
mos a um entendimento sobre a redução da CPMF e 
da carga tributária. 

Por isso, o PSDB e a Oposição estão contrários 
à CPMF. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir, concedo a palavra ao Deputado Beto Albu-
querque, que falará a favor da matéria. 

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, não estamos convocados, nesta sessão, 
para discutir a qualidade do tributo chamado CPMF. 
Na verdade, cabe-nos agora discutir a importância da 
receita originada dessa contribuição para o atendimento 
das camadas mais pobres da população. 

Esse é um tributo cuja arrecadação chega à 
ponta da sociedade, ou seja, ao brasileiro que nem 
conta bancária tem. E chega para combater a fome 
e a pobreza, para dar dignidade aos brasileiros. Além 
do Bolsa Família, essa contribuição sustenta grande 
parte do Sistema Único de Saúde – e é na rede pú-
blica que o pobre tem amparo quando necessita de 
cuidados médicos. 

Para aqueles que têm bons planos de saúde, 
que nunca entraram num hospital público, o SUS não 
funciona e a CPMF não apresenta resultados concre-
tos. Mas o povo brasileiro sabe que a arrecadação da 
CPMF sustenta o SUS, o hospital público, o posto de 
saúde, o Programa Saúde da Família e muitos e mui-
tos outros. 

Sras. e Srs. Deputados, o orçamento da Saúde 
para 2007 é de 50 bilhões de reais e o montante des-
tinado ao Programa Bolsa Família chega a 12 bilhões 
de reais. Portanto, apenas esses 2 itens representam 
62 bilhões de reais, ou seja, toda a arrecadação da 
CPMF é insuficiente para mantê-los. Anualmente, por 
tanto, gastamos muito mais do que o arrecadado pela 
CPMF para atender ao orçamento da Saúde e ao Pro-
grama Saúde da Família.

Então, qual a razão para não compreendermos 
a necessidade da renovação dessa contribuição, se 
quem paga mais é justamente o contribuinte que tem 
maior movimentação financeira? Alguém, por exemplo, 
que ganha mil reais por mês e movimenta integralmen-
te essa importância paga de CPMF apenas R$3,80! 
Isso, nobres Deputados, é muito menos do que a ta-
rifa cobrada pelos bancos para fornecer um talão de 
cheques. E o curioso, Sr. Presidente, é que não vejo a 

FIESP, não vejo líderes empresariais reclamarem das 
tarifas bancárias. Mas da CPMF, um imposto social, 
eu os vejo vociferando Brasil afora. 

Alerto os nobres colegas Deputados: somos um 
País que não resolve todos os problemas; somos um 
País que ainda devemos 1 trilhão... 

(O microfone é desligado.)
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Queremos ouvir a conclusão do Deputado Beto Al-
buquerque. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
disse para o Deputado Emanuel Fernandes, também 
é o caso do Deputado Beto Albuquerque.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Nós queremos ouvi-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não, 
não vou dar a palavra a S.Exa. Ele vai proferir apenas 
a frase final. E agradeço a contribuição.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Pois não, Sr. 
Presidente.

Quero lembrar que o Brasil, país em que vivemos, 
deve 1 trilhão 179 bilhões de reais. E não foi o Governo 
Lula que inventou essa dívida. Por ela, pagamos 160 bi-
lhões de reais de juros anualmente. Um país que paga 
juros nesse valor não pode se dar ao luxo de desprezar 
40 bilhões, recursos que são investidos na área social. 

Por isso, somos favoráveis à prorrogação da 
CPMF. 

Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente, a benevo-
lência. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
foi benevolência, Sr. Deputado. 

O SR. MARCELO CASTRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO CASTRO (Bloco/PMDB – PI. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz 
Carlos Hauly, que falará contra a matéria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, a CPMF é um tributo sabidamente injusto. É 
um tributo ruim, atrapalha o desenvolvimento econômico 
do País e retira muito mais dinheiro dos mais pobres do 
que dos mais ricos. É mais um tributo que incide sobre 
a base do consumo das famílias brasileiras. 

É essa a discussão, Sr. Presidente. Assim como 
outros tributos incidentes na base do consumo, a CPMF 
retira competitividade, tributa forte e regressivamente, 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48393 

deixa os pobres mais pobres e os ricos mais ricos. 
Para exemplificar, cito apenas um dado estatístico: 
uma família brasileira que ganha 2 salários mínimos 
tem uma carga tributária de 45,8%, ao passo que uma 
família que recebe mais de 30 salários mínimos tem 
apenas 16,4%. 

A tributação sobre o mais pobre neste País, go-
vernado pelo Presidente Lula e pelo PT, continua au-
mentando. Três vezes mais! Os pobres trabalhadores 
elegeram Lula Presidente da República pensando que 
ele fosse fazer deste um País mais justo. E o que nós 
colhemos? A injustiça se acentua no Governo Lula, 
porque não houve um mês deste Governo em que a 
arrecadação não tenha sido maior do que a do mês 
correspondente no ano anterior. 

Isso não é mérito! Isso é uma derrama! Por muito 
menos, em diversos países do mundo, o Governo caiu. 
Aqui, não bastassem os escândalos, há o inferno da 
tributação, uma das mais elevadas do mundo e das 
galáxias, e da taxa de juros, uma das mais altas pra-
ticadas no planeta Terra. Aqui, o trabalhador é punido 
– e continuará sendo punido. 

Por que a Oposição deseja votar contra – e vai 
votar – a CPMF? Primeiro, porque este ano é propício. 
A arrecadação federal, em 2007, terá um superávit de 
60 bilhões de reais, muito mais do que a arrecadação 
da CPMF, que será de 37 bilhões. Este ano, o Governo 
Lula aumentou a carga tributária em cima dos pobres 
em 60 bilhões de reais! 

E o pior, Sr. Presidente, é que este Governo não 
tem projetos, nem tem planos. Quando na Oposição, 
sempre votou contra tudo, mas hoje faz exatamente o 
oposto do que defendia. E não quer dialogar, não quer 
sentar à mesa de negociação. Diz que na Câmara é 
tudo muito fácil, que os Deputados da base estão todos 
acertados para votar com o Governo, que vai ter um 
pouco mais de dificuldade no Senado da República. 

Ora, quem defende os trabalhadores neste País 
não vota a favor da CPMF. Quem defende os traba-
lhadores deste País, que precisam de emprego, não 
vota a favor do aumento da carga tributária, que afeta 
as empresas e as leva à falência.

Por outro lado, este Governo não olha para o 
desenvolvimento industrial do País e deixa o agricul-
tor à sua própria sorte. Cinco milhões de proprietários 
agrícolas neste País quebraram! A agroindústria está 
falindo! Os produtores que dependem do dólar estão 
quebrando!

E agora o Governo quer enfiar goela abaixo do 
País a prorrogação da CPMF. Não à CPMF! Não aos 
tributos regressivos! Sim aos tributos progressivos! 
Sim a um sistema tributário justo, universal! Não ao 
sistema tributário canalha existente no Brasil! Se isso 

ocorresse num país da Europa, o Governo já teria 
caído, e não haveria essa estrutura tributária iníqua, 
injusta, infeliz e anticristã. 

Não à CPMF! 
O SR. REINALDO NOGUEIRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. REINALDO NOGUEIRA (PDT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) Para 
discutir, concedo a palavra ao Deputado Eduardo Val-
verde, que falará a favor da matéria.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, recentemente, 
uma operação da Polícia Federal bateu na Daslu e foi 
descoberto que a loja sonegava IPI, COFINS e Imposto 
de Renda, mas não CPMF. 

O jornais de hoje noticiam que a empresa Lou-
is Vuitton, fabricante de famosa marca de bolsa, foi 
processada por sonegar ICMS, mas não por sonegar 
CPMF. 

Justamente por essa razão, Sr. Presidente, aque-
les que compram na Daslu ou na Louis Vuitton defen-
dem o fim da CPMF, porque ela grava o capital das 
pessoas que têm movimento financeiro muitas vezes 
incompatível com o que declaram no Imposto de Renda, 
e querem jogar esse tipo de discurso para a população 
mais pobre. Será que o engraxate, a dona de casa, a 
cabeleireira, o taxista e o garçom movimentam muito 
dinheiro em conta bancária? 

Que desfaçatez! Que demagogia!
Os senhores criaram a CPMF, botaram uma pe-

dra no sapato, foram contra a própria classe e estão 
cobrando uma fatura de sua responsabilidade! 

Perguntem às 712 comunidades indígenas se 
querem o fim da CPMF; perguntem às 612 comunida-
des quilombolas brasileiras que serão atendidas com 
água pelo PAC da FUNASA se são contra a CPMF; 
perguntem aos camponeses piauienses atendidos 
pelo programa de combate à fome, neste momento em 
que grassa profunda seca na região, se são contra a 
CPMF; perguntem às 9 milhões de famílias que rece-
bem o Bolsa Família, programa que permitiu ao Bra-
sil, pela primeira vez nos últimos 15 anos, fazer cair a 
quantidade de população abaixo da linha de pobreza, 
se são contra a CPMF.

A CPMF é progressiva e justa, pois quem realiza 
maior movimentação financeira paga mais; combate 
sonegação e simplifica a administração tributária; be-
neficia aqueles que nunca foram objeto de políticas 
públicas neste País; reduz a pobreza; financia o Pro-
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grama Saúde da Família, cujos agentes visitam casa 
a casa, orientando a população a evitar doenças, dimi-
nuindo os gastos do Estado brasileiro com tratamento 
de média e alta complexidade nos hospitais convenia-
dos – inclusive há nesta Casa uma frente parlamentar 
que defende os hospitais conveniados em troca de 
saúde preventiva.

Quem gosta da CPMF é o camponês que vende 
à CONAB o produto que será ofertado a hospitais, a 
asilos e a escolas, para a segurança alimentar. Quem 
gosta da CPMF é o aposentado e o pensionista que 
se beneficiam do reforço que os recursos da sua ar-
recadação dão ao INSS, o que permite que pensões 
e aposentadorias acompanhem o aumento do salário. 
Quase 17 milhões de brasileiros recebem salário míni-
mo da Previdência Social, e todos vêm tendo aumento 
real, recuperação proporcionada pelo Governo Lula.

Obviamente, com tudo isso e com acesso à esco-
la, a população começa a compreender a política deste 
País, começa a ver que muitos discursos feitos nesta 
Casa são subterfúgios, sofismas empregados por quem 
dirigiu o País por mais de 500 anos e não conseguiu 
combater a pobreza, não conseguiu fazer com que os 
ricos assumissem suas responsabilidades, apesar de 
terem ganho tanto dinheiro no passado, escravizando 
trabalhadores, usurpando recursos do Estado brasilei-
ro. E, agora, uma bancada muito poderosa, financiada 
com caixa 2, com recursos de importantes setores do 
País, não quer que esse setor, que sempre dominou a 
política brasileira, pague um pouco mais de imposto e 
contribua para o progresso e para a igualdade social 
que o Brasil tem de construir.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Cum-
primento o Deputado Eduardo Valverde pela precisão 
no uso do tempo.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
falar contra a matéria, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, muito me admira ouvir de 
Deputados do Partido dos Trabalhadores palavras 
como desfaçatez e demagogia. Quem pode ter sido, 
na história recente do País, mais desfaçado e dema-
gógico do que o próprio Partido dos Trabalhadores, no 
exercício da Oposição? Todos se lembram, sobretudo 
os mais experientes e atentos, do comportamento do 
PT quando, nesta Casa, teve a responsabilidade de 
liderar as oposições. Peço, portanto, cuidado nas pa-
lavras e respeito ao que se diz da tribuna, sobretudo 
porque o presente os condena e, certamente, o futuro 
os condenará. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o 
Brasil não precisa mais da CPMF, criada em caráter 
provisório, mas que se transformou em verdadeiro im-
posto mascarado, imoral, que não pode mais existir na 
realidade brasileira. 

A CPMF foi criada para atender à saúde pública. 
E o que hoje existe no Brasil? A pior saúde em termos 
qualitativos de todo o planeta.

Dirijo-me aos pais e mães de família que, ao re-
correrem à rede pública, são obrigado a esperar ho-
ras e horas em filas nos hospitais e postos de saúde 
para, muitas vezes, ao final, depararem-se com o não: 
“Aqui não há médico; aqui não há remédio; aqui não 
pode fazer exame”. 

Essa é a realidade que diariamente o povo do 
Brasil enfrenta! 

Peço aos Deputados que olhem mais para essa 
realidade, que entendam que o Brasil real está sofren-
do, que o Brasil real não suporta mais o descaso deste 
Governo. Peço aos Srs. Parlamentares que compreen-
dam que a CPMF não precisaria existir se tivéssemos 
um governo sério neste País, um governo que não 
fosse conivente com a corrupção – infelizmente, essa 
praga está entranhada no seio do Governo Federal –, 
um governo que se preocupasse com a moralidade 
pública, um governo que não admitisse a proliferação 
de Ministérios. Trinta e oito Ministérios para quê? Será 
que o Brasil precisa de tantos? Claro que não. Não pre-
cisaríamos de CPMF se não tivéssemos um governo 
que a cada dia cria novos cargos em confiança, justa-
mente para empregar os companheiros do PT e dos 
partidos da base aliada.

Se tudo isso não existisse no Brasil, o Governo 
não precisaria desses 40 bilhões de reais. Mas, ainda 
que não fosse assim, o Governo também não precisaria 
dos 40 bilhões, porque há excesso de arrecadação. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, des-
façados e demagogos são aqueles que têm coragem 
de subir à tribuna desta Casa para sustentar o insus-
tentável, para defender o indefensável, para pregar 
propostas e princípios antes por eles renegados. Co-
erentes são aqueles que estão atentos ao clamor das 
ruas; coerentes são aqueles que estão atentos aos 
anseios e às necessidades do povo brasileiro; coeren-
tes são aqueles que têm a coragem de votar contra a 
CPMF, de dizer “não” a essa carga tributária sufocan-
te, de tentar mudar este País, de procurar garantir o 
crescimento econômico e preservar os valores mais 
nobres da sociedade. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aqueles 
que votarem a favor da CPMF estarão votando contra 
o Brasil e contra os brasileiros.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Cumpri-
mento o Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto pela 
exemplar disciplina exemplar no tocante ao horário.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Colbert 
Martins, que falará a favor da matéria.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é importante estabelecermos nesta dis-
cussão algumas diferenças relevantes. 

No primeiro período do mandato passado, par-
ticipamos diretamente de idêntica discussão, e então 
pertencíamos, como hoje, à base do Governo. Àquela 
época, por orientação do nosso partido, votamos favo-
ravelmente à prorrogação da vigência da CPMF. Logo 
em seguida, o partido em que militei o tempo inteiro 
nesta Casa, o PPS, foi para a Oposição ao Governo 
Lula, e nós mudamos a posição: votamos contra à pror-
rogação da CPMF naquela época também. 

Tivemos, Sr. Presidente, posições diferentes e 
divergentes com relação ao encaminhamento desta 
matéria. E, neste momento, entendemos novamente 
que podemos e devemos ter outro tipo de orientação, 
a partir do que vemos: a necessidade da prorrogação 
mais uma vez dessa contribuição, a necessidade de 
ela ser reduzida – e isso o Governo fará –, e de outras 
ações necessárias, e não apenas em relação à folha de 
pagamento, para que possamos compreender, como é 
o nosso dever, que, se a arrecadação dessa quantidade 
de recursos de repente for suprimida, como propõem 
seus criadores, o Democratas e o PSDB, inviabiliza-
remos, de imediato, a assistência e a emergência em 
todo o País, principalmente no Nordeste. 

As dificuldades por que passam a saúde públi-
ca e as emergências dos hospitais, mostradas hoje 
pela mídia – e falo também na qualidade de médico –, 
tendem a se acelerar. Muitas pessoas não têm outra 
alternativa. Dez em cada 100 pessoas dependem do 
Sistema Único de Saúde. E esses 20 bilhões de reais 
que a CPMF aporta ao SUS são absolutamente indis-
pensáveis para seu funcionamento.

É necessário retirar o imposto? Sim. Mas se o 
retirarmos de vez serão criadas dificuldades em rela-
ção à vida de cada um dos brasileiros. 

No ano passado, a CPMF atingiu 27 milhões de 
pessoas, número realmente muito expressivo. A carga 
tributária está alta? Está. Precisa diminuir? Precisa. 
Desde à época de Fernando Henrique já precisava. 
Aliás, reitero, PSDB e DEM são pai e mãe desse tri-
buto. E neste momento precisamos começar sua redu-
ção. Quem não o quer são os candidatos à eleição de 
2010, especialmente os do PSDB, que neste momento 
vislumbram a possibilidade de retomar o Poder. Não 

aparecem por aqui, fazem de conta que votam contra, 
mas estão torcendo para que a matéria seja aprova-
da, porque ninguém quer abrir mão de uma vantagem 
financeira desse tamanho.

Cabe-nos, neste momento, e vamos fazê-lo nesta 
votação, pois a base do Governo tem essa condição, 
possibilitar a redução do valor dessa contribuição, que, 
por outro lado, tem o condão de propiciar rigorosa fis-
calização no que diz respeito à sonegação do Imposto 
de Renda e de lavagem de dinheiro.

O percentual de 0,38% da CPMF é alto? Sim. 
Mas essa é outra responsabilidade do Governo Fer-
nando Henrique Cardoso, que o aumentou de 0,20% 
para 0,38%. Precisamos e devemos corrigi-lo. O que 
não dá para entender é o discurso unilateral daqueles 
que ontem foram responsáveis pela criação da CPMF 
e hoje posam de arrependidos, querendo corrigir uma 
situação que eles mesmos criaram.

Sr. Presidente, no Código Canônico temos ar-
rependimento, confissão e penitência. O arrependi-
mento parece ser explicito todos os dias neste ple-
nário; a confissão é publica; e, agora, está hora da 
penitência daqueles senhores que assim o fizeram, 
durante tantos anos neste País. Está na hora, sim, de 
juntos começarmos uma redução gradual e lenta da 
CPMF, mas de modo que preserve o Sistema Único 
de Saúde, que desses recursos não pode prescindir, 
lamentavelmente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Cum-
primento também o Deputado Colbert Martins pela 
precisão no uso do tempo que lhe foi destinado.

O SR. SÉRGIO MORAES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO MORAES (PTB – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PTB nas votações anteriores.

O SR. CEZAR SCHIRMER (Bloco/PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com a bancada na votação anterior.

 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, Sras. 
e Srs. Deputados, servidores que ajudam a realizar 
esta sessão, público que nos sustenta, é importante o 
PSOL marcar sua posição. 

Diz o ditado que, em casa que falta pão, todo 
mundo grita e ninguém tem razão. É verdade que a 
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gênese desse imposto vem da década neoliberal, da 
qual nosso colega Deputado Antonio Palocci foi um 
grande continuador. Havia, então, a idéia de se criar 
um tributo para permitir o equilíbrio fiscal. Mas o que 
está em discussão aqui e agora é a quarta prorroga-
ção desse tributo, vinculada à nociva Desvinculação 
de Recursos da União. 

Para nós, do PSOL, é verdade que, em tese, um 
imposto sobre movimentação financeira tem virtudes. É 
insonegável, mapeia uma gama muito grande de movi-
mentações financeiras, favorece o combate à corrup-
ção, é de fácil execução, tem baixo custo operacional 
e, sobretudo se tem uma destinação virtuosa, pode e 
deve ser analisado e considerado.

Inicialmente, houve a intenção de os recursos 
serem destinados à Saúde em crise, com o dramático 
apelo de Adib Jatene, médico muito respeitado e com 
a aura de ser um homem apartidário – se é que isso 
existe. O povo aderiu a essa contribuição, embora a 
Justiça a tenha questionado, porque sentiu que pode-
ria ser para uma boa finalidade. 

Mas, passados quase 14 anos da CPMF e da 
DRU, qual a situação hoje? Em primeiro lugar, trata-
se de imposto regressivo com a sua alíquota linear. A 
movimentação do trabalhador que tem cheque, sim, 
embora nem todos o tenham, é sempre gravada em 
0,38%. O milionário, o investidor das grandes mon-
tantes, paga a mesma alíquota. E isso é injusto. Em 
segundo lugar, nem todo mundo tem sua movimenta-
ção financeira tributada: investidores estrangeiros que 
apliquem em bolsa de valores, que comprem títulos da 
dívida ou invistam em contas e fundos de investimento 
são isentos. Vejam que o capital financeiro, como sem-
pre neste País, está muito bem aquinhoado. 

Por outro lado, essa arrecadação sofreu grande 
degeneração no que se refere à sua destinação – e 
chegamos aos números atuais. Em 2006, a arrecadação 
foi de 32 bilhões. Desse total, 40,2% foi destinado ao 
SUS; 21% ao Fundo de Erradicação à Pobreza – aliás 
proposta do finado Senador Antonio Carlos Magalhães; 
e 17,6% ao Tesouro Nacional, a fim de fazer caixa para 
o superávit primário.

Então, esse elemento estruturante do ajuste fiscal 
e da prioridade ao capital financeiro contaminaram a 
CPMF, que deixou de ser um tributo integrante da ló-
gica geral da política macroeconômica e perdeu seu 
conteúdo social, de auxiliar a reduzir a desigualdade 
social e as agruras da nossa gente.

Por isso essa simples prorrogação, exatamente 
igual à que foi feita em 2003 e em anos anteriores, 
perpetua inconsistências, injustiças e deixa de ter 
um elemento primordial de justiça fiscal, a busca da 
igualdade.

A idéia generosa, em tese, da CPMF foi desvir-
tuada.

Esse imposto – queremos imposto, sim, e Esta-
do forte – está contaminado pelo ideário neoliberal, 
fiscalista e financeiro.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Cum-
primento também o Deputado Chico Alencar pela pre-
cisão no uso do tempo que lhe foi destinado.

O SR. MAURO NAZIF – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. ELISEU PADILHA (Bloco/PMDB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor: 

“Senhor Presidente,
 Requeremos, nos termos do art. 117, 

inciso XI, da  Câmara dos Deputados, o encer-
ramento da  discussão da PEC 558/06.

 Sala das Sessões, –  André Vargas, 
Vice-Líder do PT”.

 O SR. PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na votação anterior, meu voto foi de acordo com 
o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, que falará contra a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, lamento que o Governo já queira en-
cerrar a discussão. Aliás, esse requerimento estava 
sobre a mesa antes mesmo da abertura da discus-
são. Trata-se de falta de respeito e de consideração 
com esta Casa.

Aliás, o Governo tem sido useiro e vezeiro nes-
sas atitudes, como aconteceu ontem com a revogação 
das medidas provisórias, em que foi escrachada a Ex-
posição de Motivos. A revogação seria utilizada para 
desobstruir – literalmente! – a pauta da Câmara dos 
Deputados, argumento que repetiu hoje, na revogação 
da Medida Provisória nº. 382.
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Como disse, esse requerimento estava sobre a 
mesa antes do início da discussão. O Governo pode 
até amealhar maioria, sabe-se lá a que preço ou a 
que custo, para aprovar essa proposta de emenda à 
Constituição, mas que tenha, pelo menos, o mínimo 
respeito aos princípios regimentais que norteiam os 
trabalhos desta Casa. Não pode querer atropelar a 
Minoria, como chegou a pensar, ao se utilizar de re-
querimento de retirada de pauta falsamente colocado. 
Posso afirmar isso porque o seu autor, o Deputado Sil-
vio Costa, depois se vangloriava dessa atitude pelos 
corredores da Casa. 

Há de se ter um mínimo de urbanidade na ativi-
dade parlamentar. Podemos perder, podemos ganhar, 
mas temos de observar o respeito no entrechoque das 
disputas parlamentares. O Deputado Beto Albuquerque, 
por exemplo, foi à tribuna e, de maneira respeitosa, ex-
pendeu seu ponto de vista, e nós o entendemos. Ainda 
ontem, após reconhecer seu equívoco, S.Exa. descul-
pou-se com o Deputado Antonio Carlos Pannunzio. 
Nesse nível, sim, é possível a discussão. Mas quando 
percebemos que alguns se utilizam de artimanhas e 
subterfúgios, aí não dá para aceitar.

Lamentavelmente, esse é um requerimento de 
subterfúgio. E eu assim afirmo porque apresentado 
antes até do início da discussão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, lamen-
to que tenham tentado atropelar o encerramento da 
discussão, porque, na verdade, a sociedade não quer 
a CPMF. A sociedade manda um claro recado a esta 
Casa: não quer a prorrogação da CPMF. E nós estamos 
fazendo o possível e o impossível para que não haja a 
prorrogação da CPMF pretendida pelo Governo.

Ontem, todos perceberam, discutimos uma me-
dida provisória por 9 horas, e ela só foi votada perto 
das 3h da manhã. Nós nos desgastamos em defesa 
da sociedade, em defesa daqueles que querem uma 
postura ética, digna e decente. E alguns até acusam 
que quem hoje está contra a CPMF ontem teria se 
colocado a favor.

Nesse particular, Sr. Presidente, sinto-me extre-
mamente à vontade, porque sou contra a CPMF desde 
o seu nascedouro, no Governo passado. Não acredito 
que imposto com alíquota linear seja justo. Não há jus-
teza quando se taxa alguém fabulosamente rico com o 
mesmo percentual incidente sobre aquele que recebe 
seu mísero salário numa agência bancária. E a verdade 
é que aqueles que têm mais recursos acabam se uti-
lizando do artifício de depositar o dinheiro em bancos 
estrangeiros e, assim, não pagar CPMF. 

Muitos diziam que a CPMF também se destinava 
a combater corruptos e traficantes, mas essa argumen-

tação foi desmontada ao longo do tempo. A propósito, 
a prisão de um traficante em Cotia, São Paulo, revelou 
que ele tinha dinheiro escondido em várias dependên-
cias da sua residência e em outros locais. Quando os 
corruptos são presos, aparecem malas e malas de di-
nheiro, porque eles não confiam no sistema bancário. 
E acabamos vendo que grandes conglomerados fazem 
uma minicompensação: pagam suas contas com che-
ques de outros para fugir da CPMF. 

Sr. Presidente, como sabemos que o trabalhador 
não tem como fugir da CPMF, queremos que ela seja 
extinta, como previsto na emenda constitucional em 
vigor, no final de 2007.

Essa vai ser a nossa luta, de forma persistente 
e pertinaz, contra a CPMF.

 O SR. WLADIMIR COSTA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB – PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em todas as votações realizadas hoje, votei conforme 
a orientação do PMDB. 

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Luiz Sér-
gio, que falará a favor da matéria.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se é 
verdadeiro o discurso da Oposição de que este é um 
tema que a sociedade brasileira debateu profundamen-
te, também é verdade que este é um tema que esta 
Casa discutiu igualmente de maneira profunda.

Se já houve o debate, devemos encerrar a dis-
cussão e passar para a votação, que é o que interes-
sa, principalmente àqueles que dependem dos impor-
tantes programas sociais criados e comandados pelo 
Governo Federal.

Por isso, Sr. Presidente, queremos encerrar a dis-
cussão, para passarmos rapidamente à votação.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar a bancada pelo PSOL, concedo a palavra ao 
Deputado Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
complementar nossa argumentação, estão inscritos 
para o bom debate, com o qual temos compromisso, a 
Deputada Luciana Genro e o Deputado Ivan Valente. 

Nós do PSOL queremos questionar os 12 bi-
lhões de reais do ano passado integrantes da arre-
cadação geral da CPMF – 32 bilhões, no caso – que 
simplesmente não foram aplicados na saúde ou em 
programas de erradicação da pobreza, mas foram, 
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sim, para o entesouramento, para a política continua-
da do superávit primário, para o pagamento de juros 
e serviços da dívida. 

Sr. Presidente, estamos aqui em nome do bom 
debate, da boa prática legislativa, depois de sermos 
tão açoitados pelo Executivo, que instituiu, de ontem 
para hoje, a medida provisória anulatória ou rítmica, 
aquela que determina a agilidade ou não das nossas 
votações no Legislativo. 

Portanto, nosso voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Cum-

primento o Deputado Chico Alencar, que se empe-
nhou para se ater ao tempo estabelecido, bem como 
o Deputado Arnaldo Faria de Sá e todos aqueles que 
se esforçaram para cumprir o horário definido para o 
encaminhamento.

Com a palavra o Deputado Ayrton Xerez.
O SR. AYRTON XEREZ (DEM – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Presidente Arlindo Chinaglia, 
o Democratas vai votar contra a CPMF e, portanto, con-
tra este requerimento de encerramento da discussão. 
Mas os democratas são muito mais contrários a um 
certo estilo de fazer governo do que a apenas votar 
topicamente determinada matéria. Nós somos contra 
o fato de o Governo auferir uma arrecadação que che-
gou a 257 bilhões de reais, no ano de 2006, e entre-
gar todos esses recursos para pagamento de juros da 
dívida, em vez de efetivamente melhorar a qualidade 
de vida nas grandes cidades. A CPMF é apenas um 
desdobramento disso.

Portanto, o Democratas vai votar contra o encer-
ramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSDB?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, é lícito o Governo ter a pretensão de encerrar 
a discussão. O que se precisa fazer é perguntar à so-
ciedade, ainda que esta discussão tenha sido longa 
no dia de hoje, se já estamos prontos para arrancar 
do couro do brasileiro mais 40 bilhões de reais em 
impostos, simplesmente para satisfazer os apetites 
do Governo.

Mas ainda existe uma contradição que não está 
explicada. Não vi nenhum Líder da base governista 
fazer qualquer alusão a isso. De um lado, o Governo 
quer recursos para a CPMF e, na mesma proposta de 
emenda constitucional, quer a DRU, a Desvinculação 
de Receitas da União. Ele já vai tirar 20% desse total 
de 40 bilhões e vai gastar como quer. Então, não está 
clara essa questão.

Por isso, Sr. Presidente, somos a favor desse re-
querimento. Não dá para encerrar a discussão.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em Direito 
Tributário, há uma distinção básica entre impostos di-
retos e impostos indiretos. Os diretos são aqueles que 
vão ao alvo da capacidade contributiva do cidadão. Em 
geral, os impostos diretos são mais democráticos. Os 
indiretos pegam todos os contribuintes, ricos ou po-
bres. Neste País, em 1996, a população que recebia 
na faixa de até 2 salários mínimos tinha 26,5% de im-
postos indiretos. Em 2004, a capacidade espoliativa do 
Governo sobre a população que recebe até 2 salários 
mínimos foi para 45,8%. 

Portanto, propõe-se uma nova CPMF sem qual-
quer possibilidade de dedução. Há um desejo do Go-
verno de fazer caixa para seus caprichos políticos. 

Somos contra o requerimento.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
proposta mexe com 20% do Orçamento, com a DRU e 
com mais 40 bilhões de reais da CPMF, e alguns acham 
que apenas 3 Deputados de um lado e 3 de outro têm 
que se pronunciar para que seja encerrada a discussão. 
Se, em qualquer lugar do mundo, eu falar que em um 
debate de proposta desta magnitude acontece isso, 
vão considerar que isso é um absurdo.

Sr. Presidente, é claro que há necessidade de 
mais discussão. Por isso, vamos votar “não”.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, estamos tratando da prorrogação da CPMF. Se 
é uma prorrogação, alguém a criou. E quem a criou foi 
o PSDB, apoiado, na ocasião, pelo PFL, o atual DEM. 
Por que agora querem retirá-la? É por que o País está 
crescendo? É por que os índices estão melhorando?

Qualquer pessoa de responsabilidade neste País 
sabe que não podemos retirar 38 bilhões de reais da 
saúde, da Previdência e dos programas sociais. Os 
Governadores do PSDB e do DEM, que vivem uma 
crise hoje na aérea da saúde em seus Estados, sabem 
que não se pode retirar a CPMF.

Portanto, o que ocorre aqui é um jogo de cena. 
Mas a população não é boba. Ela vem acompa-

nhando o Congresso há anos e sabe que quem quer 
acabar com a CPMF é quem a criou. 

Dessa forma, vamos votar “sim” para o encerra-
mento da discussão.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é interes-
sante, esta discussão sobre a CPMF nos deixa muito 
parecidos. Consideremos a história da CPMF. Quando 
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essa contribuição foi criada, ainda como IPMF, todos 
disseram quer era importante para o equilíbrio fiscal. 
No início, ela se chamava imposto provisório. Depois, 
recebeu denominações diferentes e alíquotas diferentes. 
Inicialmente a alíquota era de 0,25%; depois, passou 
para 0,20%; mais tarde, subiu para 0,38%. E quem a 
fixou em 0,38% foi o Governo passado.

Portanto, essa discussão une toda a Casa porque 
os Deputados que aqui estão foram a favor ou contra 
esse imposto num certo momento. Muitos que foram 
contra são a favor hoje.

O importante é discutir agora a importância que 
tem esse imposto para o Brasil. Por isso, o PTB vota 
“sim”.

 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, desejo 
apenas registrar a presença do Senador Demostenes 
Torres em nosso plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Seja 
bem-vindo, Senador.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PR?

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Partido da República fica impressionado ao ver 
a base do Governo receber da Oposição todo tipo 
de adjetivo. Somos qualificados aqui de maneira 
negativa o tempo inteiro. Estamos querendo encer-
rar a discussão. Por muitas vezes, já apresentaram 
requerimentos para encerrar a discussão. Quando 
apresentamos um requerimento para encerrar a dis-
cussão, somos desqualificados. Impressiona-me a 
atitude da Oposição. 

O Partido da República vota “sim” para o encer-
ramento da discussão.

O SR. VILSON COVATTI (PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
a anuência do nosso 1º Vice-Líder, Deputado Bene-
dito de Lira, passo a orientar a bancada do Partido 
Progressista. 

Deixo bem claro, principalmente aos telespecta-
dores, que matéria alguma é votada neste Parlamento 
sem o conhecimento de todos os Deputados. Nenhum 
assunto é de tão amplo conhecimento e foi tão deba-
tido como a CPMF. Trata-se realmente de um projeto 
a respeito do qual cada um – e não é de hoje – tem 
a consciência de como votar e como defender a sua 
opinião perante a base. 

Portanto, quando forem usar a tribuna, lembrem-
se de que cada um é responsável pelo seu voto. Não 
venham com essa história de protelar a votação, porque, 
hoje, amanhã ou na semana que vem, vamos votar, e 
cada um é responsável pelo seu voto.

A orientação do Partido Progressista é pelo voto 
“sim”.

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PV vota “sim”.

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
talvez fosse melhor que não estivéssemos hoje aqui 
para votar a CPMF, mas todos sabemos da importân-
cia dessa contribuição para o Brasil.

Sendo assim, votamos “sim” para o encerramen-
to da discussão.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “sim” 
para o encerramento da discussão.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Liderança do Governo vota “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. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 

– SP.) – Sr. Presidente, peço verificação.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – 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. 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, 
o Democratas está em obstrução.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
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Liderança da Minoria reorienta a bancada, indica a 
obstrução.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
está em obstrução.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PSDB está em obstrução.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS está em obstrução.

 O SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoco os Depu-
tados do PT a virem rapidamente ao plenário. Precisa-
mos atingir o quorum de 257 Parlamentares. 

 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, convoco os 
Deputados do Bloco para virem a plenário votar “sim” 
ao encerramento da discussão. 

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
convoco os Deputados do Bloco PMDB/PSC/PTC para 
comparecerem ao plenário e votarem “sim”. 

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
convoca seus Deputados a virem a plenário. Como foi 
dito no início desta sessão, teremos uma longa noi-
te e precisamos que S.Exas. estejam aqui para votar 
“sim”. 

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
convoca seus membros a virem ao plenário para, como 
base do Governo e pelo bem do Brasil, encaminhar 
o voto “sim”. 

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Progressista convida seus Parlamentares a compa-
recerem ao plenário a fim de participar da votação e 
do encerramento da discussão da PEC que prorroga 
a CPMF. O PP vota “sim”. 

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, 
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna neste 
momento em que estamos discutindo a CPMF, e o 
Brasil inteiro nos acompanha pela TV Câmara. Tenho 
certeza de que bateremos todos os recordes de audi-
ência no dia de hoje.

Serei curto e grosso em minhas observações: o 
povo brasileiro, em todas as pesquisas que tive opor-
tunidade de acompanhar, é contrário à continuidade 
deste imposto que prejudica apenas os mais pobres. 
Por conta disso, estamos discutindo o assunto em 
plenário desde ontem e fazendo obstrução, o que é 
regimental e permite à Oposição, em momentos como 
este, defender a população.

Pensando em defender o povo e chamar sua 
atenção, utilizamos a obstrução, sim. Defendemos a 
definitiva extinção da CPMF. Isso que o povo quer e é 
o que estamos dizendo aos nossos pares.

Mas o Governo entende que deve votar a favor 
da matéria e continuar com a CPMF. São 38, quase 
40 bilhões de reais, arrecadados anualmente, com a 
desculpa ou a justificativa de que parte dos recursos 
serão destinados à saúde e parte ao combate à po-
breza. Enfim, há recursos suficientes para atender a 
esses segmentos.

Precisamos diminuir a carga tributária e começar 
aquela reforma tão prometida.

Vamos aproveitar este momento e extinguir a 
CPMF.

O SR. ASSIS DO COUTO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ASSIS DO COUTO (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei conforme o partido.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei de acordo com o partido.

O  SR. SABINO CASTELO BRANCO (PTB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com o partido na votação passada. 

 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 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, faço um apelo a todos os 
Deputados, principalmente aos da base do Gover-
no. Conversava eu com alguns Líderes do Governo 
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e os informava, Deputado Darcísio Perondi, de que 
nós, que lutamos pela saúde, ficamos numa situa-
ção complicada, uma vez que a sociedade nos cobra 
clara posição sobre a carga tributária nacional e ao 
mesmo tempo nos preocupamos com o fato de que 
amanhã não sejamos acusados de pôr o SUS num 
buraco ainda mais fundo do que se encontra. Dizia à 
Liderança, constituída por ex-Ministros e Deputados, 
que esta Casa está perdendo uma grande ocasião 
de mostrar maturidade. 

Este seria o momento de apresentarmos alternati-
vas e evitarmos esse conflito, essa batalha, essa guerra 
que, tenho certeza, ao final o País não ganhará. 

Portanto, peço àqueles que têm o poder e o co-
mando do País que estejam atentos. Há Deputados que 
no passado criticavam a CPMF e que hoje criticam os 
que a criticam atualmente. Não poderiam fazer isso, 
porque já estiveram na mesma situação. 

Faço um apelo a todos para que tenham consci-
ência da grandeza da responsabilidade deste momen-
to. Que sejamos coerentes com aquilo que pregamos 
na eleição. 

O Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente.

O SR. OSVALDO REIS – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V. Exa. a palavra.

O SR. OSVALDO REIS (Bloco/PMDB – TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com orientação do 
PMDB.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
quanto esperamos compor o quorum de 257 Deputados, 
pois, por tratar-se de um requerimento, a votação pode 
ser encerrada com este mesmo número, a Presidência 
reitera o apelo aos Srs. Parlamentares presentes nas 
diferentes dependências da Casa para que venham 
imediatamente ao plenário para que possamos concluir 
a votação desse requerimento e, logo após, iniciarmos 
a votação da matéria. 

 O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas está em obstrução.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB está em obstrução. 

 O SR. WALDIR MARANHÃO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WALDIR MARANHÃO (PP – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, hoje, em reunião com a bancada do 
meu Estado, tivemos oportunidade de receber, no café 
da manhã, o diretor do CEFET do Maranhão, Raimun-
do Costa, que promoveu amplo debate e nos fez apelo 
para que, no plano de expansão dos CEFETs em meu 
Estado, sustentássemos sua implementação, a fim de 
garantirmos a redução das desigualdades sociais por 
meio do conhecimento.

Essa atitude dos Parlamentares maranhenses me-
rece o reconhecimento de alguém com o compromisso 
de fazer o Estado avançar cada vez mais pela educa-
ção, pela renda, em busca de seu desenvolvimento. 
Queremos deixar isso registrado, Sr. Presidente.

Da forma como este Plenário está discutindo a 
CPMF, a sociedade tem expectativa de que, em al-
gum momento da sua história, será realizada a refor-
ma política. 

Temos o sonho de ver esta Casa fazer aflorar 
seus sentimentos e incluir na Ordem do Dia a refor-
ma do ensino superior. Da mesma forma como trata-
mos o FUNDEB e a CAPES, um dia a juventude terá 
esperança, possibilidade de construir uma verdadeira 
Nação a partir da educação. 

Com esse entendimento, sabemos o quanto os 
Líderes estão debatendo. Há divergências, é claro. A 
CPMF vai canalizar recursos para a saúde.

Nós podemos colocar um outro ingrediente, que 
vai além da CPMF, a reforma tributária, a reforma de 
Estado, para que possamos encontrar uma nova socie-
dade no mundo contemporâneo, valorizando a educa-
ção, sim, como síntese e como possibilidade.

Na condição de membro do Partido Progressis-
ta, da base do Governo, somos favoráveis à CPMF. 
De igual modo, deixo registrado apelo para que tra-
temos também com a mesma sensibilidade, com o 
mesmo aflorar das nossas inquietações, a reforma 
do ensino superior. O PT, Ministro Palocci, haverá de 
render homenagem à bandeira do Brasil colocando na 
Ordem do Dia essa nova possibilidade de mudança, 
que virá por intermédio das nossas universidades, 
dos nossas CEFETs e da educação básica para a 
nossa juventude.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Waldir Mara-
nhão, o Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

A SRA. MARINHA RAUPP – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. MARINHA RAUPP (Bloco/PMDB – RO. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. VANDER LOUBET (PT – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei com o partido.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, assistimos hoje às últimas orações 
feitas sobre a CPMF. Os sacerdotes principais desta 
Casa rezam seguindo o sagrado Regimento Interno.

Nos últimos dias, Sr. Presidente, temos visto 
se revezarem na tribuna um punhado de Deputados. 
São sempre os mesmos, infelizmente, enquanto o 
restante da Casa permanece paralisado. Mentes bri-
lhantes: ex-Governadores, ex-Prefeitos, Deputados, 
engenheiros. São 60 médicos, 49 engenheiros, 87 
advogados, 22 economistas, 20 administradores pa-
ralisados, porque o Congresso se resume a seguir 
o Regimento.

Esse embate é importante? É importante, mas 
poderia se deslocar para um recinto menor do que 
este plenário e continuar com as câmeras da tevê li-
gadas, poderíamos estar debatendo assuntos mais 
importantes que a sociedade exige do Congresso 
Nacional. Por que não nos reunimos para discutir a 
impunidade, o problema do Judiciário, a reforma na 
legislação, a fim de atender aos anseios da popula-
ção? É isso o que me preocupa, que continuemos, 
sim, este debate.

As medidas provisórias vão continuar. Tenho aqui 
a lista de mais 20 medidas provisórias que já chega-
ram ao Congresso Nacional. Vamos continuar nesse 
sistema? Será que não há maneira de aproveitar essas 
mentes brilhantes do Congresso Nacional?

Sr. Presidente, peço que V.Exa. se debruce so-
bre este problema para que possamos cumprir aquilo 
que a comunidade...

(O microfone é desligado.)

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 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na condição de membro da Opo-
sição, venho à tribuna apresentar claramente nossa 
posição contrária à prorrogação da CPMF, o que vai 
ao encontro dos anseios da sociedade brasileira, que 
não agüenta mais pagar tributos.

A sanha arrecadadora do Governo Federal não 
pára de crescer. No ano passado as despesas do Go-
verno com o PIB cresceram mais que nos últimos anos, 
atingindo 17,2%, carga tributária próxima aos 36% de 
tudo aquilo que é gerado de riqueza no País.

Apesar das argumentações, a CPMF é um tribu-
to que onera a população mais carente, porque incide 
sobre todas as movimentações financeiras, aumen-
tando o custo do arroz, do feijão, da carne, da roupa, 
do transporte, da energia elétrica e dos produtos de 
primeira necessidade.

Existe o argumento de que a CPMF é impres-
cindível para os sistemas de saúde. Não é verdade. À 
medida que a CPMF tem sido aprovada, o Governo tem 
retirado outras partes do Orçamento da área de saúde, 
diminuindo os recursos que lhe seriam destinados.

Há também o argumento de que os Estados e 
municípios serão apenados. Isso não ocorrerá por-
que Estados e municípios já têm outra parte destina-
da pelo Governo Federal, que são as transferências 
constitucionais.

Verificamos que os recursos anteriormente apli-
cados na saúde chegavam a 75%, mas hoje não pas-
sam de 40%. Portanto, não se justifica mais a cobran-
ça dessa contribuição, porque teremos excesso de 
arrecadação. O Governo não precisa da aprovação da 
CPMF e deve diminuir a carga tributária.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 

encerrar a votação. 
Alguém em plenário ainda não votou? (Pausa.)
Com a palavra ao Deputado João Almeida. 

(Pausa.)
Vou encerrar a 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, 
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Sras. e Srs. Deputados, participamos hoje do lança-
mento do Programa de Aceleração do Crescimento 
para a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. O 
que vimos lá é a representação do que é grande parte 
da Bahia e do Brasil: são mais de 6 bilhões de reais, 
Sr. Presidente, em recursos que vão para municípios 
com população abaixo de 50 mil habitantes, para co-
munidades indígenas e quilombolas.

O principal objetivo da FUNASA é o saneamento 
básico. Há grande quantidade de municípios, de gru-
pos indígenas e quilombolas que não dispõem de água 
tratada nem do mínimo saneamento. Neste momento, 
o Governo se dirige a essas populações, àqueles que 
moram, por exemplo, em municípios da Bahia com 
população abaixo de 50 mil habitantes: dos 417, mais 
de 250 serão alvo desse programa.

Na Bahia, especificamente, serão beneficiados 
primeiro os municípios e distritos localizados à beira 
do Rio São Francisco, nessa sua etapa de revitaliza-
ção. Mas no Nordeste inteiro e no Brasil todo, nas co-
munidades indígenas e quilombolas os recursos vão 
para saneamento básico, para tratamento da água, 
são recursos para a saúde.

Cada real, cada dólar que se investe em saúde 
significa grande economia, porque boa parte das do-
enças atinge populações que não consomem água 
de qualidade ou não têm o mínimo de saneamento 
básico.

O Governo Lula dá um grande passo neste mo-
mento. Esperamos que os recursos sejam liberados 
e cheguem rapidamente aos municípios por meio de 
projetos diretos dos próprios municípios, dos Estados, 
ou diretamente por meio da FUNASA.

Sr. Presidente, cumprimento o Governo pelo 
grande passo em benefício da população que habita 
esses municípios e das comunidades quilombolas e 
indígenas.

Muito obrigado a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 

encerrar a votação.
A SRA. SUELI VIDIGAL – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. SUELI VIDIGAL (Bloco/PDT – ES. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o meu partido.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nas votações anteriores, votei de acordo com o meu 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Alguém 
em plenário ainda não votou? (Pausa.)

O SR. LUIZ SÉRGIO – Vários Deputados, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a votação.

 O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para uma brevíssima comuni-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É que 
vou encerrar a sessão e convocar outra. Tenho 1 mi-
nuto para fazer isso.

Vou convocar sessão extraordinária em seguida 
e todos terão direito à palavra.

Não posso esperar. Todos sabem que temos 
horário e jornada, e que o pagamento é no final do 
mês. (Risos.)

Vou encerrar a votação.
Tenho de encerrar a sessão.
Quem ainda não votou em plenário? (Pausa.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – V.Exa. pode 

prorrogar a sessão por 1 hora.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 

não quero.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Não preci-

sa prorrogar, a sessão automati camente prorroga a 
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu sei, 
mas já que se completou o quorum, não precisamos 
ficar aqui até as 4 horas, como ontem.

Todos em plenário já votaram? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

encerrada a votação.
A Mesa vai anunciar o resultado: 

VOTARAM:

Sim:     298
Não:     4
Abstenção:    12
Total:     314

É APROVADO O REQUERIMENTO DE EN-
CERRAMENTO DA DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 558-B, de 2006.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 558/2006 – REQUERIMENTO 
DE ENCERRAMENTO DA DISCUSSÃO – Nominal 
Eletrônica 
Início da votação: 19-9-2007 19:39
Encerramento da votação: 19-9-2007 19:59
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O SR. NEUCIMAR FRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PR-ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com a orientação do partido.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido. 

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a sessão.

Vamos zerar o painel. 
É preciso combinar para manter o painel. Escalo 

o Deputado Nelson Marquezelli para negociar com o 
Deputado Arnaldo Faria de Sá a manutenção do painel. 
V.Exa. poderia me ajudar nisso? (Pausa.)

VI – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 

COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS 
SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Amapá: 5

PARÁ

Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lira Maia DEM 
Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco DEM 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 6
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AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas: 2

RONDONIA

Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondonia: 4

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Arnon Bezerra PTB 
Marcelo Teixeira PR 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 6

PIAUÍ

Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Efraim Filho DEM 
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
José Múcio Monteiro PTB 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Maurício Rands PT 
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Edson Duarte PV 
Félix Mendonça DEM 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Maurício Trindade PR 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Tonha Magalhães PR 
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 14

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Ciro Pedrosa PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
Geraldo Thadeu PPS 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Santana de Vasconcellos PR 
Juvenil Alves S.Part. 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
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Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Miguel Corrêa Jr. PT 
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 27

ESPÍRITO SANTO

Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Deley PSC PmdbPscPtc
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Jorge Bittar PT 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rogerio Lisboa DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 19

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 

Dr. Talmir PV 
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Guilherme Campos DEM 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Paulo Tóffano PV 
Lobbe Neto PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Renato Souza PSDB 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Renato Amary PSDB 
Silvinho Peccioli DEM 
Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 34

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP 
Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul 6
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PARANÁ

Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Takayama PSC PmdbPscPtc
Total de Paraná: 11

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Matteo Chiarelli DEM 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 15

 DEIXAM DE COMPARECER À SES-
SÃO OS SRS.:

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP 
Total de Pará: 2

ACRE

Ilderlei Cordeiro PPS 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Total de Maranhão: 1

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Wilson PT 
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Claudio Cajado DEM 
José Carlos Araújo PR 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Total de Bahia: 4

MINAS GERAIS

Edmar Moreira DEM 
Humberto Souto PPS 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Total de Minas Gerais: 3

ESPÍRITO SANTO

Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Rodrigo Maia DEM 
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Frank Aguiar PTB 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 6
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MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 2

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Roberto PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 3

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – En-
cerro a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, 
dia 19, às 20h06min, sessão extraordinária da Câmara 
dos Deputados com a seguinte

ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS  
(Art. 202, c/c art. 191 do Regimento Interno)

Votação 
ITEM ÚNICO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 558-B, DE 2006 

(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Outros)

Votação, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 558-B, 
de 2006, que dispõe sobre a inclusão da 
CPMF nas disposições do § 2º, do artigo 
76 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias – ADCT da Constituição 
Federal; tendo pareceres da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
admissibilidade desta e das de nºs 23, 50, 
66, 90, 112 e 113/2007, apensadas (Relator: 
Dep. Eduardo Cunha); e da Comissão Espe-
cial, pela admissibilidade das emendas nºs 
1 a 26, 28 e 29 e, no mérito, pela aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 
50/2007, com substitutivo; pela rejeição des-
ta e das de nºs 23, 66, 90, 112 e 113/2007, 
apensadas, e de todas as emendas apre-
sentadas na Comissão Especial (Relator: 
Dep. Antônio Palocci).

Tendo apensadas as PECs nºs 23/07, 
50/07, 66/07, 90/07, 112/07, 113/07 e 
139/07. 

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 1 
minuto.)

ÀS 20 HORAS E 6 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

Ata da 249ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
em 19 de setembro de 2007

Presidência dos Srs. Arlindo Chinaglia, Presidente;  
Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente
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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
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
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
Carlos Souza PP
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Praciano PT
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Amazonas: 8

RONDONIA

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

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP

Henrique Afonso PT
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Acre: 7

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

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Domingos Dutra PT
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
Ciro Gomes PSB 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 Linhares PP
José Pimentel PT
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
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Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Presentes Ceará: 21

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
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
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Rômulo Gouveia PSDB
Ronaldo Cunha Lima PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Presentes Paraíba: 12

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Carlos Wilson PT
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
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Pernambuco: 23

ALAGOAS

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

SERGIPE

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

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães NeDEM
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
João Leão PP
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
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Joseph Bandeira PT
Jusmari Oliveira PR
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
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
Tonha Magalhães PR
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
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
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
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP
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: 50

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Neucimar Fraga PR
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB
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
Dr. Paulo Cesar PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
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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
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 43

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
Cláudio Magrão PPS
Clodovil Hernandes PTC PmdbPscPtc
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Pinotti DEM
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Guilherme Campos DEM

Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
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 PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Marcelo Ortiz PV
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Paulo Renato Souza PSDB
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Santiago PV
Silvinho Peccioli DEM
Silvio Torres PSDB
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 64

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Pedro Henry PP
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT
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Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Presentes Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
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
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Vander Loubet PT
Waldir Neves PSDB
Presentes Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

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 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
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: 27

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
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: 16

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Claudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP
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
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
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Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Tarcísio Zimmermann PT
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 30

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 
490 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 (Arlindo Chinaglia) – Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-
sa-se à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido)
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-

sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES 

 O SR. ZÉ GERARDO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do PMDB.

 A SRA. MARIA DO ROSÁRIO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei conforme a orientação da 
bancada.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
vários inscritos para Breves Comunicações.

 O SR. VANDERLEI MACRIS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB não concorda com a manutenção do painel.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Já 
pedimos que o painel fosse zerado e reaberto para os 
Deputados registrarem suas presenças.

 O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presi-
dente, 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. Pre-
sidente, acabo de receber a notícia de que o jornalis-
ta Amaury Ribeiro Júnior, do Correio Braziliense, e 
demais colegas jornalistas, que estava fazendo uma 
série de matérias sobre a violência e o crime organi-
zado no Entorno, acaba de ser baleado na cidade de 
Valparaíso de Goiás, onde fazia a cobertura de outra 
matéria a respeito do tema.

Venho, portanto, em nome da minha bancada, 
manifestar nossa preocupação com o quadro de in-
segurança no Entorno do Distrito Federal e fazer um 
apelo para o Ministro da Justiça, Tarso Genro, a fim de 
que agilize o envio da Força Nacional de Segurança 
o mais rápido possível naquela região. Que o efetivo 
policial que atuará no Entorno possa coibir a violência 
do crime organizado, em particular contra os jornalis-
tas daquele jornal.

Presto meu apoio ao Correio Braziliense, que, 
com muita coragem, tem divulgado a insegurança e as 
ações do crime organizado no Distrito Federal. 

Lembro ainda que amanhã, às 9h, a bancada do 
Distrito Federal se reunirá com o coordenador da ban-
cada de Goiás e com os secretários de articulação do 
Entorno de Goiás e do Distrito Federal, para discutir 
ações conjuntas, inclusive emendas orçamentárias para 
combater a violência na região do Entorno.

Desejo que o Sr. Amaury Ribeiro Júnior se recu-
pere o mais rápido possível. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-

tado Rodrigo Rollemberg, em nome da Câmara dos 
Deputados, solidarizamo-nos com o jornalista Amaury 
e, naturalmente, com sua família, e também lhe dese-
jamos pronta recuperação. 

Lamentamos o fato de um profissional, no exer-
cício livre da sua função, ser agredido, quando está 
trabalhando em prol da sociedade.

 O SR. RIBAMAR ALVES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.
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O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei conforme a orientação do Bloco.

 O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na votação anterior, votei conforme a orientação 
do PMDB.

 O SR. ASDRUBAL BENTES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB – PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nas votações anteriores, votei conforme a orientação 
do PMDB.

 O SR. NATAN DONADON – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NATAN DONADON (Bloco/PMDB – RO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na votação anterior, votei conforme a orientação 
do partido.

 O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
desejo, com profunda emoção, comunicar à Casa o 
falecimento, ocorrido às 18h de hoje, em Fortaleza, de 
uma das figuras estelares da literatura nordestina, o jor-
nalista, escritor e dramaturgo Manuel Eduardo Pinheiro 
Campos, que presidiu o Instituto do Ceará e integrava 
a Academia Cearense de Letras. Era um homem que 
tinha uma bibliografia das mais alentadas e se proje-
tara diante de seus pares nas instituições culturais e, 
sobretudo, diante dos seus conterrâneos, como uma 
figura estelar das letras do nosso Estado.

É a homenagem que desejo prestar, neste ins-
tante, com este registro, ao grande e saudoso Manuel 
Eduardo Pinheiro Campos.

 O SR. ANSELMO DE JESUS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANSELMO DE JESUS (PT – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior.

 O SR. EDMILSON VALENTIM – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDMILSON VALENTIM (Bloco/PCdoB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
reforço a manifestação de repúdio do Deputado Luiz 
Couto pelo assassinato do companheiro Francisco das 
Chagas, Presidente do PCdoB do Município de Santa 
Rita, na Paraíba.

Quatro pessoas invadiram sua casa e o alvejaram 
enquanto dormia, na madrugada de ontem, dia 18, por 
volta da meia-noite.

Francisco foi candidato a Deputado Federal pelo 
PCdoB em 2006 e era Presidente do Sindicato dos 
Transportes Alternativos da Paraíba. Empreendia gran-
de luta pela legalização do transporte alternativo e 
era contra o cartel dos combustíveis, especialmente 
do gás natural.

Há características de crime encomendado por 
profissionais, já que não foi subtraído nenhum bem 
material.

Então, Sr. Presidente, ao registrar isso, solicita-
mos à Comissão de Direitos Humanos desta Casa do 
Congresso Nacional o acompanhamento das investi-
gações desse crime.

Informamos que o enterro acontecerá amanhã, 
dia 20 de setembro, às 10h, com a presença de repre-
sentantes dos sindicatos e da Federação Nacional dos 
Transportes Alternativos.

Era esse o registro que gostaria de fazer, com 
pesar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
nome da Câmara, nos solidarizamos com a família 
do dirigente sindical, com o PCdoB, bem como com 
a família do intelectual aqui referido pelo Deputado 
Mauro Benevides.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Luiz Couto.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, ao tomar 
conhecimento do assassinato do Presidente do Sin-
dicato dos Transportes Alternativos da Paraíba, so-
licitou apuração rigorosa. Pedimos ao Secretário de 
Segurança Pública que seja nomeado um delegado 
especial e que o Ministério Público acompanhe todas 
as etapas do inquérito.

Vamos pedir também que se investigue o ataque 
contra o jornalista Amaury Ribeiro Júnior, do Correio 
Braziliense, mencionado há pouco pelo Deputado 
Rodrigo Rollemberg.
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Amaury tem feito um trabalho excelente na área 
de investigação. Com certeza, ele foi vítima da ação 
do crime organizado, que atua com toda a liberdade 
no Entorno de Brasília.

Essas organizações são compostas, Deputado 
Rodrigo Rollemberg, de policiais corruptos – nem os 
chamaria de policiais –, de bandidos que se infiltra-
ram nas Polícias Civil e Militar para estar a serviço do 
crime organizado.

Pode V.Exa. contar com a Comissão de Direi-
tos Humanos. Vamos pedir ao Ministério da Justiça 
que disponibilize cada vez mais a força-tarefa para o 
trabalho de inteligência, a fim de que peguemos não 
apenas os atiradores, como também os mandantes e 
os protetores.

Deputado, há mandantes nesse crime e protetores 
dos matadores ou daqueles que tentaram matar.

Deixo registrados os nossos votos de recuperação 
a esse jornalista que pratica jornalismo investigativo, 
algo que infelizmente poucos fazem neste País; nossa 
solidariedade ao Sindicato dos Jornalistas e à família 
de Amaury, e a certeza de que, como Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, iremos a fundo na 
investigação desse atentado.

Muito obrigado.
 O SR. ADEMIR CAMILO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ADEMIR CAMILO (Bloco/PDT – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
estivesse na sessão anterior, eu teria votado com o 
meu partido.

 A SRA. SANDRA ROSADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
gostaria de fazer uma comunicação a respeito da audi-
ência que tivemos hoje com o Ministro dos Transportes, 
Alfredo Nascimento, para tratar da construção do trecho 
da BR-110 que liga as cidades de Mossoró, Campo 
Grande e Upanema, uma luta antiga do povo do Rio 
Grande do Norte, principalmente da região oeste.

Surgiram alguns problemas com relação a essa 
emenda de bancada – da Legislatura passada, eviden-
temente –, e havia a possibilidade de deslocamento 
desses recursos para outra estrada, mas nós, que mo-
ramos na região oeste, fincamos a nossa bandeira de 
luta para que o Governo Lula construísse a rodovia. E 
hoje, depois da audiência com parte da bancada do 
Rio Grande do Norte, o Ministro Alfredo Nascimento 

acenou com a possibilidade de construção desse tre-
cho, o que é muito importante para a região.

São mais de 30 anos de luta em defesa da cons-
trução da BR-110, que vai beneficiar todas as cidades 
que ficam no seu percurso, além de fazer a ligação dos 
Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, o que 
vai consolidar ainda mais a relação que temos com os 
outros Estados nordestinos.

Quero dizer ainda, Sr. Presidente, que o Ministro 
Alfredo Nascimento comunicou que as providências 
estavam sendo tomadas e que eu também contatei 
a Governadora Wilma de Faria para que fizesse com 
que o IDEMA, órgão estadual, agilizasse a licença 
ambiental.

Está de parabéns o povo do Rio Grande do Nor-
te, principalmente da região oeste.

Fico cada vez mais consciente de que a luta vale 
a pena quando se reverte a favor da população.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra à Deputada Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero fazer um registro que conside-
ro da mais extrema importância. Há pouco, na sessão 
do Supremo Tribunal Federal, foi analisada por aquele 
colegiado a ADIN nº 3.936, impetrada pelo Governo 
do Estado do Amazonas contra dispositivos legais do 
Governo do Estado do Paraná.

Isso se refere, infelizmente, à guerra fiscal já de 
algum tempo estabelecida em nosso País. O Ama-
zonas talvez seja, de todos os Estados, aquele que 
mais sofre com essa guerra fiscal, sobretudo no que 
diz respeito aos produtos incluídos nos incentivos da 
Lei de Informática.

Desde o momento em que o Congresso Nacio-
nal aprovou tal lei, alguns Estados brasileiros, sobre-
tudo São Paulo e, neste caso, o Paraná, decidiram, 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sobretaxar os 
produtos oriundos da Zona Franca de Manaus, o que 
significa dizer que fábricas são fechadas e empregos 
são subtraídos daquela região que tanto precisa desse 
modelo de desenvolvimento.

Estiveram hoje no Supremo Tribunal Federal o 
Governador Eduardo Braga e toda a bancada federal 
do Amazonas, os 8 Deputados e 3 Senadores. Quan-
do do julgamento, foi deferida a ação cautelar por 
unanimidade.

Sr. Presidente, espero que, a partir desta e de 
outras decisões que deverão sair do Supremo Tribunal 
Federal, consigamos uma trégua em relação à guerra 
fiscal que infelizmente vem prejudicando os Estados 
mais carentes.
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Foi uma decisão importante, não só para o Ama-
zonas como também para o Brasil e, sobretudo, para 
a defesa dos empregos no meu Estado.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
 O SR. DR. ROSINHA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei com o PT.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado José Aníbal. (Pausa.) 

O Deputado Rafael Guerra acaba de me informar 
que trocou de lugar com S.Exa.

Concedo a palavra ao Deputado Rafael Guerra.
O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB – MG. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero informar sobre a reunião realizada hoje na Frente 
Parlamentar de Saúde, que, como é do conhecimento 
de V.Exas., é pluripartidária. Não temos nenhum poder 
para pressionar Parlamentares ou obrigá-los a votar 
nessa ou naquela posição.

A decisão majoritária da Frente Parlamentar de 
Saúde é no sentido de defender e lutar pela regulamen-
tação da Emenda Constitucional nº 29. Queremos a 
garantia do Governo de que a Saúde não será incluída 
na votação da DRU. Ela nunca foi, mas há hoje uma 
ameaça séria de que venha a ser, portanto, com per-
da de 20%. A proposta da CPMF retira 20% da DRU. 
Portanto, na CPMF a Saúde já perde 20%. A decisão 
majoritária da Frente Parlamentar da Saúde é de lutar 
pela votação, primeiro, da regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29, já que a desculpa da CPMF é o 
financiamento da Saúde.

Devemos, portanto, em primeiro lugar, garantir a 
votação da Emenda Constitucional nº 29 e o compro-
misso do Governo de que a DRU não incida sobre os 
recursos da Saúde. Essa é a decisão que tomamos. 
Orientamos os Parlamentares nesse sentido. Admiti-
mos que será difícil impedir a votação da CPMF, mas 
a matéria será votada em dois turnos. Esperamos que 
o Governo, no mínimo, apresente propostas concretas 
e claras entre a votação do primeiro e segundo turnos 
dessa emenda constitucional da CPMF.

Alerto os Parlamentares membros da Frente. 
Naturalmente, cada um tem a sua disciplina partidária 
e segue suas orientações, mas a posição da Frente 
Parlamentar da Saúde é em defesa da Saúde, como 
não poderia ser de outra forma.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. ODAIR CUNHA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG. Pela Ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, justifico a 
votação anterior. 

 O SR. JOÃO MAGALHÃES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB na votação anterior.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
a palavra o Deputado Mendes Ribeiro Filho. (Pausa.)

 O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela Or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito 
aos Srs. Parlamentares do Partido dos Trabalhadores 
que venham ao plenário registrar suas presenças, a 
fim de que possamos votar ao longo da sessão.

O SR. ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, não é fácil ficar horas e horas neste plenário, 
até as 2 da madrugada, para votar uma matéria que já 
deveria ter sido votada, como é o caso da prorrogação 
da CPMF, imposto cobrado em outros Governos e cujo 
resultado a população não conseguiu ver. 

Não havia o Programa Luz para Todos pelo País 
afora; não havia o PAC da FUNASA, para levar água a 
todo o País; não havia o FUNDEB para investir mais em 
educação; não havia rodovias, mas buracos de norte a 
sul do País. Agora não querem votar um imposto justo, 
que não é tirado do bolso do desempregado nem do 
trabalhador de baixa renda, mas de quem tem dinheiro 
para beneficiar os menos favorecidos do País.

A Oposição não deveria estar usando os artifícios 
e o Regimento neste plenário da forma que está fa-
zendo para ganhar mais tempo, pois sabe que perderá 
nesta votação. A maioria das Deputadas e Deputados 
têm a compreensão de que este País está no rumo 
certo e o Governo Lula está investindo naqueles que 
nunca tiveram oportunidade neste País.

Muito obrigado.
 O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
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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. Pre-
sidente, a PEC nº 558/06, de minha autoria, coman-
da o processo de votação porque todas as outras são 
apensadas. Estou vendo agora uma das propostas se 
referir às emendas individuais de Parlamentares, ao 
valor aumentado e à obrigatoriedade. 

Enfim, esclareço que a minha emenda apenas 
trata da Desvinculação de Receitas da União. Todas 
as emendas da CPMF estão relacionadas ao número 
da minha PEC e, conseqüentemente, ao nome deste 
Deputado, muito embora a autoria não pertença so-
mente a mim.

Sr. Presidente, comunico ao Plenário a elabora-
ção, pelo Governo, do projeto de lei que, encaminha-
do à Casa, substituirá a medida provisória revogada. 
Com isso, deixará de causar prejuízo aos Estados 
exportadores. Para isso, houve participação impor-
tante dos Deputados Tarcísio Zimmermann, Renato 
Molling, Vilson Covatti, enfim, de todos os Deputados 
gaúchos e de todos os Estados atingidos. Apenas por 
questão de justiça, fiz o registro da revogação e faço 
o da correção.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado Mendes, se não houver erro da minha parte, 
contribuirei com esse comunicado que V.Exa. fez ao 
Plenário.

Dei a palavra a V.Exa. porque me mostrou um 
documento apócrifo, no qual se faz a defesa do voto 
favorável a um texto que não corresponde à sua opinião. 
Como V.Exa. tratou o tema com competência técnica, 
estou aqui tentando traduzir, de maneira talvez mais 
direta, aquilo para o que V.Exa. alerta. Ou seja, não se 
confunda um documento apócrifo com a emenda do 
Deputado Mendes Ribeiro Filho. É isso?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – É isso, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pronto.
 A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB 

– AC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de deixar 
registrado que hoje, Deputados Estaduais do Acre, re-
presentantes do Ministério Público Estadual e Federal 
do Estado do Acre, da Secretaria de Saúde, Deputados 
Federais do Acre, diretores da Gol, da TAM e da ANAC 
tivemos uma reunião para tentar resolver problemas 
relacionados à viação aérea no nosso Estado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é uma 
verdadeira complicação chegar ou sair do Estado do 
Acre, porque a única alternativa é o transporte aé-
reo e os horários praticados pelas companhias são 
noturnos. Aliás, para virmos a Brasília, temos de ir 
ao aeroporto de Rio Branco à meia-noite para sair à 
1h30min, quando o vôo está no horário. Chegamos 
aqui de manhã e temos de estar preparados para en-
frentar o dia-a-dia do Parlamento, que agora, com as 
sessões se prolongando pelas noites e madrugadas, 
ficou ainda mais difícil.

Em razão de ser o Acre um Estado pequeno e 
pobre, temos tido muitas dificuldades, principalmente 
com a Gol, que não se dispôs, até agora, nem a trans-
portar pacientes que necessitem de maca. 

Hoje pedimos à ANAC que só conceda o direito 
de operar determinadas linhas do País às empresas 
que tiverem condições de garantir esse tipo de aten-
dimento, porque infelizmente boa parte da população 
do Estado do Acre só consegue viajar por estradas de 
rodagem durante 4 meses por ano. Durante o resto do 
ano, todo o transporte tem de ser feito por avião. A Gol 
precisa colaborar, fazendo o seu papel social, já que 
usa uma linha de concessão pública do Acre.

A reunião foi significativa. Estamos fechando 
um Termo de Ajuste de Conduta para as companhias 
aéreas trabalharem naquela parte tão importante do 
Brasil.

Muito obrigada.
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Augusto Carvalho, em 
permuta com o Deputado Rodrigo Rollemberg.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS – DF. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é um truísmo repetido à larga que, sem uma 
correta política educacional, nenhum país conseguirá 
seguir a trilha do progresso. Não obstante isso, parece 
que nossas autoridades não se dão conta do que de 
relevante existe nessa informação. 

No Brasil, de fato, os investimentos nessa área, 
em especial no ensino fundamental, representam 870 
dólares per capita. Aqui, na América, o México aplica 
mais de 1.700 dólares, ao passo que a Coréia do Sul 
chega a mais de 4 mil dólares. A posição de nosso 
País é, assim, lastimável. 

Isso é grave, porque a Constituição afirma, em seu 
art. 205, que a educação é direito de todos e dever do 
Estado e da família. Para isso, não se pode deixar de 
aplicar, em cada ano, menos de 18% da receita resul-
tante de impostos, sendo de 25% dessas receitas, no 
mínimo, os gastos dos demais entes federativos. 

Ora, enquanto nossa Carta diz que a educação 
é dever do Estado e da família, não resta qualquer 
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dúvida de que a responsabilidade maior tem de ser 
do Poder Público. 

O Programa Bolsa-Família, por exemplo, atende 
mais de 11 milhões de famílias, ou seja, cerca de 50 
milhões de pessoas incapazes de enfrentar sequer 
os gastos mínimos para sua sobrevivência, estando 
a escola, pois, afastada de seu horizonte de preten-
sões sociais. 

Porém, o Governo, ao que podemos ver, insiste 
em não cumprir essa elevada obrigação social. E isso 
pode ser observado nos verdadeiros malabarismos 
que são feitos, por parte da União ao mais humilde 
município, para inchar artificialmente os gastos com a 
educação, fazendo aplicações de recursos públicos as 
mais esdrúxulas e, com isso, fingindo aplicar o mínimo 
constitucionalmente exigido. 

Nesse sentido, nada mais grave do que a manu-
tenção da Desvinculação de Receitas da União – DRU. 
Pretende o Governo que isso se faça juntamente com 
a prorrogação desta inconfessável CPMF, já motivo 
dos mais acesos debates nesta Casa. 

Sr. Presidente, que essa desvinculação é daninha 
aos interesses da população não resta dúvida. Desde 
que criada e ainda com o nome de Fundo Social de 
Emergência, foi possível notar que ali nada existia de 
emergência nem de interesse social; ao contrário, o 
Executivo se assenhorava de 20% de todas as verbas 
com destinação constitucional, delas se valendo para 
o que bem entendesse. 

As denúncias que eu mesmo fiz à época chega-
ram a tal ponto que acharam melhor encobrir essa ma-
rotagem com outro apelido, até que, ao final, chegaram 
a esta DRU, rasgando a fantasia e afirmando, com todas 
as letras, que o Executivo precisava desse volume de 
recursos para usar como bem entendesse. 

É o que continua acontecendo. Os recursos que 
compõem a DRU são utilizados sem qualquer progra-
mação prévia e, o que me parece pior, sem qualquer 
respeito aos desígnios constitucionais. 

Nesse sentido, vale a pena ler o artigo publicado 
no Estadão do dia 18 de setembro por D. Milú Villela, 
mostrando tudo isso com a crueza de números que 
comprovam a aberração que é manter-se uma des-
vinculação de tal espécie, em detrimento – já não se 
pode esconder esta verdade – da educação de nos-
sa gente. 

Em relação à CPMF, urge que se defina um pro-
cesso de redução paulatina de seus percentuais, um 
processo durante o qual o Governo procuraria buscar 
formas de suprir a educação com os recursos definidos 
por nossa Carta, sem que isso represente um golpe 
brusco e violento nas contas públicas. 

Já tramita no Congresso uma proposta de emen-
da à Constituição nesse sentido, podendo essa PEC 
servir de base para que se amplie a discussão sobre 
a matéria e, mais que isso, se defenda a aplicação das 
verbas já destinadas à educação mas, infelizmente, 
confiscadas por esta infeliz DRU. 

Não se pode falar em país diferente com futuro 
soberano se não realizarmos investimentos pesados 
em educação, haja vista os índices lamentáveis que 
nos colocam atrás de muitos outros países de Amé-
rica Latina.

Sr. Presidente, quero somar-me ao Deputado 
Rodrigo Rollemberg em relação ao tema de enorme 
gravidade a que se referiu e aproveitar para agradecer 
a deferência de me conceder o seu tempo. Também 
gostaria de solidarizar-me com o jornal Correio Brazi-
liense e com o jornalista Amaury Ribeiro, que tiveram 
a coragem de expor as chagas abertas da violência no 
Distrito Federal, especialmente na região do Entorno. 
Essa é uma área constituída por diversos municípios 
que até muito pouco tempo estavam completamente 
abandonados pelo Poder Central e pelo governo dos 
seus Estados, principalmente Goiás. 

Não tenho dúvida de que as corajosas matérias 
que vêm sendo publicadas pelo Correio Braziliense 
obrigaram o Governo a sair da letargia e colocar como 
perspectiva a intervenção da Força de Segurança Na-
cional. 

Esperamos que essa intenção saia do papel ime-
diatamente e que as tropas saiam às ruas das cidades 
do Entorno, para conter a violência, enfrentar o proble-
ma do narcotráfico e, principalmente, dar expectativa 
de qualidade de vida àquela juventude, que hoje está 
absolutamente à mercê de quadrilhas organizadas. 
Essas quadrilhas matam todos os tipos de pessoas, 
inclusive adolescentes, sem que haja qualquer tipo 
de punição. 

Grato pela atenção. 
 O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN – PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
pedir a V.Exa. que lembre aos companheiros presentes 
que não marcaram presença que o façam. É importante 
para que atinjamos o quorum. 

O meu companheiro de Pernambuco, por exemplo, 
Deputado Paulo Rubem Santiago, que há pouco recla-
mou que a máquina estava quebrada, está presente e 
não marcou presença. Pode ser a máquina.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares para 
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que venham a plenário. Há 25 minutos demos início 
a esta sessão e até o presente momento ainda não 
temos o quorum necessário de 257 para iniciarmos 
a Ordem do Dia. 

O Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Albano Franco.

O SR. ALBANO FRANCO (PSDB – SE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje, dia 19 de setembro de 2007, inicia-
se em Sergipe o XXI Congresso Nacional de Direito 
Administrativo. Esse evento reveste-se de significativa 
importância, pois irá debater temas que estão na or-
dem do dia das preocupações nacionais. 

Alguns desses temas, para não citar todos, mere-
cem profundas reflexões, tais como o regime jurídico do 
servidor público, o teto constitucional de remuneração 
e os concernentes às licitações e contratos adminis-
trativos – esse último principalmente pelo fato de ter 
sido, nos últimos tempos, razão de grandes problemas 
relativos a irregularidades administrativas, com sérios 
danos para a Administração Pública.

A participação de notáveis juristas, como os Mi-
nistros Carlos Britto, Celso de Mello e Ricardo Lewan-
dowski, além do Presidente do Conselho Nacional 
da OAB, Dr. Cezar Britto, e dos Professores Douto-
res Pascoal Caiella, da Argentina, e Adilson Dallari e 
Luís Roberto Barroso, darão a certeza do êxito desse 
grande encontro.

A Editora Fórum está de parabéns pela organi-
zação desse acontecimento, que certamente abrirá 
luzes para às questões que irão ser abordadas pelos 
especialistas e debatedores. É praticando o exercício 
do debate das idéias que podemos melhorar nossa 
legislação, corrigir os erros cometidos e dar qualida-
de aos serviços públicos, modernizando o Estado e 
atendendo melhor os cidadãos.

Fico feliz e registro este acontecimento aqui na 
Câmara, pois percebo que em meu Estado os dirigen-
tes estão sintonizados com temas como esse que é 
objeto de análise desse importante congresso.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. MARCOS ANTONIO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação anterior.

 O SR. RENATO MOLLING – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RENATO MOLLING (PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, protocolei 
há pouco o Projeto de Decreto Legislativo nº 357, no 
sentido de que as empresas que durante os últimos 2 
meses se aproveitaram da Medida Provisória nº 382, de 
2007, revogada ontem, tenham garantidos legalmente 
os benefícios dela oriundos, como algum tipo de finan-
ciamento ou de créditos do PIS e da COFINS.

Esperamos que essa Mesa determine a votação 
desse projeto dentro do prazo regimental, para que as 
empresas beneficiadas não percam os direitos conquis-
tados durante a vigência da medida provisória. 

Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Gervásio Silva.
O SR. GERVÁSIO SILVA (PSDB – SC. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, sem qualquer dúvida, o tema reforma tributária 
tem tudo para ser sepultado na noite de hoje, e nesta 
Legislatura não se falará mais no assunto. 

É claro que a extinção da CPMF tem sentido. 
Quando se fala em reforma tributária, a sociedade 
espera a redução da carga tributária: menos tributos 
e melhor divisão do bolo tributário. O sentido de se 
extinguir a CPMF é o crescimento da arrecadação 
nos últimos anos e nos últimos meses. Somente nos 
primeiros 7 meses de 2007, o crescimento real, em 
relação ao mesmo período do ano anterior, foi de 72 
bilhões de reais, o que, por si só, justifica o fim da 
CPMF e a redução da carga tributária para o contri-
buinte brasileiro. 

Não é possível a arrecadação crescer a cada 
mês, e deverá continuar crescendo com o advento da 
lei do Super-SIMPLES. Em algumas atividades, o cres-
cimento da tributação foi mais do que o dobro, mais 
de 100%. Cito, como exemplo, o setor de transporte 
rodoviário de carga, que era tributado em 7% e passou 
a ser tributado em 17%. Isso, naturalmente, vai fazer 
com que a arrecadação continue crescendo. 

Se aprovarmos a CPMF na noite de hoje, será o 
fim. Acredito que ninguém mais terá coragem de falar 
em reforma tributária nesta Casa.

Durante o discurso do Sr. Gervásio Silva, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.



48430 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
atingimos o quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – V.Exa. pode ter 

visto que há algo diferente no ar que não avião de car-
reira. E V.Exa. conhece bem esse tipo de navegação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A pri-
meira diferença que eu notei, depois que V.Exa. me 
alertou, é que temos quorum. 

 O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, numa linha de protelação interminá-
vel, aguardam definição do Plenário duas propostas de 
emenda à Constituição cuja inclusão na pauta decorreu 
de solicitação das lideranças partidárias ao Presidente 
da Casa, Arlindo Chinaglia, que se mostrou sensível 
às postulações. Para o acolhimento dessas propostas, 
há necessidade da manifestação consciente de 308 
Parlamentares, ou seja, três quintos, em 2 turnos, com 
interstício de 5 sessões ordinárias.

Refiro-me às PECs de interesse dos Defensores 
Públicos e a dos Vereadores Suplentes – estes envolvi-
dos na recomposição numérica dos legislativos muni-
cipais, alterado por força de resolução do TSE editada 
em 2004 e assinada pelo seu então Presidente, Minis-
tro Sepúlveda Pertence, aposentado recentemente no 
Supremo Tribunal.

No que concerne à Defensoria Pública da União 
e dos Estados, há uma indicação de que pequenos 
obstáculos foram removidos junto à área jurídica do 
Planalto, tudo apontando para um entendimento que 
permitirá a deliberação conclusiva, nas próximas ho-
ras, trazendo gáudio aos que se entregam à tarefa de 
patronear demandas dos carentes e necessitados.

Os líderes da categoria, em várias Unidades da 
Federação, têm acompanhado as articulações proce-
didas entre os 2 Poderes em meio a natural ansiedade 
para que se ultrapasse essa fase ainda de incertezas 
e cheguemos à provação da PEC nº 487, de 2005, da 
qual foi Relator o Deputado Nelson Pellegrino, numa 
composição em que integrei como 1º Vice-Presidente, 
responsável pela condução de movimentadas audiên-
cias públicas, durante 3 meses de hábeis articulações, 
que permitiram o aperfeiçoamento do texto original, da 
lavra do ex-Deputado Roberto Freire.

Superada a questão da CPMF, tudo indica que 
as duas propostas poderão ser deferidas em meio a 
um quorum qualificado, seguindo, então, à Casa revi-
sora, o Senado Federal, nos termos preceituados em 

razão do bicameralismo imperante em nossa estrutura 
constitucional.

É quase certo que nas próximas horas as duas 
matérias estarão aprovadas, sem que lhes ofereçam 
quaisquer embargos além daqueles que, até pouco 
tempo, impediram o seu trâmite com a desejada ce-
leridade.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Ceará tem uma história fascinan-
te de grandes lutas pela liberdade e em defesa dos 
direitos humanos, fundamentais e constitucionais, 
tendo sido o primeiro Estado brasileiro a libertar os 
seus escravos, na cidade de Redenção, e a demolir 
as senzalas, que por muitos anos constituíram uma 
vergonha nacional.

Com essa gloriosa tradição de respeito à digni-
dade humana, assume agora posição destacada em 
defesa da paz e contra todas as formas de violência. 
Há pouco dias, realizou, com sucesso, uma colossal 
caminhada pelas ruas e avenidas de Fortaleza, com 
a participação de milhares de pessoas, jovens e cida-
dãos das mais diversas profissões.

A Caminhada pela Paz vem sendo promovida, 
anualmente, em grande número de cidades e Capitais 
brasileiras, sob a coordenação do Movimento Interna-
cional pela Paz e Não Violência – MOVPAZ. Este ano, 
as passeatas foram realizadas, em um mesmo dia, em 
13 das maiores cidades do País, numa impressionante 
demonstração de mobilização.

Segundo os dirigentes da Organização Não-Go-
vernamental MOVPAZ, há um engajamento popular 
muito grande ao movimento internacional contra as 
guerras, os conflitos religiosos e a crescente violên-
cia nos centros urbanos e no campo, com a perda de 
vidas humanas preciosas.

Ainda na avaliação dos dirigentes da Organiza-
ção Não-Governamental pela Paz, “a cultura da paz 
deve ser construída pela sociedade civil organizada, 
bem como pelas comunidades religiosas”, para que 
haja uma completa unidade do movimento contra to-
das as formas de violência, a cada dia mais freqüen-
tes em grandes e pequenas cidades, com seqüestros 
e assaltos.

A caminhada promovida na Capital cearense este 
ano superou todas as expectativas, constituindo-se 
um belo espetáculo de mobilização dos mais diversos 
segmentos da sociedade cearense.

O MOVPAZ (Movimento Internacional pela Paz e 
Não Violência), embora não se caracterize como uma 
cruzada de protesto e de luta, tem como norma de suas 
caminhadas o principio da “não violência ativa”, que ins-
pirou o grande líder pacifista indiano Mahatma Gandhi, 
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um obstinado pregador do Satyagraha, o princípio da 
“não agressão”, uma forma não violenta de protestar, 
que teve entre seus inúmeros adeptos importantes lí-
deres e destacados ativistas democráticos, entre os 
quais Martin Luther King e Nelson Mandela.

A iniciativa da criação de uma organização não-
governamental com a finalidade exclusiva de promover, 
no Brasil, uma cultura de paz surgiu em 1991, quando 
o coordenador nacional do movimento, Clóvis Nunes, 
após visita à Índia, decidiu instituí-la em projeção na-
cional, o que fez primeiro na cidade baiana de Feira 
de Santana, que vivia situação de extrema violência 
urbana.

A idéia prosperou e encontrou receptividade em 
vários Estados brasileiros, conquistando adesões va-
liosas e apoios significativos, como o de organizações 
religiosas.

O que foi, inicialmente, uma convocação em de-
fesa da paz entre os povos e entre os homens, teve, 
com o passar dos anos, desdobramentos, com a pro-
moção de novas e importantes ações. Elas são hoje 
em número de 21, implantadas em inúmeros municí-
pios brasileiros.

No Ceará, o Movimento pela Paz e Não Violência 
vem-se desenvolvendo, auspiciosamente, com saudá-
vel sucesso. Recebeu sucessivas e valiosas adesões, 
como as do Governo do Estado, da Igreja e do Grupo 
Verdes Mares de Comunicações, o que muito contri-
buiu para que a caminhada pelas ruas e avenidas de 
Fortaleza tivesse, este ano, grandiosa participação 
popular, a maior já realizada na Capital do Estado 
pela Organização Não-Governamental Pró-Paz. Fo-
ram milhares de pessoas indo às ruas, unidas por um 
mesmo sentimento de humanismo: a defesa da vida 
e o repúdio à violência.

A extensão do evento não surpreendeu, tendo 
em vista a tradição cearense de opor-se a todas as 
formas de opressão, de violência, de discriminação e 
de intolerância, como ocorreu no passado, sob o co-
mando do Padre Mororó, que deu a vida defendendo 
a liberdade e a Independência do Brasil.

O movimento em defesa da paz vai agora es-
tender-se ao interior do Estado, estando programada 
para os próximos dias grandiosa caminhada pelas 
ruas e avenidas da cidade de Maracanaú, na Região 
Metropolitana de Fortaleza, com apoio do seu prefeito 
municipal, o ex-Deputado Federal Roberto Pessoa. E 
em breve se estenderá a outros importantes municí-
pios do Estado, no sul, no norte e nas regiões central 
e jaguaribana. Haverá certamente uma mobilização 
sem precedentes por uma causa que é hoje um an-
seio mundial: a paz.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em meu pronunciamento de hoje gos-
taria de chamar a atenção para o tema da segurança 
no trânsito. Em todo o Brasil, os Governos Federal, 
estaduais e municipais estão mobilizados em torno da 
Semana Nacional de Segurança no Trânsito, iniciada 
ontem, dia 18. 

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), 
seguindo as diretrizes internacionais estabelecidas para 
2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Or-
ganização Pan-Americana da Saúde (OPAS), elegeu 
como tema de 2007 O Jovem e o Trânsito.

Os jovens de todo o mundo, segundo os índices 
de morbimortalidade, são considerados o grupo mais 
vulnerável e com maior exposição ao risco de mortes 
em acidentes de trânsito, uma vez que circulam como 
pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores e prin-
cipalmente passageiros. 

Na Bahia, os dados estatísticos mais recentes 
da Superintendência de Engenharia de Tráfego (SET) 
comprovam que 45,68% das vítimas de colisões, cho-
ques, capotamentos e outras ocorrências similares, 
este ano, tinham entre 18 e 29 anos. 

Em todo o Estado, 420 pessoas já morreram em 
conseqüência do trânsito desde janeiro. Outro dado da 
SET que nos chama a atenção indica que, dos 4.630 
acidentes ocorridos nas estradas federais da Bahia, 
2.156 foram registrados na região de Feira de Santa-
na, a 100 quilômetros de Salvador, o que representa 
quase 50% do total.

Esse índice elevado registrado na região foi o 
principal motivo que levou a Polícia Rodoviária Federal 
a escolher Feira de Santana para celebrar a missa em 
homenagem à Semana Nacional de Segurança no Trân-
sito pelo arcebispo da cidade, Dom Itamar Vian.

Vale lembrar, Sr. Presidente, que o tema da se-
gurança no trânsito é tão sério que levou o Vaticano 
a lançar, no início deste ano, uma cartilha com os 10 
mandamentos do motorista. Aqui na Casa, sob a co-
ordenação do Deputado do PSB, Beto Albuquerque, 
fizemos o lançamento desta cartilha que foi distribuída 
em todas as igrejas do País e também entre as Sras. 
e Srs. Deputados integrantes da nossa frente.

Esse esforço que fazemos aqui na Casa pela mo-
bilização da sociedade e dos governos por um trânsito 
mais seguro, também tenho procurado levar ao meu 
Estado, envolvendo os nossos Vereadores em Salva-
dor, Celso Cotrim, Palhinha e Lau, e o nosso Deputado 
Estadual Capitão Tadeu, um especialista em trânsito, 
com diversas contribuições importantes na área.
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Portanto, Sr. Presidente, quero deixar registrado 
o meu apoio ao CONTRAN, que está conclamando 
todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de 
Trânsito a desenvolverem, no decorrer de 2007, cam-
panhas educativas voltadas à mobilização do jovem 
para que seja protagonista de ações preventivas de 
segurança e de cidadania no trânsito.

Muito obrigada.
O SR. EDMILSON VALENTIM (Bloco/PCdoB 

– RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna lamentar 
o assassinato do camarada Francisco das Chagas, 
Presidente do PCdoB do Município de Santa Rita, 
Estado da Paraíba, e prestar solidariedade aos seus 
familiares. 

Francisco tinha 50 anos e foi candidato a Deputado 
Federal pelo PCdoB em 2006. Motorista e Presidente 
do Sindicato de Condutores Autônomos de Transporte 
Público Alternativo do Estado da Paraíba (SINDICAPTA), 
Francisco destacou-se na luta pela defesa de melhores 
condições de trabalho para a categoria.

O crime ocorreu na madrugada de ontem, por 
volta da meia noite. Francisco foi executado em sua 
casa, enquanto dormia, por 4 homens encapuzados 
e vestidos com roupas pretas.

Apesar de não ser a primeira vez que uma milícia 
armada mata lideranças sindicais na Paraíba, é inadmis-
sível que crimes como esses ainda ocorram no Brasil. 

Solicito ao Secretário Estadual de Segurança 
Púbica e ao Comandante da Polícia Militar da Paraíba 
que tomem as providências para que esses assassinos 
sejam presos. Peço também, Sr. Presidente, que a Co-
missão de Direitos Humanos desta Casa acompanhe 
as investigações desse crime horroroso. É inadmissível 
que situações como estas ainda ocorram no Brasil. 

Era este os registro que eu desejava fazer, Sr. 
Presidente. 

Muito obrigado. 
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a violência cresce a cada dia em todo o 
mundo, como se o homem não tivesse encontrado ainda 
outra forma de coexistência entre os povos civilizados. 
Sua intensidade assume proporções cada vez mais alar-
mantes entre a juventude, que encontra, nos meios de 
comunicação, principalmente nas revistas especializa-
das, no cinema e na televisão, a apologia ao crime e à 
formação de uma sociedade que ninguém deseja.

Diariamente, são cometidos crimes de toda a or-
dem envolvendo jovens que procuram, por essa via, 
alguma forma de afirmação. Nos meios educacionais, 
por exemplo, as estatísticas são ainda mais estarre-
cedoras.

E não se diga, Sr. Presidente, que isso ocorre 
apenas com os países do chamado Terceiro Mundo. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, tragédias se repe-
tem com freqüência e os motivos são, na maioria das 
vezes, os mais fúteis, tendo nos filmes de mocinho 
sua inspiração maior.

Aqui mesmo, no Brasil, raro é o estabelecimento 
de ensino médio que não tem entre seus alunos al-
guém com uma arma de fogo na mochila. No reces-
so dos lares, pais descuidados permitem que armas 
fiquem ao alcance das crianças, aumentando ainda 
mais o perigo.

Não basta proibir a venda de armas ao cidadão 
comum se o perigo maior está na marginalidade, prin-
cipalmente no mundo dos entorpecentes. Enquanto 
a polícia opera com armas arcaicas e superadas, os 
marginais exibem sofisticados equipamentos que in-
cluem até a mira laser. Rara é a quadrilha que não tem 
entre seus componentes menores e adolescentes que 
desde cedo enveredam pela senda do crime. 

Não há como excluir os meios de comunicação 
desse deplorável contexto. A televisão, aqui, como no 
exterior, tem sido o grande veículo propagador des-
sa situação, inserindo em sua programação seriados 
que são a verdadeira escola do crime e da destruição. 
Como exemplo temos um seriado americano intitulado 
Armagedom, que ensina o jovem a desobedecer as 
leis de trânsito, numa competição em que o melhor é 
o que comete o maior número de infrações. E isso, Sr. 
Presidente, num inocente brinquedo de video game. 
Sem falar, naturalmente, em outros tantos que ensi-
nam a manusear e consumir drogas, levando sempre 
à prevalência do mal sobre o bem.

Não estamos defendendo aqui a volta da censura, 
mas é preciso uma maior vigilância por parte das auto-
ridades responsáveis junto aos meios de comunicação. 
A televisão que educa é a mesma que destrói. Se pode 
ser usada a serviço da boa formação do jovem e da 
própria sociedade, por que a opção contrária?

Cada um de nós, cidadãos, e principalmente as 
autoridades governamentais temos que prestar nos-
sa colaboração para a formação da sociedade justa e 
humana que todos desejamos.

Era o que tínhamos a dizer.

VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Luciano Castro PR 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
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Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Total de Amapá: 3

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Praciano PT 
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Total de Amazonas: 4

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondonia: 4

ACRE

Fernando Melo PT 
Henrique Afonso PT 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lázaro Botelho PP 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Domingos Dutra PT 

Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
José Guimarães PT 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 14

PIAUÍ

B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
André de Paula DEM 
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Armando Monteiro PTB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PR 
José Mendonça Bezerra DEM 
José Múcio Monteiro PTB 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Rubem Santiago PT 
Pedro Eugênio PT 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Pernambuco: 15

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
Joseph Bandeira PT 
Luiz Bassuma PT 
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT 
Total de Bahia: 14

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Bilac Pinto PR 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 

Gilmar Machado PT 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Juvenil Alves S.Part. 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Miguel Corrêa Jr. PT 
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Odair Cunha PT 
Reginaldo Lopes PT 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 25

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Neucimar Fraga PR 
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ayrton Xerez DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Cida Diogo PT 
Deley PSC PmdbPscPtc
Dr. Paulo Cesar PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Edson Santos PT 
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Gabeira PV 
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Jair Bolsonaro PP 
Leandro Sampaio PPS 
Luiz Sérgio PT 
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neilton Mulim PR 
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
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Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 27

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Clodovil Hernandes PTC PmdbPscPtc
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorginho Maluly DEM 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Valdemar Costa Neto PR 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 38

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP 
Pedro Henry PP 

Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Rodovalho DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Chico Abreu PR 
Jovair Arantes PTB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vander Loubet PT 
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Andre Vargas PT 
Assis do Couto PT 
Chico da Princesa PR 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Almeida 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: 17

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Gervásio Silva PSDB 
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João Pizzolatti PP 
Nelson Goetten PR 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Claudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
Luciana Genro PSOL 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 15

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 263 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a Mesa 
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 
Único

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 558-B, DE 2006 

(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Outros)

Votação, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 558-B, 
de 2006, que dispõe sobre a inclusão da 
CPMF nas disposições do § 2º, do artigo 
76 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias – ADCT da Constituição 
Federal; tendo pareceres da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
admissibilidade desta e das de nºs 23, 50, 
66, 90, 112 e 113/2007, apensadas (Relator: 
Dep. Eduardo Cunha); e da Comissão Espe-
cial, pela admissibilidade das emendas nºs 
1 a 26, 28 e 29 e, no mérito, pela aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 
50/2007, com substitutivo; pela rejeição des-
ta e das de nºs 23, 66, 90, 112 e 113/2007, 
apensadas, e de todas as emendas apre-
sentadas na Comissão Especial (Relator: 
Dep. Antônio Palocci). Tendo apensadas as 

PECs nºs 23/07, 50/07, 66/07, 90/07, 112/07, 
113/07 e 139/07. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
regimentais, a retirada de pauta da PEC nº 
558-B, de 2006, da sessão de hoje.

Sala das Sessões, de setembro de 2007. 
– Sílvio Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamen-
tar PSB, PDT, PCdoB, PMN, PHS, PRB”. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado José Aníbal, que falará contra. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio. (Pausa.)

O Deputado José Aníbal está com a palavra.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o IPEA veiculou hoje matéria dizendo que o Governo 
deve reduzir o crescimento dos gastos públicos no 
próximo ano, para evitar o risco de a inflação chegar 
à casa dos 5% em 2009 e em 2010.

O Presidente Lula disse hoje que nenhum Go-
verno, seja do PMDB, do PSDB, do PT, do PFL ou de 
qualquer outro partido conseguiria governar sem a 
CPMF. E disse mais: que embora ele, quando oposição, 
tenha vindo ao Congresso pedir para que barrassem 
a criação da CPMF, ele acha que hoje só são contra 
a CPMF pessoas que não têm juízo. 

É o Lula de sempre. Não é com ele; agora é di-
ferente, tudo mudou. 

No entanto, o IPEA – e já não somos nós, Opo-
sição –, aponta que o descontrole deste Governo em 
matéria de gastos públicos, ineficiência, incompetência, 
ineficácia ameaça o controle das contas públicas.

Este ano a carga tributária chega a 25% e mais 
alguma coisa do PIB. No ano passado foi de 24%. E 25% 
do PIB significam que, de cada 100 reais produzidos 
hoje na sociedade brasileira, o Lula fica com 25 reais. 
Ora, 25% de cada 100 reais produzidos no Brasil vão 
para o Lula! E ele gosta muito de assumir tudo como 
sendo ele. Ele é que faz, ele é que faz acontecer, ele é 
que fica com 25% de tudo que é produzido no Brasil. E 
o que faz com isso? Gastança, irresponsabilidade fiscal 
– 39 Ministérios, 660 cargos de confiança só neste ano, 
140% de aumento para cargos de confiança. 

O Garcia top-top disse que isso é para remu-
nerar bem, para que não haja corrupção, porque ele 
não sabe como os outros governos faziam. Mas, cer-
tamente, não faziam como faz este. Principalmente, 
não faziam o mensalão.
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Avaliamos hoje o crescimento da carga tributária 
este ano, o crescimento das receitas, além do Orça-
mento, na faixa de quase 70 bilhões de reais, equiva-
lente a 2 CPMFs. Isso mostra, de forma cabal, que, se 
este Governo se organizar melhor, como nunca antes 
se viu neste País, se partir para fazer políticas públi-
cas de qualidade (a saúde sempre está pedindo mais 
recursos e a educação tem o pior nível de recursos 
per capita da história deste Governo). Enfim, se este 
Governo se organizar melhor, a CPMF definitivamente 
não mais será necessária. Não queremos mais ouvir 
falar de CPMF, essa fanfarronice de que ninguém pode 
governar sem ela. Nós, do PSDB, não queremos mais 
ouvir esse mesmo discurso. 

O Brasil cresceu, mudou com a estabilização no 
Fernando Henrique Cardoso, com a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal. E vejam que o Lula foi ao Supremo contra 
a Lei de Responsabilidade Fiscal! E Fernando Henrique 
Cardoso com as contas públicas organizadas. 

E essa história de dívida? Só a ignorância petis-
ta insiste em dizer que aumentamos a dívida pública 
interna. Absorvemos todas as dívidas de Estados e 
Municípios para estabelecer o equilíbrio das contas 
públicas. Não acrescentamos, mas diminuímos a dívida 
com as privatizações, que foram um sucesso...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu ia 
liberar o som para o Deputado José Aníbal concluir, 
mas S.Exa. estava tão empolgado que não percebeu. 
E com tal força todos o ouvimos!

O SR. JOSÉ ANÍBAL – É só apertar o botão, 
Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Essa tecno-
logia de falar sem som foi usada na semana passada 
no Senado Federal.

O SR. JOSÉ ANÍBAL – Essa tecnologia lhe per-
mitiria ser magnânimo comigo como tem sido com 
outros, Sr. Presidente. Espero contar com isso da pró-
xima vez.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É cla-
ro. V.Exa. contará.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Quero apenas 
esclarecer ao Deputado José Aníbal que os recursos 
dos tributos do povo brasileiro são administrados pelo 
Estado brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Silvio Costa, que falará a favor da matéria.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN – PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente, 
aproveitando o gancho do Deputado que me antecedeu, 
quero dizer que, para fazer oposição com competência 
e responsabilidade, tem de se ter um mínimo de civili-
dade. O Deputado que me antecedeu disse que todo 

recurso arrecadado vai para a mão do Lula. É bom que 
ele não fulanize e vulgarize a Oposição, pois é evidente 
que os recursos vão para o Estado brasileiro.

Não dá para fazer a oposição que parte da Opo-
sição quer fazer. Todas as vezes, falam em moralidade, 
em ética, como se parte da Oposição tivesse história 
para falar em ética e em coerência nesta Casa. Aliás, 
na História da Humanidade nunca vi a incoerência 
ganhar da verdade e da coerência. Esse Deputado 
que acabou de descer da tribuna era Líder do Gover-
no Fernando Henrique Cardoso quando o Governo 
Fernando Henrique Cardoso criou a CPMF. Ora, se a 
CPMF era boa para Fernando Henrique Cardoso, por 
que não é boa para Lula?

Deputado, V.Exa. está sendo incoerente. O ciúme 
da Oposição, eu sei a origem. É porque quando Lula 
assumiu este País, o Risco Brasil era de 2.800 pontos; 
hoje, é o menor da história. Quando Lula assumiu este 
País, o Brasil tinha zero de reservas cambiais; hoje, 
tem 160 bilhões de dólares. Quando Lula assumiu este 
País, o Brasil era campeão na América Latina em índice 
de desemprego, sobretudo entre os jovens. Lula foi o 
Governo da inclusão social: gerou mais de 8 milhões 
de emprego. O Brasil voltou a crescer.

Então S.Exas. hoje vêm com este argumento 
pueril. Vejam, meus amigos Deputados, que argumento 
pueril, que argumento, do ponto de vista contábil, frá-
gil! Dizem que o Governo não precisa mais da CPMF 
porque há dinheiro demais. Ótimo! E sabem por que 
há dinheiro demais? Porque este é um Governo com-
petente, que estimulou a produção e o emprego, que 
incluiu grande parte da população brasileira.

Precisamos de dinheiro, e não apenas desses 38 
bilhões de reais. E vamos aprovar a prorrogação da 
CPMF. Na base do Governo não existe essa história 
de barganha. Aprovaremos, sim, porque não faremos 
o jogo dos senhores! E não são 38 bilhões; são 160 
bilhões de reais que estamos votando hoje. Porque 4 
anos de CPMF dão 160 bilhões de reais, ou seja, 80 
bilhões de dólares, metade de nossas reservas cam-
biais. 

Derrotar a CPMF é fazer aumentar a inflação, os 
juros, e, acima de tudo, é ser irresponsável. 

Confio na parte responsável da Oposição. Con-
fio nos homens que foram eleitos para trabalhar pelo 
Brasil, e tenho certeza de que esta Casa hoje mostrará 
porque veio para Brasília trabalhar pelo Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem.)
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
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O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
aproveito para anunciar ao Deputado Silvio Costa que 
em mim não confie porque votarei contra a CPMF.

Sr. Presidente, V.Exa. decidiu sobre um recurso 
que apresentei embasado numa decisão do eminente 
Deputado, já falecido, Luis Eduardo Magalhães, dizen-
do que aquela decisão valia.

Apresentamos há pouco um requerimento de 
preferência, indeferido pelo eminente Secretário da 
Mesa, Dr. Mozart, sob a alegação de que não poderia 
ser apresentado. Teria de ser um destaque de prefe-
rência em função do art. 161.

No entanto, nosso requerimento de preferência 
não está embasado no art. 161, mas sim nos arts. 158 
e 117, que falam sobre preferência.

Relendo a Questão de Ordem nº 10.293, que é 
exatamente a mesma questão, o Deputado Arnaldo 
Faria de Sá questionou a regimentalidade do requeri-
mento de preferência para votação do DVS nº 21, das 
Emendas Aglutinativas nºs 31, 27 e 28 ao Substitutivo 
à PEC nº 173, de 1995 (Reforma Administrativa), so-
bre o DVS nº 17, por tratar de matérias pertencentes 
a grupos diferentes.

Na contradita, o Deputado Inocêncio Oliveira con-
traditou dizendo que a questão suscitada pelo Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, sobre a anti-regimentalidade para 
o DVS nº 21 e das emendas etc. etc. Contraditou. 

O Deputado Michel Temer, porém, indeferiu a 
questão de ordem do Deputado Arnaldo Faria de Sá 
sobre a anti-regimentalidade, por se tratar de maté-
rias pertencentes a grupos diferentes. E veio o texto 
em função do que ele considera que é um grupo de 
matérias discutidas a posteriori. 

Eu peço, então, que V.Exa. acate o nosso pedido 
de preferência. Porque, se a orientação é essa para 
seguir as decisões anteriores tomadas, que acate. Eu 
entendo que não, que a Casa pode mudar de opinião. 
Inclusive, com todo o respeito à memória do ilustre 
Deputado Luis Eduardo Magalhães, como dizia o fi-
lósofo Comte: Os vivos não podem ser governados 
eternamente pelos mortos. 

Houve uma decisão há 10, 12 anos, não sei pre-
cisamente há quanto tempo, mas claramente aquela 
foi uma decisão equivocada, no meu entendimento, 
tanto que nós entramos com um mandado de segu-
rança no Supremo Tribunal Federal. Mas, se esse é o 
entendimento da Mesa, eu peço, então, que acate o 
meu requerimento de preferência que apresentei, que 
o Secretário Mozart Vianna se recusou a aceitar.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço ao Deputado Fernando Coruja...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 
momento, por favor!

O SR. FERNANDO FERRO – ...que registre a pre-
sença, para não ficar clandestino na nossa sessão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Líder 
Fernando Coruja, tomei conhecimento agora e consultei 
o Secretário da Mesa para que eu pudesse entender 
o conteúdo da questão de ordem que V.Exa. acabou 
de apresentar. Tem relação inicial com a proporciona-
lidade, que dá ao PPS o direito de fazer um destaque. 
Quando o PPS faz um destaque e apresenta também 
um pedido de preferência, por que a Secretaria da 
Mesa recusa? Porque, na interpretação da Mesa – e 
agora cientifiquei-me – aquilo que V.Exa. caracterizou 
como preferência a rigor é um destaque, porque, ao 
pedir inversão de votação de uma emenda tendo a 
prioridade sobre outra emenda no mesmo item, isso 
não caracteriza preferência; isso tem que ser obriga-
toriamente conduzido na forma de destaque.

Desta maneira, por ser destaque e não preferên-
cia e por ter o PPS apresentado um outro destaque 
para poder acatar aquilo que V.Exa. caracterizou como 
preferência, ao ser caracterizado pela Mesa como des-
taque, isso levaria V.Exa. a ter que fazer uma escolha. 
Portanto, para que pudéssemos dar curso ao pedido 
de destaque, poderíamos até fazê-lo, desde que hou-
vesse essa escolha por aquele destaque que V.Exa. 
caracterizou como preferência.

O SR. FERNANDO CORUJA – A questão é exa-
tamente essa. Veja o que diz o Deputado Michel Temer, 
ipsis litteris: “Lamento fazê-lo e o faço indeferindo a 
questão pelas razões apresentadas pelo nobre Líder 
Inocêncio Oliveira”.

Na verdade – e não estou falando da preferência e 
do destaque —, o art. 117 determina que ficam sujeitos 
à deliberação do Plenário todos os requerimentos de 
preferência. O caso que V.Exa. menciona é referente a 
matérias que não dizem respeito a essa questão. São 
matérias atinentes, portanto, ao mesmo grupo, como 
são todas as matérias relacionadas depois da matéria 
principal. É exatamente essa a questão. 

Há uma decisão do Presidente Michel Temer 
dizendo que posso ter o requerimento de destaque 
separado e este requerimento. É isso que estou so-
licitando.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exa., 
já na formulação da questão de ordem, disse: “Não nos 
estamos apoiando no art. 160”. Mas é o art. 160 que, 
na interpretação da Mesa, dá conta dessa questão de 
ordem. Por quê? 

“Art. 160. Será permitido a qualquer 
Deputado, antes de iniciada a Ordem do Dia, 
requerer preferência para votação ou discus-
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são de uma proposição sobre as do mesmo 
grupo”. 

Veja, portanto, que este caso não contempla essa 
circunstância, na interpretação da Mesa. Aquilo que 
V.Exa. argumentou como uma decisão do Presidente 
Michel Temer – respeitamos a referência –, na nossa 
opinião não está tão claro como V.Exa. delineou.

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, anun-
cio que vou recorrer da decisão à Comissão de Justiça; 
e, depois, acho que vou ter que recorrer ao Supremo 
Tribunal Federal. Evidentemente, há 2 pesos e 2 me-
didas. No meu caso anterior, V.Exa. seguia a orienta-
ção do Deputado Luis Eduardo Magalhães. Agora dá 
uma nova interpretação. Acho que a Mesa pode dar 
novas interpretações, embora não concorde com a 
nova interpretação. Por isso, as interpretações devem 
ser modificadas, como no meu entendimento deveria 
ter sido modificada aquela anterior que estava equi-
vocada. Mas recorro à Comissão de Justiça e, quem 
sabe, no futuro, ao STF, porque é lá onde as causas 
têm que parar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nobre 
Deputado Fernando Coruja, o recurso é regimental, 
mas, V.Exa. sabe disto: nós não buscamos usar 2 pesos 
e 2 medidas. Podemos ter divergências, não é? Mas é 
regimental e saberemos, ao final, a partir da posição 
da Comissão, esclarecer esta questão de ordem, ainda 
que estejamos aqui seguros quanto à nossa posição, 
assim como V.Exa. está da sua.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas também vai subscrever esse recurso do 
Deputado Fernando Coruja, porque, embora cada 
partido tenha um número definido de destaques, pode 
fazer pedidos de preferência normalmente, sem com-
prometer os destaques que já tem a bancada. Então, 
nós também vamos subscrevê-lo. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k. A 
questão é: quando é destaque? Quando é preferência? 
Mas o recurso é regimental.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
orientar as bancadas, quanto ao requerimento do 
Deputado Silvio Costa, que já foi discutido.

Como o Democratas orienta a sua bancada no-
bre Líder, Deputado Ronaldo Caiado?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro, antes de orientar a bancada, chamar a atenção da 
Casa para um fato. V.Exa., ontem, pediu a todos os 
Parlamentares para que não exercitassem esse tipo 
de destaque ou de se registrar contra e ser a favor, ou 
se registrar a favor para se pronunciar contra. V.Exa. 
disse muito bem. V.Exa., na Mesa Diretora, não tem 
o poder de impedir, mas isso não deixa de constran-
ger, porque o objetivo único da base do Governo foi 
exatamente retirar das oposições os requerimentos a 
que temos direito pelo Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

Se a tese é essa, Sr. Presidente, amanhã não 
venham criticar se enchermos uma lista de favoráveis 
a uma matéria e pronunciarmos contra. É importante 
que isso fique bem claro a partir de agora. Vamos jo-
gar esse jogo também.

Votamos a favor do requerimento de retirada de 
pauta. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos 
aproveitar, já que a discussão foi encerrada equivoca-
damente, esses minutinhos para aprofundarmos o de-
bate. A CPMF torna-se injusta pelo seu caráter linear. 
Quando a FIESP, meu amigo Deputado Henrique, ou a 
alta burguesia, reclama desse tributo, e quer o Estado 
mínimo, a redução da carga tributária, é porque dão um 
enfoque. E, quando criticamos, estamos dizendo que o 
empresário pode até repassar a CPMF aos preços de 
seus produtos, enquanto que o trabalhador, já gravado, 
sobretaxado linearmente, está sendo injustiçado. 

Daí o apoio ao requerimento de retirada de pau-
ta, mas não às idéias de seu autor quanto a esta ma-
téria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSDB?

O SR. LEONARDO VILELA (PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, causa estranheza a defesa do no-
bre Deputado Silvio Costa ao seu requerimento, com 
discurso veemente em prol da aprovação da CPMF o 
mais rápido possível.

Sua posição é, no mínimo, incoerente, tanto quan-
to a posição do Presidente Lula quando envia medidas 
provisórias a esta Casa e, depois, retira-as sem maiores 
explicações, a não ser as de que estariam obstruindo 
a pauta da Câmara dos Deputados.
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Somos contrários à CPMF, danosa à economia 
do Brasil porque tira poder aquisitivo da população, 
prejudica os trabalhadores e o povo mais pobre.

Por isso somos favoráveis ao requerimento de 
retirada de pauta da matéria. O PSDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota a Minoria?

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, mais do que uma discussão tributária, es-
tamos diante de uma discussão muito mais grave. 

Discute-se, na verdade, como conseqüência desta 
votação, a concentração de poder no Brasil. Sabemos 
que o poder advém de força econômica, em se falando 
de estrutura administrativa, de capacidade de fazer, de 
cumprir as responsabilidades constitucionais, de reali-
zar e melhorar a qualidade de vida do povo.

Sabemos que, com esta medida, uma vez apro-
vada a CPMF, haverá o fortalecimento daquilo que, 
nos tempos da ditadura, era intitulado como a política 
do pires na mão.

Em defesa da Federação brasileira, em defesa 
da desconcentração do poder, digo que a solução está 
no Município forte, no Estado forte, e não no Poder 
central forte. Por isso somos contra a CPMF e a favor 
da retirada de pauta desta matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
matéria precisa ser retirada de pauta e precisamos vo-
tar primeiro essas medidas provisórias revogatórias. As 
3 que vieram ontem poderiam ser colocadas na pauta 
de amanhã. Derrubaríamos principalmente aquela que 
revogou a MP nº 392 e poderíamos dar preferência 
para que voltasse a vigorar a Medida Provisória nº 392. 
Dessa forma, daríamos isenção tributária para setores 
importantes no Brasil, como o calçadista.

O Governo quer votar desesperadamente a CPMF 
e quer colocá-la aqui no grito, na força. As negociações 
para que isso ocorra correm a cada instante. Sabe-
mos, inclusive, que há negociações não republicanas 
acontecendo nos cantos da Casa, em alguns setores 
da base do Governo.

Queremos retirar essa matéria para travarmos 
uma discussão séria sobre essa emenda constitucio-
nal e, por isso, encaminhamos o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem favoráveis ao requerimento permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. LEONARDO VILELA (PSDB – GO.) – Sr. 

Presidente, peço verificação.

O SR. FERNANDO DE FABINHO (DEM – BA.) 
– Sr. Presidente, verificação conjunta.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – 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. 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, 
o Democratas está em obstrução.

O SR. LEONARDO VILELA (PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, PSDB 
em obstrução.

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Bloco/PMDB, “sim”.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Atenção Srs. Deputados da 
Minoria: obstrução. Fiquemos atentos aos 308.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota 
“não” e convida os Srs. Deputados para comparecerem 
ao plenário a fim de votarem esta matéria.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
encaminha o voto “não” e convoca os membros do seu 
partido para estarem aqui presentes.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Bloco 
Parlamentar PSB/PDT, “não”.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “não” 
e pede a seus Deputados que venham ao plenário 
rapidamente.

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, “sim”.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PTB vota “não”.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Go-
verno vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PTB vota “não”.
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E o PP vota “não”?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
vota “não”.

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, 
se fosse possível, gostaria de fazer uma proposta aos 
partidos da Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, os 
partidos da Oposição dizem que protelamos a votação 
porque só queremos votar no escuro da madrugada.

Queremos fazer uma proposta: topamos votar 
agora, abertamente. Não temos dificuldade em expor 
as nossas posições. Se V.Exas. quiserem e tiverem co-
ragem, votamos agora, para depois não parecer que 
quisemos nos esconder na madrugada para votar. Re-
tirem a obstrução, e assumimos a votação de imediato, 
às 9h da noite. Nada de madrugada, Sr. Presidente.

O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente, peço a 
palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, S.Exa. deve 
estar falando pelo partido dele. O PSDB continua em 
obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pelo 
jeito, a sua proposta ainda não convenceu a Oposição, 
Deputado Colbert Martins.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, a 
Oposição prefere a madrugada para esse voto!

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
Deputado Nilson Mourão estava para ser chamado, 
mas, como o Deputado Vanderlei Macris já está na 
tribuna, concederei a palavra primeiramente a S.Exa. 
e, em seguida, ao Deputado Nilson Mourão, para dis-
cutir a matéria.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, fico pasmo por ver a manifestação 
de alguns Deputados e vejo com muita tranqüilidade 
Deputados que falam defendendo o Governo Lula e 
que estariam falando do mesmo jeito se fosse o Go-
verno do PSDB. Essa a verdade.

Este é um momento de transição entre uma vota-
ção e os movimentos de bastidores. É natural que isso 
aconteça num Parlamento, mas é muito estranho, Sr. 
Presidente, que aconteça muito mais nos bastidores e 

muito menos neste plenário, no tête-à-tête com a opi-
nião pública, com a sociedade brasileira, para discutir 
algo que diz respeito direto àqueles que mais precisam, 
a maioria do povo brasileiro, que, sem dúvida alguma, 
será afetada pela cobrança da CPMF. 

E digo por quê, Sr. Presidente. Ouçamos uma 
notícia publicada num jornal: “Média mensal de no-
vos empregos desse gênero sobe de 23,8%, no pri-
meiro mandato, para 179,7% de janeiro a julho deste 
ano”. Essa é a média do crescimento com gastos de 
pessoal de cargos em comissão no Governo do Pre-
sidente Lula. 

E são exatamente esses movimentos de basti-
dores que fazem aumentar essa lista de cargos em 
comissão que estão sendo criados neste Governo. E 
é exatamente a população, o contribuinte, você que 
está nos assistindo agora pela TV Câmara, que vai 
pagar por isso. 

Em vez de fazerem um ajuste fiscal pelo lado da 
despesa, o fazem pelo lado da receita; querem mais e 
mais carga tributária para pagar esse tipo de coisa.

Era o que tinha a dizer, manifestando a posição 
do PSDB contrária à CPMF. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Nilson Mourão.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, neste debate que travamos sobre a CPMF, 
quem ouve a Oposição tem a impressão de que o 
Governo do Presidente Lula criou novos impostos e 
aumentou alíquotas em nosso País. Não é verdade. O 
Presidente Lula não criou novo imposto, não ampliou 
uma única alíquota, ao contrário, reduziu as alíquotas 
do Imposto de Renda, e está procurando exatamente 
manter aquilo que já existe.

O discurso da Oposição não chega a fazer re-
conhecimento ao ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, que criou o imposto. A CPMF foi criada pelo 
então Presidente e por grande parte dos Deputados 
que hoje aqui se colocam contra.

Na verdade, o que está por trás de tudo isso, Sr. 
Presidente e povo brasileiro que nos acompanha, é 
um debate político. A Oposição está cumprindo o seu 
papel numa liturgia, fazendo oposição ao Governo do 
Presidente Lula.

O Presidente Lula está governando o País, a 
economia está crescendo, os impostos estão sendo 
recolhidos, e a CPMF é absolutamente necessária 
para a continuidade dos programas do Governo, par-
ticularmente os programas sociais.

O êxito do Governo do Presidente Lula é a derro-
ta das oposições, que estão trabalhando pelo quanto 
pior melhor. Nada que o Presidente Lula faz é correto. 
Para a Oposição, tudo que o Governo faz está errado. 
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Entendo que essa seja uma oposição equivocada, 
pois uma oposição correta, séria, amadurecida deve-
ria cumprimentar o Governo sempre quando este age 
de forma acertada. 

O Governo do Presidente Lula não quer abrir 
mão dos recursos arrecadados pela CPMF, funda-
mentalmente daqueles que mais têm, pois a maioria 
do povo brasileiro não tem sequer conta em banco. E 
como é possível cobrar CPMF de quem não tem con-
ta em banco? Apenas pouco mais de 30 milhões de 
pessoas de fato são tributadas. 

Por isso, Sr. Presidente, hoje, de cabeça erguida, 
devemos aprovar essa proposta de emenda constitu-
cional. Muito obrigado.

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 convida os seus Deputados e os Deputados 
do PTC e PSC a virem a plenário. Estamos em pro-
cesso de votação nominal.

O PMDB indica o voto “não”.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
encontra-se em obstrução. 

O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, eu tinha uma posição contrária à CPMF, mas 
comecei a estudar esse imposto e verifiquei alguns 
pontos importantes. 

Primeiro, esse imposto tem um extraordinário 
papel no combate à sonegação. Quero ver alguém 
sonegar CPMF! Como nós sabemos, há especialistas 
em sonegar dinheiro do povo. Segundo, 86% da po-
pulação não paga esse tipo de imposto. Terceiro, 40% 
desse imposto é destinado à Saúde, 21% à Previdên-
cia Social, 21% para os vários projetos que atendem 
a quem passa necessidade, que é a população pobre 
do País.

Sou defensor de uma reforma tributária. Acho 
que alguns impostos devem desaparecer. Mas, se eu 
puder aconselhar esta Casa, por ocasião da reforma 
tributária, direi que precisamos de impostos que não 
facilitem a sonegação. E quem sonega imposto não é 
o povo pobre; quem sonega imposto é uma parte da 
elite. Não são todos os que fazem parte dela, porque 
há muitos empresários sérios. 

Por esse motivo, estamos aqui para defender esse 
tipo de imposto. Espero que um dia o Brasil seja tão 
capaz na cobrança de impostos que não precisemos 
mais criar novos impostos e aplicarmos bem os que 
tivermos, porque não houve sonegação.

Sr. Presidente, conversando com os trabalhado-
res da minha base, em assembléia dos metalúrgicos, 
na porta da Ford, percebi este mesmo sentimento: os 
trabalhadores não querem que haja sonegação. Os 
trabalhadores querem que o imposto seja muito bem 
aplicado, sobretudo para o povo pobre. 

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Carlos Zarattini. (Pausa.) 
Ausente.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
recente passagem do Presidente Lula pela Espanha, 
a imprensa daquele país se manifestou fazendo uma 
série de elogios ao Governo Lula pelos seus acertos. 

Nos discursos do PSDB aqui, curiosamente, sentimos 
aquela retórica de carpideira. Há a necessidade e o deses-
pero de criticar uma gestão reconhecida internacionalmente. 
Falando do Brasil, jornais como ABC e El País exaltam o 
Governo Lula como instrumento de estabilidade na Amé-
rica do Sul, porque não recorre a apelos populistas, tem 
uma política responsável e está implementando um grande 
programa de reversão das desigualdades sociais.

Recentes pesquisas do IBGE sobre as condições 
de vida no País mostram que quase 10% da população 
brasileira ultrapassou a linha de pobreza. Esse é um dado 
extremamente significativo e importante reconhecido pela 
imprensa européia. Diferentemente, a nossa mídia con-
servadora e golpista, como diz Paulo Henrique Amorim, 
desconhece a realidade da mudança da qualidade de 
vida e da melhora das expectativas e oportunidades para 
expressiva parcela da população do nosso País.

Por tudo isso, é compreensível esse discurso ran-
coroso, desesperado e choroso que a Oposição não 
cansa de fazer aqui. Efetivamente, estamos vivendo 
um momento positivo na economia, com a afirmação 
do Brasil como nação no plano internacional e, acima 
de tudo, com a reversão das brutais desigualdades 
sociais provocadas por governos anteriores.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela. ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
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te, quanto à ordem, V.Exa. sabe que já estivemos no 
Governo e que, numa luta de boxe – e na minha frente 
está o técnico do Governo –, chega um momento em 
que é melhor jogar a toalha do que deixar que o atleta 
se destrua. É evidente que há problemas na base do 
Governo e que, numa situação dessas, essa emenda 
não será votada hoje. Então, o ideal é que o Líder do 
Governo jogue a toalha para evitar sangramento. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
V.Exa. salientou, o Líder do Governo ouviu atentamente 
e, se quiser, vai responder a V.Exa. 

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB – PE. Pela. 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
temos consciência da responsabilidade dos Deputados 
que apóiam o Governo e vamos estar juntos e aprovar a 
matéria ainda hoje. Essa pressa do meu prezado amigo 
José Carlos Aleluia se deve ao fato de S.Exa. não ter 
a responsabilidade da gestão que a base tem. 

Vamos aprovar essa emenda ainda hoje. 
O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedimos à 
bancada do PT, às Deputadas e aos Deputados, que 
permaneçam no plenário porque provavelmente todas 
as votações, doravante, serão nominais.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dos 
meus 16 anos e meio de mandato, confesso que hoje 
reconheço que o Governo está com dificuldades. E é 
hora de negociar. Vamos negociar uma compensação 
com a previdência patronal de empregado e emprega-
dor. Vamos dar uma saída honrosa à base do Governo 
e à sociedade brasileira!

Propostas e emendas existem, mas falta disposi-
ção do Governo para negociar. Evidentemente, o Go-
verno tem força, é poderoso, mas essa vitória poderá 
custar muito caro para a sua base e para ele próprio. 

Em defesa do Erário, do Tesouro, da classe mé-
dia brasileira e de todos aqueles que estão sendo sa-
crificados com uma das maiores cargas tributárias do 
mundo é chegada a hora de o Governo fazer um grande 
entendimento da carga tributária, para não passarmos 
pelo que estamos passando, com imenso desgaste. 

Aprovamos aqui matérias importantes, como a 
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, com grande 
entendimento entre a Oposição, o Governo e a socie-
dade. Será que não existe possibilidade de transformar 
esse imposto em antecipação de recebimento para 
compensar a contribuição previdenciária patronal, o 
Imposto de Renda de Pessoa Física e dar estabilidade 
e governabilidade? Estamos nos opondo porque neste 
ano serão 60 bilhões de reais em superávit. O Governo, 
portanto, tem excesso de arrecadação – e vejam que 
nem as emendas parlamentares ele paga. 

Hoje estamos numa situação bastante complica-
da, não apenas para o Governo, que tem dificuldade 
em gerenciar sua Maioria, mas também para as opo-
sições, e temos de dar uma satisfação ao País que 
ainda espera muito do Congresso Nacional.

Entendo ser este um momento de grande e pro-
funda reflexão do Governo. Então que tire o salto alto. 
Vamos pisar no chão e conversar com as oposições, 
com a sociedade organizada, para chegarmos a um 
entendimento sobre a CPMF.

Deixo a nossa posição. Não havendo negociação, 
evidentemente o PSDB votará contra. Caso haja nego-
ciação – negociação no sentido positivo de se diminuir 
a CPMF ou fazer a sua compensação –, sentaremos 
à mesa e tudo poderá se esclarecer. Entenda-se bem 
claro. Falo evidentemente de uma questão muito im-
portante neste momento.

Obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 

encerrar a votação. (Pausa.)
Está encerrada a votação. 
Vou anunciar o resultado: 

VOTARAM

Sim:     15
Não:     267
Abstenções:    5
Total:     287

REJEITADO O REQUERIMENTO DO DEP. SÍL-
VIO COSTA (PMN-PE) QUE SOLICITA A RETIRADA 
DE PAUTA DA PEC 558, DE 2006. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 558/2006 – REQUERIMENTO 
DE RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 19-9-2007 21:11
Encerramento da votação: 19-9-2007 21:28
Presidiram a Votação: Arlindo Chinaglia 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Estão 
prejudicados os requerimentos que adiam a votação 
da matéria.

“Requeremos, nos termos do art. 117 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
a retirada de pauta da PEC 558, de 2006.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
2007. – Fernando Coruja, Líder do PPS”.

“Senhor Presidente, requeiro a Vossa Ex-

celência, nos termos do art. 193, § 3º, combi-

nado com o art. 117, X, do Regimento Interno 
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da Câmara dos Deputados, o adiamento da 
votação por 5(cinco) sessões da PEC 558-B, 
de 2006.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
2007. – Emanuel Fernandes, Vice-Líder do 
PSDB”.

“Senhor Presidente, requeremos a Vossa 
Excelência, nos termos regimentais, o adia-
mento da votação por 4(quatro) sessões da 
PEC 558-B, de 2006, constante do item 1 da 
presente Ordem do Dia.

Salas das Sessões, 20 de setembro 
de 2007. – Ronaldo Caiado, Vice-Líder do 
DEM”.

“Requeremos, na forma do art. 186, inciso 
II, do Regimento Interno, para que a votação 
seja pelo processo nominal do requerimento 
de adiamento da votação por 3(três) sessões 
da PEC 558, de 2006.

Sala das Sessões, em 19 de setembro de 
2007. – Fernando Coruja, Líder do PPS”.

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 193 do Regimento Interno, adia-
mento da votação, por 3(três) sessões, da 
PEC nº 558, de 2006, constante da Ordem 
do Dia.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
2007. – Fernando Coruja, Líder do PPS”.

“Senhor Presidente, requeiro, nos termos 
do art. 117, X, § 1º c/c art. 193, todos do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, 
o adiamento da votação por 2(duas) sessões 
da PEC nº 558, de 2006, que altera o art. 76 
e acrescenta o art. 95 no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, prorrogando a vi-
gência da desvinculação de arrecadação da 
União e da contribuição provisória sobre mo-
vimentação ou transmissão de valores e de 
créditos e direitos de natureza financeira.

Nestes termos, Pede deferimento.
Sala das Sessões, em 19 de setembro de 

2007. – Chico Alencar, Líder do PSOL”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-
sa-se à votação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Antes 
porém há sobre a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUES

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da PEC 
66/2007 apensada à PEC 558/2006, para apre-
sentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, em 19 de 09 de 2007. 
– Ronaldo Caiado, Vice-Líder do DEM”.

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, V, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado do art. 
1º do Substitutivo apresentado pelo relator à 
PEC 558/06, para apresentação de emenda 
aglutinativa.

Sala das Sessões, 19 de 09 de 2007. 
– Ronaldo Caiado, Vice-Líder do DEM”.

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado do Subs-
titutivo adotado pelo Relator na Comissão Es-
pecial à PEC 558/2006, para apresentação de 
emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, 19 de 09 de 2007. 
– Ronaldo Caiado, Vice-Líder do DEM”.

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen-
da 01/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões,  de de 2007. – Ronaldo 
Caiado, Vice-Líder do DEM”.

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen-
da 02/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões,  de 2007. – Ronaldo 
Caiado, Vice-Líder do DEM”.

“Senhor Presidente, nos termos do art. 
161, II, do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado da Emenda 03/2007-CE 
apresentada à PEC 558/2006, para apresen-
tação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, de de 2007. – Ronaldo 
Caiado, Vice-Líder do DEM”.

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen-
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da 05/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões,  de 2007. – Ronaldo 
Caiado, Líder do DEM”.

“Senhor Presidente, requeiro, nos termos 
do art. 161, II, combinado com o art. 117, IX 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, destaque para votação em separado da 
EMENDA Nº 05, oferecida à PEC 558/06.

Sala das Sessões, 18-9-07. – Paulo 
Renato Souza, Vice-Líder do PSDB”.

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen-
da 05/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões,  de de 2007. – Jorgi-
nho Maluly, DEM-SP”.

“Senhor Presidente, requeiro, nos termos 
do art. 161, II, combinado com o art. 117, IX 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, destaque para votação em separado da 
EMENDA Nº 07, oferecida à PEC 558/06.

Sala das Sessões, – Paulo Renato Sou-
za, Vice-Líder do PSDB”.

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen-
da 07/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões,  19 de 09 de 2007. 
– Ronaldo Caiado, Vice-Líder do DEM”.

“Senhor Presidente, requeiro a V. Exª, 
nos termos do art. 161, II do Regimento In-
terno, destaque para Emenda nº 9 apresen-
tada à PEC 558/2006, de autoria do Dep. Luiz 
Carlos Hauly.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
2007. – Fernando Coruja, Líder do PPS”.

“Senhor Presidente, requeiro, nos termos 
do art. 161, II, combinado com o art. 117, IX 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, destaque para votação em separado da 
EMENDA Nº 09, oferecida à PEC 558/06.

Sala das Sessões, – Paulo Renato Souza, 
Vice-Líder do PSDB”.

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da PEC 
112/2007 apensada à PEC 558/2006, para 
apresentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, 19 de 09 de 2007. 
– Ronaldo Caiado, Vice-Líder do DEM”.

“Senhor Presidente, requeiro a V. Exª, 
nos termos do art. 161, I do Regimento Inter-
no, destaque para votação em separado do 
inciso III, do art. 159, constante do art. 1º da 
PEC 23/2007, apensada à PEC 558/06.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 
2007. – Fernando Coruja, Líder do PPS; An-
tonio Carlos Pannunzio, Líder do PSDB”.

“Senhor Presidente, requeiro a V. Exª, 
nos termos do art. 161, I do Regimento Inter-
no, destaque para votação em separado do 
caput do art. 96, constante do art. 2º da PEC 
23/2007, apensada à PEC 558/2006.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 
2007. – Fernando Coruja, Líder do PPS; An-
tonio Carlos Pannunzio, Líder do PSDB.”

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen-
da 12/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões,  de de 2007. – Ronaldo 
Caiado, Vice-Líder do DEM”.

“Senhor Presidente, requeiro a V. Exª, 
nos termos do art. 161, II do Regimento In-
terno, destaque para votar a emenda 14, do 
De. João Carlos Vieira, apresentada à PEC 
558-A, de 2006.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
2007. – Fernando Coruja, Líder do PPS”.

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen-
da 15/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões,  de 2007. – Ronaldo 
Caiado, Vice-Líder do DEM”.

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen-
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da 16/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões,  19 de 09 de 2007. 
– Ronaldo Caiado, Vice-Líder do DEM”.

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen-
da 20/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões,  19 de 09 de 2007. 
– Ronaldo Caiado, Vice-Líder do DEM”.

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen-
da 23/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões,  de de 2007. – Jorginho 
Maluly, DEM-SP”.

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen-
da 25/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa. 

Sala das Sessões,  de de 2007. – Jorginho 
Maluly, DEM-SP”.

“Senhor Presidente, requeiro, nos termos 
do art. 161, II, combinado com o art. 117, IX 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, destaque para votação em separado da 
EMENDA nº 25, oferecida à PEC 558/06. 

Sala das Sessões, – Paulo Renato Souza, 
Vice-Lider do PSDB”.

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II do Regimento Inter-
no, destaque para votação em separado da 
Emenda 26/2007-CE apresentada à PEC 
558/2006, para apresentação de emenda 
aglutinativa.

Sala das Sessões,  de de 2007. – Ronaldo 
Caiado, Vice-Líder do DEM”.

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II do Regimento Inter-
no, destaque para votação em separado da 
Emenda 28/2007-CE, apresentada à PEC 
558/2006, para apresentação de emenda 
aglutinada.

Sala das Sessões, 19 de 09 de 2007. 
– Ronaldo Caiado, Vice-Líder do DEM”.

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da PEC 
90/2007 apensada à PEC 558/2006, para apre-
sentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, 19 de 09 de 2007. 
– Ronaldo Caiado, Vice-Líder do DEM”.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 1 
(Bloco PDT/PSB/PCdoB/PHS/PMN/PRB)

Requeiro, nos termos do art. 161, § 
2º do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, Destaque para Votação em Se-
parado – DVS, para a Emenda nº 17 da PEC 
nº 558-B/2006.

Sala das Sessões,  – Deputado Paulo Pereira 
da Silva, Líder do Bloco PDT/PSB/PCdoB/PHS/PMN/
PRB.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 2

Requeremos, nos termos do art. 161, 
V, § 2º do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado da expressão: “contri-
buições sociais”, constante do art. 76 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, 
modificado pelo art. 1º do Substitutivo apresen-
tado pelo relator à PEC 558/06, com objetivo 
de suprimi-la. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Fernando Coruja, Líder do PPS

REQUERIMENTO Nº 3 
(Bancada)

Senhor Presidente, requeiro, nos ter-
mos do art. 161, I, e § 2º do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da expressão: 
“e de intervenção no domínio econômico”, 
constante no caput do art. 76 do ADCT, al-
terado pelo art. 1º do Substitutivo ofereci-
do pela Comissão Especial à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 558-A, de 2006, 
que “Dispõe sobre a inclusão da CPMF nas 
disposições do § 2º do art. 76 do ADCT da 
Constituição Federal”. 
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Sala das Sessões, de setembro de 2007. – Antonio 
Carlos Pannunzio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 4 
(Bancada)

Senhor Presidente, requeiro, nos ter-
mos do art. 161, I, e § 2º do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, destaque para 
votação em separado do art. 2º do Substi-
tutivo oferecido pela Comissão Especial à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 558-
A, de 2006, que “Dispõe sobre a inclusão da 
CPMF nas disposições do § 2º do art. 76 do 
ADCT da Constituição Federal”. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2007. 
– Antonio Carlos Pannunzio, Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 5

Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, V, § 2º do Regimento In-
terno, destaque para Votação em Separado 
do § 1º do art. 95 acrescentado ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
pelo art. 2º do Substitutivo apresentado 
pelo relator à PEC 558/06, com objetivo de 
suprimi-lo.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2007. 
– Ronaldo Caiado, Vice-Líder do DEM.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 6 
(Bloco PDT/PSB/PCdoB/PHS/PMN/PRB)

Requeiro, nos termos do art. 161, §2º 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, Destaque para Votação em Separa-
do – DVS, para a Emenda nº 24 da PEC nº 
558-B/06.

Sala das Sessões, – Deputado Paulo Pereira 
da Silva, Líder do Bloco PDT/PSB/PCdoB/PHS/PMN/
PRB

DESTAQUE DE BANCADA Nº 7 
DEM

Senhor Presidente, requeremos a Vos-
sa Excelência, nos termos do art. 161, e § 
2º, do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado da expressão: “... ou 
restabelecê-la,”, constante do § 2º do art. 
95 do ADCT, com redação dada pelo art. 

2º do Substitutivo da Comissão Especial à 
PEC 558-B/2006.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2007. 
– Paulo Bornhausen, Vice-Líder do DEM.

REQUERIMENTO Nº 8 
(Bancada)

Senhor Presidente, requeiro, nos ter-
mos do art. 161, I, e § 2º do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado Da expressão: 
“mantida a parcela de destinação de que 
trata o inciso I do § 2º do referido art. 84 e 
reduzidas, na proporção das parcelas pre-
vistas nos incisos II e III do mesmo dispo-
sitivo, as respectivas destinações”, cons-
tante do § 2º do art. 95 do ADCT, acrescido 
pelo art. 2º do Substitutivo oferecido pela 
Comissão Especial à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 558-A, de 2006, que “Dispõe 
sobre a inclusão da CPMF nas disposições 
do § 2º do art. 76 do ADCT da Constituição 
Federal”. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2007. 
– Antonio Carlos Pannunzio, Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 9

Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, II, § 2º do Regimento In-
terno, destaque para votação em separado 
da Emenda 28 apresentada à PEC 50/07, 
apensada à PEC 558/06, com objetivo de 
inclui-la no texto do Substitutivo apresen-
tado pelo relator. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2007. 
– Ronaldo Caiado, Vice-Líder do DEM 

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 10 
(Bloco PDT/PSB/PCdoB/PHS/PMN/PRB)

Requeiro, nos termos do art. 161, § 
2º do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, Destaque para Votação em Se-
parado – DVS, para a Emenda nº 11 da PEC 
nº 558-B/06.

Sala das Sessões, – Deputado Paulo Pereira 
da Silva, Líder do Bloco PDT/PSB/PCdoB/PHS/PMN/
PRB

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
ainda sobre a Mesa as seguintes
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EMENDAS AGLUTINATIVAS
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
há um requerimento de votação artigo por artigo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Será 
apreciado após o encaminhamento.

O SR. ZEZÉU RIBEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com o meu partido. 

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação anterior.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar contrariamente, concedo a palavra ao no-
bre Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, imagino que o Presidente Lula 
deve pensar que engana as pessoas com as suas pala-
vras. Aliás, S.Exa. tem o hábito de recorrer às palavras, 
às metáforas, às comparações, para fugir daquilo que 
lhe é cobrado. Hoje, mais uma vez, o Presidente Lula, 
para fugir da responsabilidade, que é principalmente 
dele, quanto à prorrogação da CPMF, disse que qual-
quer governo, em qualquer lugar do planeta, a qualquer 
tempo, não seria capaz de abrir mão da CPMF. 

Pois quero dizer ao Presidente da República que, 
infelizmente, mais uma vez, S.Exa. tem que ser con-
testado e, por que não dizer, desmentido. 

Nenhum Governo competente, preparado, sério, 
que faça um trabalho correto e que sobretudo pense na 
população precisaria cobrar a CPMF. Se essa precisou 
ser instituída e cobrada no passado – e aqui não quero 
fazer qualquer tipo de defesa do que foi aprovado no 
passado –, é porque teve uma finalidade: a destinação 
de recursos para a Saúde. 

No entanto, sabemos que a saúde pública brasi-
leira está na UTI. A CPMF foi criada para ser provisória 
e já se tornou permanente. O Presidente da República 
deveria dizer: “Eu quero os 40 bilhões porque preciso 
desse dinheiro para sustentar os 38 Ministérios e os 
milhares de cargos de confiança”. S.Exa. precisa de 40 
bilhões de reais porque, sem todo esse dinheiro, não 

tem como fazer as coisas em um Governo em que há 
espaço para corrupção. 

É melhor que o Presidente não brinque com a 
verdade e diga ao povo brasileiro que a sanha arre-
cadatória deste Governo o impede de sinalizar para 
a redução da carga tributária. O Brasil tem carga tri-
butária comparável à dos países mais desenvolvidos 
do planeta, como, por exemplo, os países escandina-
vos. No entanto, a qualidade da prestação dos servi-
ços públicos, infelizmente, é comparável à dos países 
africanos. 

É inadmissível que um Governo precise extrair da 
sociedade 40% de tudo o que ela produz em termos 
de riqueza; 40% do que os brasileiros produzem com 
seu suor, com seu trabalho e com sua luta vão para os 
cofres do Governo. Se fossem bem aplicados, talvez 
até fosse justificável. No entanto, o desperdício do di-
nheiro público, o gigantismo da máquina e a corrução 
dão a tônica do que é este Governo.

Daí por que a sociedade brasileira está mobiliza-
da. Dos sindicatos de trabalhadores até as entidades 
patronais, da juventude aos mais experientes, todos 
estão mobilizados clamando pelo fim da CPMF. Daqui 
a pouco quero ver qual será a resposta desta Casa, 
quero ver qual será a posição deste Plenário: se vai 
virar as costas para o clamor da sociedade ou se vai 
dizer “sim” à vontade do povo brasileiro. 

Espero, Sr. Presidente, que possamos transfor-
mar esta sessão num momento singular, único, ímpar 
na história do Congresso Nacional, em que Deputados 
tiveram a coragem de levantar a cabeça, fazer valer 
seu mandato e votar a favor do Brasil.

Portanto, somos contra a prorrogação da 
CPMF.

 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, votei 
com o partido na votação anterior.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar favoravelmente, concedo a palavra ao no-
bre Deputado Edson Santos.

O SR. EDSON SANTOS (PT – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
em primeiro lugar, queria aqui recompor a verdade. A 
CPMF foi criada para que o Orçamento da Seguridade 
Social, o Orçamento da Saúde não perdesse recursos, 
na medida em que foi vedada a contribuição dos traba-
lhadores e dos empregadores para a área de Saúde. 
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Então, a CPMF veio para recompor o Orçamento da 
Saúde. Esse é o primeiro ponto. 

O segundo ponto é referente à excessiva car-
ga tributária que alguns atribuem ao nosso País. Isso 
não é verdade. A carga tributária na Inglaterra, mes-
mo levando em conta o período de Thatcher, quando 
se pontificou o neoliberalismo naquele país, é muito 
superior à do Brasil. 

Precisamos também analisar o seguinte: a postura 
da Oposição é política. Ela vê o Governo Lula avan-
çando em conquistas junto ao povo e recompondo o 
Estado brasileiro em sua função de indutor do desen-
volvimento econômico do nosso País. E o que faz? A 
Oposição busca retirar recursos do Estado, incapacitar 
o Estado para assistir à população brasileira, seja na 
área social, seja na área econômica. Hoje se verifica 
que, pela primeira vez na história do Brasil, a econo-
mia cresce e a renda é distribuída para o conjunto da 
população. 

Tivemos momentos na história do Brasil em que 
o País crescia, o bolo crescia, e o povo não participa-
va de sua divisão. Hoje, no Governo Lula, acontece a 
distribuição de renda, tendo por objetivo melhorar a 
qualidade de vida da população brasileira.

Existe outro aspecto: a capacitação do Estado 
brasileiro no sentido de dotar o Brasil de infra-estrutu-
ra que garanta um desenvolvimento econômico sus-
tentável. O que a Oposição está querendo é que as 
obras do PAC não sejam realizadas. A Oposição do 
Rio de Janeiro não quer ver a construção do Arco Ro-
doviário; não quer ver a intervenção que o Governo 
Federal está fazendo em comunidades, como a Ro-
cinha, o Morro do Alemão e a Favela de Manguinhos. 
São obras estruturantes, que vão mudar a qualidade 
de vida daquela população.

Por isso, os Deputados de Oposição vêm aqui ten-
tar impedir, criar obstáculos à prorrogação da CPMF. 

Quero dizer aos Srs. Deputados, principalmente 
aos de Oposição, que estamos dispostos a ficar aqui e 
varar a madrugada. Estamos preparados para enfrentar 
o debate física, psicológica e ideologicamente.

Sairemos daqui hoje ou na madrugada de amanhã 
com a CPMF aprovada, para dar condição ao Presi-
dente Lula e às forças políticas, que hoje apostam no 
crescimento nacional, de lutarem pela possibilidade 
concreta de o Estado oferecer oportunidade à popu-
lação mais pobre do ponto de vista da assistência à 
saúde e à educação, para nos tornarmos um país à 
altura das grandes nações.

Tendo em vista essa tarefa de hoje, encaminho 
o voto favorável à aprovação dessa matéria. (Muito 
bem. Palmas.)

 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, 
votei de acordo com o partido.

O SR. DELEY (Bloco/PSC – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei conforme 
orientação do partido.

O SR. ANGELO VANHONI (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com o partido nesta e na sessão anterior.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
orientação do partido.

O SR. ÁTILA LIRA (Bloco/PSB – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, votei de 
acordo com o PSB.

O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, acompanhei 
a orientação do partido.

O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador. ) – Sr. Presidente, votei de acordo 
com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar contra a matéria, 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. Par-
lamentares, já estamos na fase do encaminhamento, 
portanto, na fase final. A partir de agora, entraremos 
em processo de votação. 

Eu já estava aqui nesta Câmara quando foi vo-
tada, pela primeira vez, a CPMF, e eu me posicionei 
contra ela. Lamento reconhecer que estava correto 
àquela época. A CPMF, que quase dobrou de percen-
tual, de 0,20% para 0,38%, não provocou nenhuma 
alteração no chamado Sistema Único de Saúde. Ele 
é único porque não existe outro que atenda à popu-
lação brasileira.

Se o sistema de saúde estivesse à altura e aten-
desse dignamente o cidadão brasileiro, eu poderia 
admitir a hipótese de mudar de posição. Mas jamais 
poderia admitir a hipótese de mudar agora minha po-
sição de outrora porque, lamentavelmente, nem com 
todo esse saco de dinheiro a saúde pública tem me-
lhorado no País.
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É natural que o nosso acompanhamento seja 
amiúde e mais aguçado do que o da média do cidadão 
brasileiro, porque essa é nossa obrigação. Sabemos da 
crise da saúde não apenas no Norte e no Nordeste. Na 
Grande São Paulo, acompanhamos vários atendimen-
tos hospitalares em que faltam médicos ortopedistas, 
ginecologistas, pediatras e clínicos. Faltam médicos 
para o atendimento primário.

E o que acontece, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares? Vêm com aquela história de que, se 
não houver CPMF, a saúde vai piorar. Piorar mais ain-
da é praticamente impossível.

Na verdade, querem a CPMF para a saúde finan-
ceira do caixa da Fazenda. Esta é a grande verdade: 
para o superávit primário. Assumam que é essa a razão 
e aí até posso discutir com V.Exas. Querem o dinhei-
ro para o chamado superávit financeiro e não para a 
saúde. Tiveram o dinheiro para o setor durante todo 
esse tempo e não melhoram a saúde pública. Agora, 
desesperadamente, vêm com essa história, porque 
precisam fechar a conta, garantir o caixa e não podem 
abrir mão da CPMF.

Perguntem a qualquer cidadão brasileiro; se, na 
média, esses cidadãos disserem que o atendimento 
de saúde pública é bom, até voto pela prorrogação da 
CPMF. Até voto favoravelmente se V.Exas. me apre-
sentarem pesquisa em que a média da população 
brasileira disser que a saúde pública é boa. Até mudo 
minha opinião. Mas como sei que, lamentavelmente, 
isso não é possível, continuo dizendo que precisamos 
encontrar uma saída. E a saída é agora, porque o Or-
çamento para o ano que vem não foi votado. Se não for 
aprovada a CPMF, poderemos reordenar o Orçamen-
to e encontrar uma alternativa. Se é possível dinheiro 
público para tantos desvios, para tantas mazelas, para 
tantos problemas, por que não para o reordenamento 
orçamentário, para se encontrar uma saída, uma al-
ternativa sem a CPMF?

A CPMF é um imposto linear. É a mesma alíquota 
para o trabalhador, que vai retirar seu salário na agên-
cia bancária, e para aquele que tem grandes fortunas: 
0,38% aqui e 0,38% ali. O trabalhador paga 0,38%, o 
bacana paga 0,38%. Esse imposto não traz justiça. 

Sr. Presidente, sabemos que o Governo tem difi-
culdades na rearrumação de sua base, não apenas na 
questão ideológica, psicológica, mas quanto a questão 
da falta de vergonha mesmo. 

Tenho certeza de que teremos a oportunidade, 
neste momento, ao encaminhar, de rejeitar a prorro-
gação da CPMF. Não! 

 O SR. MANATO – Sr. Presidente, peço a pala-
vra 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, acompanhei 
a orientação do PDT na votação anterior. 

Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Antonio 
Palocci, que falará a favor da matéria. 

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT – SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Arlindo 
Chinaglia, Sras. e Srs. Deputados, a CPMF dividiu opi-
niões e provocou no País intenso e produtivo debate, 
que foi muito além da própria CPMF. Houve um debate 
sobre a carga tributária, de grande importância para o 
desenvolvimento econômico nacional.

Sras. e Srs. Deputados, vamos aos fatos concre-
tos. Nenhum Governo pode abrir mão de 40 bilhões 
de reais do Orçamento de um ano para o outro. Se 
temos compromisso com o Brasil, com sua estabili-
dade econômica, conquistada a duras penas, e com 
o controle da inflação, conquistado depois de mais de 
uma década de esforço desta Nação, não podemos 
ser responsabilizados por colocar em risco a estabi-
lidade dos preços e a do País. Retirar 40 bilhões de 
reais do Orçamento é uma atitude impensável para o 
Parlamento brasileiro. 

O segundo aspecto a ressaltar é a destinação 
da CPMF. Muitos dizem que ela é injusta porque atin-
ge os pobres. Ela atinge os pobres sim, Sras. e Srs. 
Deputados, nos programas que os atendem, e não na 
contribuição. 

Em 2006, apenas 27 milhões de brasileiros pa-
garam CPMF. Isso representa 14% da população, ou 
seja, aqueles que movimentam contas bancárias. Não 
me parece que sejam os mais pobres. Quatorze por 
cento pagaram, mas milhões de brasileiros receberam 
a CPMF no SUS, nas contribuições previdenciárias e 
nos programas de transferência de renda. O povo tem, 
sim, relações com o imposto quando recebe a contri-
buição nos programas sociais.

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, um imposto é 
bom quando é eficiente, e a CPMF é a mais eficiente 
de todas as contribuições do nosso sistema tributário. 
Não há sonegação desse tributo. Cem por cento da 
base tributável é recolhida. 

Devemo-nos perguntar: Por que isso desagrada 
tantos? Por que muitos se voltam contra um imposto 
que não permite sonegação, não permite ação judi-
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cial protelatória, que cria dívidas ativas de bilhões de 
reais? Toda a contribuição é paga, porque é feita com 
substituição tributária, com pagamento pelo sistema 
bancário brasileiro. Esse é um sistema dos mais efi-
cientes do mundo, construído pelos brasileiros. 

Muitos dizem que a CPMF não é boa porque não 
existe em outros países. Que cabeça é essa, de não 
nos julgarmos capazes de criar um tributo de forma 
adequada? Será que nos esquecemos de que a Re-
ceita Federal do Brasil é premiada no mundo inteiro? 
(Palmas.) Será que nos esquecemos de que o sistema 
eletrônico de Imposto de Renda do Brasil é o maior do 
mundo? E que o mundo desenvolvido vem nos visitar 
para aprender a cobrar tributo por via eletrônica? Que 
mania é essa de achar que não somos capazes de fa-
zer nada? Achar que não é bom porque não existe no 
resto do mundo? É bom porque é feito por brasileiro, 
com a nossa competência.

Sr. Presidente, a CPMF é o mais democrático 
dos impostos. Ao não permitir sonegação, não permi-
te concorrência desleal entre empresas. Um imposto 
que permite que apenas alguns paguem introduz na 
economia o pior dos efeitos tributários: a concorrência 
desleal. Com a CPMF não há concorrência desleal. 
Todos pagam.

Por fim, chamo os colegas da Oposição a essa 
responsabilidade. Muitos disseram e têm dito neste 
debate que a CPMF bota a mão no bolso do trabalha-
dor. Não, companheiros! A CPMF é o único imposto 
do Brasil que bota a mão no bolso do sonegador de 
impostos. Por isso, ela tem de ser mantida. (Muito 
bem. Palmas.)

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
poderia informar quais os requerimentos que estão na 
Mesa, uma vez que encerrou o encaminhamento?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado, existe um requerimento de destaque.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Não, os re-
querimentos de destaque são posteriores. Refiro-me 
a requerimentos anteriores à votação do texto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É 
destaque de preferência para um projeto apensado do 
Deputado Paulo Pereira da Silva. A proposta é votar 
uma PEC apensada antes do texto do Relator.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Além desse, 
há outros requerimentos?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Antes 
do substitutivo, mais nenhum.

 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, 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, esse 
requerimento foi apresentado a tempo?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Foi 
apresentado a tempo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – E qual o ob-
jetivo do requerimento?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
ler o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Requeiro, nos termos do art. 161, § 2º, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
Destaque para Votação em Separado – DVS 
da PEC nº 66, de 2007, apensada à PEC nº 
558-B, de 2006. (Destaque de Preferência.)

Sala das Sessões, – Paulo Pereira da 
Silva, Líder do Bloco Parlamentar PDT/PSB/
PDT/PCdoB/PHS/PMN/PRB”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para falar a favor da matéria, ao Depu-
tado Rogério Marinho.

O SR. ROGÉRIO MARINHO (Bloco/PSB – RN. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, discutimos assunto de extrema relevância 
para a Nação como um todo, que trata da prorrogação 
da CPMF e também da DRU.

No bojo dessa discussão, quando se debate a re-
forma tributária e a necessidade de desonerar a carga 
tributária, estamos pregando no deserto, como João 
Batista, para falarmos a respeito de tema que consi-
deramos essencial para este País: a educação.

Estamos também tratando da DRU, e a nossa 
PEC nº 66 trata justamente da revinculação dos re-
cursos da educação de maneira progressiva, de tal 
maneira que, no período de 4 anos, os 7 bilhões de 
reais subtraídos este ano da rubrica educação para 
pagamento de superávit primário, dívida interna e ex-
terna e déficit previdenciário possam retornar ao leito 
originário da Constituição.

Este País está cansado de escutar notícias que 
não ecoam, infelizmente, neste Plenário. Espero que 
essa história mude. Há um mês foi noticiado com pom-
pa e circunstância um estudo do IBGE, que demons-
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tra de maneira clara a correlação entre escolaridade 
e nível de renda.

Na semana passada, estudo da Organização In-
ternacional do Trabalho demonstrou, de maneira inequí-
voca, que nos últimos 20 anos a média da produtividade 
dos trabalhadores brasileiros está estagnada.

E hoje os jornais estampam que a Organiza-
ção para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
– OCDE anunciou pesquisa, consorciada com a UNES-
CO, em que dos 34 países pesquisados o nosso tem 
o 34º investimento em educação pública.

E se isso não fosse suficiente, vemos clara dis-
torção nesses investimentos. O Brasil investe no en-
sino superior quase 10 mil dólares, o mesmo que os 
países de Primeiro Mundo – Espanha, França, Suíça, 
Japão. Em contrapartida, investe nos 4 primeiros anos 
do ensino fundamental pouco mais de 800 dólares – a 
metade do Chile, a metade do México. Nesse estudo, 
também está em último lugar.

Nos últimos 10 anos, estudos do nosso Ministé-
rio da Educação demonstram que o investimento em 
relação ao PIB decresceu – de 1,44% para 1,03%. 
Dados do Ministério da Educação.

O Governo Federal comemora a universalização 
do ensino na faixa de 7 a 14 anos. Todos devemos co-
memorar, mas temos de nos lembrar que não podere-
mos alcançar os objetivos anunciados de chegar ao 
ano de 2022 – aniversário do nosso bicentenário da 
Independência – em condições equivalentes aos paí-
ses de Primeiro Mundo com o investimento de menos 
de 4% do nosso PIB. 

Esses países com os quais queremos nos om-
brear investem em média 6% do PIB em educação 
há dezenas de anos. Propomos na nossa PEC que 
o Governo, que teve a DRU como instrumento efi-
ciente e eficaz para fazer frente ao grande desafio de 
restabelecer o equilíbrio macroeconômico do País a 
partir de 1994, não tem mais necessidade desse ins-
trumento fiscal.

E por não ter mais necessidade desse instrumen-
to, faço um apelo a este Plenário para que o discurso 
se transforme em prática, para que a vontade se trans-
forme em ação. Vamos dar uma demonstração efetiva 
de que o Congresso Nacional coloca a educação em 
primeiro lugar.

Muito obrigado, senhoras e senhores.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Gervásio Silva, que falará contra a matéria. (Pausa.) 
S.Exa. está ausente de plenário.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, que falará contra a 
matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, sou contra essa 
preferência.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar, concedo a palavra à nobre Deputada 
Professora Raquel Teixeira, que falará a favor da ma-
téria.

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 
(PSDB – GO. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, temos falado muito de 
CPMF nesta Casa e pouco de DRU. Tem quase pas-
sado despercebido outro mecanismo que tem tirado 
da educação recursos absolutamente essenciais. Nos 
últimos 10 anos, a Desvinculação de Receitas da União 
fez uma sangria de 43,5 bilhões de reais em recursos 
que seriam destinados à educação.

Portanto, em relação ao projeto do Deputado Ro-
gério Marinho, que pede a revinculação gradual dos 
recursos da DRU para a educação, quero pedir uma 
orientação: que o meu partido, o PSDB, e de forma su-
prapartidária, que todos nós votássemos pela inversão 
de pauta, que as bancadas fossem orientadas para que 
pudéssemos fazer deste o momento da educação e da 
canalização dos recursos para a educação.

Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Antonio 
Carlos Magalhães Neto, que falará contra o requeri-
mento.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
contra o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
venceu-me.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Orien-
tação de bancada.

Como orienta o Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, orien-
tamos o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta o PSDB?

A SRA. ANDREIA ZITO (PSDB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, orientamos 
o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Va-
mos produzir uma reforma do Regimento para que o 
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encaminhamento seja exatamente “sim” ou “não”. A 
discussão será antes.

Como orienta o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
educação, “sim”. E com educação, menos DRU.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta o PPS?

O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, orien-
tamos o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta a Minoria?

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a Minoria orienta o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta o PT?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, orientamos o voto 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, orientamos o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta o PTB?

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PTB orienta o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta o PP?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
orienta o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta o PR?

O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, orien-
tamos o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta o PV?

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, orien-
tamos o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta o Governo?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, orien-
tamos o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/
PHS/PRB?

O SR. ÁTILA LIRA (Bloco/PSB – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, orientamos 
o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que forem favoráveis ao requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o substitutivo adotado pela Comissão Espe-
cial, ressalvados os destaques.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do Art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º o Caput do art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo 
ou despesa, até 31 de dezembro de 2011, vinte 
por cento da arrecadação da União de impostos, 
contribuições sociais e de intervenção no domí-
nio econômico, já instituídos ou que vierem a 
ser criados até a referida data, seus adicionais 
e respectivos acréscimos legais.’ (NR)

Art. 2º Fica acrescentado o seguinte artigo ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias:

“Art. 95. O prazo previsto no caput do art. 
84 deste Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias fica prorrogado até 31 de dezem-
bro de 2011.

§ 1º Fica prorrogada, até a data refe-
rida no caput deste artigo, a vigência da Lei 
nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas 
alterações.

§ 2º Até a data referida no caput deste 
artigo, a alíquota da contribuição de que trata 
o art. 84 deste Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias será de trinta e oito cen-
tésimos por cento, facultado à lei reduzí-la ou 
restabelecê-la, total ou parcialmente, mantida 
a parcela de destinação de que trata o inciso 
I do § 2º do referido art. 84 e reduzidas, na 
proporção das parcelas previstas nos incisos 
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II e III do mesmo dispositivo, as respectivas 
destinações.”

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data da sua publicação.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PCdoB? (Pausa.)

Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.) 
Como vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PR? (Pausa.)

Como vota o PSDB?
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 

– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PSDB vota “não” ao substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, su-
cessivamente argumentamos que esse processo de 
mera prorrogação da DRU e da CPMF é insuficiente e 
não faz justiça tributária, não supera o nosso impasse 
distributivo, não combate a sonegação nem tributa o 
capital mais que o trabalho.

Nesse sentido, votamos “não” ao substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PPS?
O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
vota “não”.

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 “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PTB vota “sim”.

Como vota o PR?
O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sinto-me muito 
à vontade para orientar a bancada do PR a votar “sim” 
à CPMF, até porque votei a favor da criação da CPMF, 
votei pelas suas prorrogações no Governo Fernando 
Henrique Cardoso e, como bem disse o nosso Relator, 
Deputado Antonio Palocci, esse é o imposto mais jus-

to e mais democrático: paga mais quem ganha mais, 
paga menos quem ganha menos.

Entendemos que o Governo precisa dessa fonte 
de receita – e sem ela não há Governo que suceda ao 
do Presidente Lula, sabemos disso –, porque se trata, 
sem dúvida alguma, de importante imposto fiscaliza-
dor e democrático.

Por essa razão, Sr. Presidente, encaminhamos 
o voto “sim” ao substitutivo do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Democratas?

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas encaminha o voto “não”, empregando a 
mesma expressão que V.Exa. utilizou em 1996: “Não 
queremos emprestar o ombro a uma farsa”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/
PRB? 

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB 
– PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o Brasil ainda não tem imposto único, mas há 
consenso entre especialistas. Nove entre 10 economis-
tas deste País consideram que se um dia o Brasil vier 
a ter imposto único este deveria ser a CPMF, que é a 
criação mais brilhante do Direito Tributário brasileiro, 
um imposto virtualmente insonegável, socialmente 
justo e extremamente eficiente.

Se um dia tivéssemos de iniciar uma discussão 
sobre desoneração tributária, deveríamos fazê-lo so-
bre outros impostos, outros tributos e contribuições, 
jamais sobre a CPMF, que deve ser não apenas ago-
ra prorrogada, mas, a meu ver, perenizada no Direito 
Tributário deste País.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O Blo-
co Parlamentar vota “sim”. Como vota o PT?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, decidiremos nesta 
noite se garantiremos ao Governo e ao País uma polí-
tica que tem permitido a geração de emprego e renda, 
que tem assegurado a diminuição das grandes desi-
gualdades sociais no Brasil; se manteremos ou não a 
estabilidade que permite recebermos os necessários 
investimentos ao nosso desenvolvimento; se garanti-
remos ou não o PAC, um projeto de Nação que pro-
move integração e, acima de tudo, investe em setores 
essenciais, para garantir o processo de crescimento 
da infra-estrutura.

Aqui estão aqueles que olham e pensam o País 
no futuro e aqueles que, na ausência de uma proposta 
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política, querem, sim, fazer aquilo que pregavam no 
passado: quanto pior, melhor.

Aqueles que desejam ver o Brasil continuar a 
gerar empregos, a controlar a inflação e a investir em 
infra-estrutura votarão “sim”. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
mocratas em obstrução.

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, o PMDB, de forma muito conscien-
te e tranqüila, ouviu sua bancada e seus segmentos, 
suas divergências e questionamentos. E, de maneira 
madura, pensando no País, no Governo em que acre-
ditamos, faz um apelo a toda a bancada do PMDB para 
que vote “sim”. Estamos confiantes de que daremos 
nosso voto de modo profundamente consciente na 
noite de hoje. (Palmas.)

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
mocratas em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-
mocratas em obstrução.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Mi-
noria pede a atenção dos Deputados da sua bancada 
para a orientação do voto pela obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mino-
ria em obstrução.

Como vota o Governo?
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
meus companheiros, não sei se teremos, mais à fren-
te, noite tão importante como esta. 

Primeiro, estamos pensando na economia, nos 
números, nos resultados que levam os investidores 
estrangeiros a aplicar no Brasil e os críticos de eco-
nomia de todos os lugares do planeta a dizer que este 
é um País seguro.

Estamos votando um imposto cobrado dos que 
podem, para servir aos que não podem. É um impos-
to puro, ao qual sonegador não tem acesso. Foi diri-
gido aos pobres, mas não foi criado neste Governo, 
e, sim, no anterior. Mesmo assim, foi respeitado. Ho-
mens ilustres aqui hoje defendem esse imposto com 
entusiasmo e nos pedem para votar a favor da CPMF 
em prol do Brasil.

Hoje vamos distinguir aqui 2 tipos de político: os 
que pensam nas futuras gerações e os que só se pre-
ocupam com as próximas eleições.

É a sociedade brasileira responsável que está 
nos ouvindo: o pobre, aquele que precisa do hospital 
público, aquele que precisa da escola pública, aquele 
que é assistido pelos programas sociais. O mundo todo 
está copiando a economia brasileira.

Hoje é a noite dos responsáveis. Hoje é a noite do 
Brasil. Hoje é a noite daqueles que já serviram e querem 
servir ao Brasil, que enxergam a próxima geração.

Vamos deixar de lado as nossas batalhas políti-
cas e as nossas questões ideológicas. Vamos descer 
dos palanques e pensar na sociedade.

“Sim”, Sr. Presidente. Vamos votar pela CPMF.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 

– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quero retificar a nossa orientação no painel, 
deixando muito claro, evidente, que nós, do PSDB, 
somos radicalmente contra a nova introdução, para o 
ano que vem, de mais esse tributo da CPMF, mas en-
tendemos de colocar o partido em obstrução a partir 
de agora.

O PSDB entra em obstrução.
 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 
está em obstrução.

Nem a redução da DRU a base está aceitando, 
Deputado Ciro Gomes.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – PSOL 
e PPS em obstrução.

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na es-
perança de que os ricos continuem ricos, mas os pobres 
jamais permaneçam na miséria, o PV vota “sim”.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
muda para obstrução.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
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não aumentar cargo comissionado, para não aumentar 
Ministério, para não aumentar mordomia do Governo, 
o Democratas está em obstrução.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, convido os Deputados do Bloco Parlamentar 
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB a comparecerem ao 
plenário para votar “sim”, pelo bem do Brasil.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Progressista convida os seus membros para compa-
recerem ao plenário, porque estamos votando a ma-
téria principal.

O PP orienta o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de pedir 
à bancada do PT que continuasse em plenário. Tere-
mos vários votações esta noite. É fundamental que os 
Deputados permaneçam no plenário.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
bancada do Democratas, para cumprir o seu papel 
em favor do povo brasileiro, vai ficar em obstrução e 
pede a todos que olhem bem os nomes que vão sair 
no painel, pois há aqueles que vão votar a favor desse 
imposto, que é contra o Brasil.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tam-
bém peço que todos olhem com bastante detalhe o 
painel. Peço a todos que acompanhem o resultado 
que sair desse painel, porque aqueles que, como eu, 
defendem que o sistema público de saúde no ano que 
vem tenha mais recursos que este ano, além do PIB 
nominal, seguramente votarão “sim” à CPMF, porque 
perder 40 bilhões da arrecadação do Estado brasileiro 
significaria inviabilizar um conjunto de políticas públicas 
fundamentais, como é o caso da saúde pública.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas anuncia que a questão no nosso partido 
foi fechada na Câmara e Senado. Isso vale para a vo-
tação da CPMF, com base no Regimento Interno e na 
fidelidade partidária.

Neste momento, estamos em obstrução, mas 
somos contra a CPMF.

Portanto, avisamos a todos os nossos Deputados 
que não votem neste momento e aguardem orienta-
ção da Liderança.

O SR. GIACOBO – Sr. Presidente, peço a pala-
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GIACOBO (PR – PR. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, 
votei conforme a orientação do 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, agora 
são 22h15min, e estamos votando o mérito de uma 
matéria da mais alta importância para o povo brasileiro, 
que é o imposto mais justo que existe neste País. Esse 
imposto não foi criado por este Governo, mas no Go-
verno Fernando Henrique, e foi renovado várias vezes. 
Inclusive, foi criado com 0,25% e passou para 0,38% 
exatamente no Governo Fernando Henrique.

Hoje estamos votando a prorrogação desse im-
posto por mais alguns anos. A importância desse projeto 
e desse tributo é que todo ele, sem exceção, é desti-
nado – repito – ao setor da saúde. Alguns Parlamen-
tares da Oposição teimam em dizer que os recursos 
são desviados para outros setores. Não é verdade. 
Os recursos são integralmente destinados ao setor 
saúde do Brasil.

Quando o Governo usa uma parte dos recursos 
arrecadados pela CPMF para pagar os aposentados 
do Brasil, os velhinhos que precisam dos recursos para 
comprar seu remédio, para aplicar inclusive em alimen-
tação dentro de sua casa, está investindo na saúde. 
Quando investe nos programas sociais, na alimentação 
do pobre no Brasil, também investe na saúde do povo 
brasileiro. O Brasil inteiro é prova disso. A aprovação 
do povo ao Governo Lula se dá graças à alocação dos 
recursos da CPMF para a alimentação. E o restante 
dos recursos é integralmente destinado ao Ministério 
da Saúde para programas sociais.

Por isso, gostaríamos de pedir aos Deputados 
do PTB que estão fora da Casa ou em seus gabinetes 
que venham a plenário para votar “sim”, para o bem do 
Brasil, para a continuidade de um programa econômico 
importante do Governo da República, que tem manti-
do o equilíbrio, o crescimento econômico e algo que 
não víamos no Brasil: programas sociais atendendo à 
camada mais pobre da sociedade brasileira. 

Então, o PTB pede a seus Deputados que ve-
nham ao plenário para votar “sim”.

 O SR. LINDOMAR GARÇON – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LINDOMAR GARÇON (PV – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior.

 O SR. AYRTON XEREZ – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. AYRTON XEREZ (DEM – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, comunico a 
V.Exa. e ao Plenário que o Líder Paulo Bornhausen 
informa que a Executiva Nacional do Democratas e 
as suas bancadas no Senado Federal e na Câmara 
dos Deputados fecharam questão contra a prorroga-
ção da CPMF.

A bancada do Democratas aqui no plenário está 
em obstrução, Sr. Presidente.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de 
convocar os Srs. Parlamentares para virem ao plenário, 
pois estamos numa votação importante: a prorrogação 
da Contribuição Provisória sobre Movimentação Fi-
nanceira, que com 38 bilhões de reais de arrecadação 
sustenta os programas sociais do Governo, a saúde 
dos brasileiros e a Previdência Social.

Esse recurso já é repartido com os municípios, 
porque vai diretamente ao pagamento de aposenta-
dos, do Bolsa-Família, em recursos descentralizados 
do Ministério da Saúde e do PAB, para que cada Pre-
feito aplique no seu município em favor da saúde da 
sua gente. Portanto, a repartição da CPMF na prática 
já acontece. A CPMF é aplicada em cada município 
brasileiro através do pagamento das aposentadorias 
e do investimento em programas sociais e de saúde 
da população.

Por isso, eu gostaria de insistir com os Srs. Par-
lamentares: venham ao plenário. Vamos dar hoje uma 
demonstração de civilidade e coerência no sentido de 
manter esses recursos já previstos no Orçamento que 
está em tramitação nesta Casa para essas áreas do 
Governo que já destacamos aqui.

Vamos votar “sim” à prorrogação da CPMF, Sr. 
Presidente.

 O SR. JOÃO MAGALHÃES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB. 

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o Partido Verde. 

O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei com o Partido Verde.

 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, é interessante que, nos encaminha-
mentos sobre a proposta de prorrogação da CPMF, seja 
enaltecida a enorme e absoluta competência brasileira 
de arrecadar impostos. 

Realmente, é exemplo para o mundo. Temos uma 
estrutura e um sistema de cobrança de impostos in-
vejáveis, mas, com certeza, no momento em que aqui 
estamos a discutir a manutenção de um tributo que 
faz parte de nossa elevada carga tributária, é absolu-
tamente necessário que possamos registrar também 
a competência brasileira para gastar recursos públi-
cos, para atender metas e projetos fundamentais ao 
desenvolvimento do País.

Esse é o lado que devemos discutir no momen-
to de manutenção de tão elevado tributo para milhões 
de brasileiros. 

Dizem – e isso é muito interessante – que quem 
paga a CPMF são os ricos. Ora, qualquer cidadão bra-
sileiro que faz operação com cheques, no Brasil inteiro, 
paga essa contribuição. 

Milhões de brasileiros assalariados de baixa ren-
da são contribuintes e também merecem a atenção do 
Governo, e não apenas os banqueiros, o grande em-
presariado nacional. Dizem ainda, de maneira cruel, 
que o Bolsa-Família será atingido se a CPMF não for 
prorrogada, mas não há qualquer vinculação entre a 
CPMF e o Bolsa-Família.

Existem 60 bilhões de reais de superávit. O Go-
verno, portanto, tem dinheiro em abundância para 
gastar, mas, insisto, é preciso que ele gaste bem, de 
forma a atender as mais importantes necessidades 
brasileiras.

Tenho acompanhado, em todo o Brasil, o anún-
cio do PAC, que se generalizou. É PAC para isso, PAC 
para aquilo, PAC para aquilo outro. Infelizmente, porém, 
o que tenho visto em diversos Estados é que o PAC 
está empacado. Por exemplo, no meu Estado, o Pará, 
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inexistem obras. O PAC foi anunciado em outdoors, 
televisão e rádio, mas não há registro de obras exe-
cutadas nos Estados brasileiros.

É fundamental que esta Casa tenha consciência 
da necessidade de garantir o início da reforma tributária. 
Por isso, a Oposição insiste no mérito, como insistirá 
no acompanhamento e na avaliação das votações de 
destaque que acontecerão. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no mo-
mento em que já se atinge um quorum de mais de 
260 Deputados, ou seja, em que está prestes a ser 
alcançado o número necessário, há também angústia 
por todos os lados. 

Por que manter um tributo tão elevado? Falaram 
do Governo passado. É verdade: a CPMF foi criada em 
Governo passado, quando significava 6 bilhões de reais 
de contribuição. Hoje, estamos falando num impacto de 
39 bilhões de reais. É muito dinheiro. É dinheiro exage-
radamente contido em apenas uma contribuição. 

O PSDB, na Câmara dos Deputados e no Se-
nado Federal, posiciona-se contrário à prorrogação 
da CPMF, é contrário à manutenção desse ônus para 
o povo brasileiro. Milhões e milhões de microempre-
sários desejam gerar mais emprego nas suas empre-
sas, desejam produzir mais, mas estão impedidos de 
fazê-lo por causa da elevada carga tributária nacional. 
Caso haja a possibilidade de dinamizar a economia, 
de desafogá-la, de tirar as travas e amarras do siste-
ma tributário, que sabe cobrar, mas não sabe distribuir, 
viveremos melhores dias no Brasil.

O Governo precisa saber gastar, com competên-
cia, eficiência e eficácia, abrindo mão do ônus gera-
do para a população brasileira. Reitero, Deputados e 
Deputadas da base: reflitam sobre o posicionamento 
que adotarão hoje aqui, que terá conseqüências em 
todos os Estados brasileiros, em todas as cidades.

Onde quer que cheguemos, seremos cobrados 
pela manutenção de um tributo que já não tem neces-
sidade real, econômica e orçamentária. É necessário 
que não se atinja os 308 votos favoráveis. Se assim o 
for, a Oposição, que tem resistido desde o início das 
discussões, desde a votação de matérias anteriores 
à PEC, demonstrará o seu afinco em resistir contra a 
sanha arrecadatória do Governo Federal.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO DADO – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO DADO (Bloco/PDT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, segui a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Sérgio, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o que estamos decidindo nesta noite é o modelo 
de País que queremos construir para a geração futura. 
O Governo continuará com os programas sociais, ou 
não? Haverá condições de impulsionar investimentos 
em infra-estruturas necessárias a consolidar um pro-
grama contínuo de crescimento, ou não? Continuará 
o sucesso da economia brasileira, que gera emprego, 
estabiliza a inflação e diminui as desigualdades?

É preciso deixar claro: o discurso da Oposição é 
o daqueles que não querem ver o Brasil dando certo. 
O que incomoda é que assumimos o País com uma 
inflação de 2 dígitos e, agora, ela está sob controle.

Infelizmente, incomoda a Oposição o fato de que, 
quando assumimos o Governo, o Risco-País era de 
2.400 pontos e hoje é o menor das últimas décadas 
da nossa história. Incomoda a Oposição que a políti-
ca social do Governo do Presidente Lula, sustentada 
pelos partidos da coalizão que lhe dão sustentação, 
tem levado a processo de redução das desigualdades 
no nosso País.

Pela primeira vez, depois de décadas, estamos 
assistindo a um processo em que o Brasil retoma um 
ciclo de crescimento econômico sem concentrar ren-
da, o que é muito importante para os trabalhadores 
assalariados.

Os 8,8 milhões de empregos gerados no atual 
Governo e que incomodam a Oposição é fator de ale-
gria para milhares e milhares de lares brasileiros, dig-
namente sustentados com o suor do rosto e os calos 
das mãos de homens e mulheres deste País. 

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, o 
Democratas suspende a obstrução e vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado Ronaldo Caiado, há um orador na tribuna. 

O SR. LUIZ SÉRGIO – Como dizia, Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, o aumento real do salário 
mínimo, ocorrido em nosso Governo, de 32,8% sig-
nifica distribuição de renda, enorme impulso na eco-
nomia popular e em setores essenciais da economia 
brasileira.

A melhor distribuição de renda e os programas 
sociais têm levado o País a diminuir suas desigualda-
des e a ter um crescimento contínuo. Hoje, já se fala 
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na possibilidade de o País crescer 6% neste ano. É 
o êxito da política econômica do Governo Federal, é 
o êxito daqueles que aqui tiveram coragem de se po-
sicionar, de maneira altiva e firme, para construir um 
processo que levasse o País a se encontrar consigo 
mesmo e construir um futuro melhor para as próximas 
gerações. 

E é o que estamos decidindo aqui, nesta noite. 
Agora, é preciso também perguntar: se só 14% da 
população brasileira pagam CPMF, por que se criar 
uma disposição quase que odiosa contra esse tribu-
to? Será porque ele constitui não só importantíssimo 
instrumento de arrecadação de impostos para garantir 
os programas sociais deste País e ajudar a equilibrar 
o déficit da Previdência, mas, acima de tudo, porque 
a CPMF constitui o mais eficaz instrumento na luta 
contra a corrupção? 

A partir do momento em que foi autorizado o cru-
zamento dos dados do Banco Central com o dos da 
Receita Federal, surgiram as vozes daqueles que não 
querem pagar impostos e não querem instrumentos 
eficazes para coibir a sonegação no Brasil e, portanto, 
são contrários à manutenção da CPMF.

Por isso nós, a base de apoio do Governo; nós, 
a bancada do PT, que temos orgulho da gestão que 
estamos realizando, que temos orgulho de dar sus-
tentação a este Governo, que tem diminuído as desi-
gualdades sociais, que gerou 8,8 milhões de empregos 
– número já muito próximo da meta de 10 milhões –, 
pedimos aos Parlamentares brasileiros que não frus-
trem a expectativa de nos encontrar com a nossa pró-
pria história e construir alicerces firmes para garantir 
um crescimento econômico sustentável por décadas 
e, acima de tudo, para dar oportunidade de emprego 
digno à juventude brasileira. 

Então, Sras. e Srs. Deputados, temos aqui dis-
puta política, e, de um lado, estão aqueles que efeti-
vamente têm arrecadado mais, em razão da eficiência 
do Governo, porque, se para uns ter programas sociais 
é desperdiçar, para nós, da Esquerda, que damos 
sustentação ao Governo Lula num país que abriga 
uma das maiores desigualdades do mundo, fazem-se 
necessários programas sociais. Melhor seria se não 
houvesse necessidade deles, mas, diante da brutal 
desigualdade existente neste País, eles se fazem ne-
cessários, sim, e mostraram ter eficiência, sim, porque 
levaram à diminuição da desigualdade, levaram milhões 
de pessoas a saírem da pobreza absoluta, levaram 
milhões e milhões de brasileiros a terem acesso ao 
mercado de consumo.

O que estamos decidindo hoje é se o País vai 
continuar a crescer ou não, se o País vai continuar a 
ter controle da sua inflação ou não, se vai continuar a 
gerar os empregos que está gerando ou não. Acredito 
que todos aqueles que estão nos assistindo pela TV 
Câmara querem a continuação do processo de cres-
cimento econômico, querem o contínuo controle da 
inflação, geração de emprego e justiça social. 

Por isso estamos aqui para dizer que nenhum 
governo, de oposição ou de situação, pode, de uma 
hora para outra, perder 40 bilhões de reais do seu or-
çamento.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Democratas vota “não”.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
vota “não”.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, orienta a Liderança da bancada o voto “não” 
à CPMF.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, aqui estão aqueles que têm propostas concre-
tas para o País, cujo resultado a população brasileira 
percebe, e aqueles que, na ausência de uma proposta 
para se contrapor de forma legítima ao nosso Gover-
no, com proposições, ficam no discurso do quanto pior 
melhor, porque o nosso acerto, infelizmente, incomoda 
algumas pessoas. 

Não pode um brasileiro, porém, torcer para que 
o Brasil não dê certo. E, felizmente, o Brasil está dan-
do certo. 

Por isso vamos votar “sim” à CPMF, Sr. Presi-
dente.

O SR. HOMERO PEREIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. HOMERO PEREIRA (PR – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, acompanhei o meu partido.

O SR. JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLI-
VEIRA (PV – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, na votação anterior, segui a orienta-
ção do Partido Verde.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente, para falar sobre a vota-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não, Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta é 
uma votação importante para o País. Não vou discutir o 
mérito, até porque não é o momento de fazê-lo, mas é 
uma votação que deve representar a vontade da Casa 
e, conseqüentemente, a do povo brasileiro.

Existem na Casa 494 Sras. e Srs. Deputados. 
Peço a V.Exa., em nome daqueles que desejam que a 
Câmara dos Deputados vote de acordo com a represen-
tação do País – e cada um deve votar de acordo com 
o que pensa; eu, por exemplo, voto de acordo com a 
minha consciência, achando que 38 bilhões de reais, 
19 bilhões de dólares é muito dinheiro em qualquer 
parte do mundo –, que só liberasse a votação quando 
o quorum fosse de, no mínimo, 480 votantes. 

Já esperei até 2 horas para concluir uma votação. 
Quando eu era Presidente da Câmara dos Deputados, 
cheguei a mandar buscar Deputado em casa, para que 
a votação fosse representativa. Não quero que ninguém 
ganhe no grito ou por meio de artifícios, quero que a 
votação seja a mais representativa da vontade da Casa 
e, conseqüentemente, repito, do povo brasileiro.

Esta é a solicitação que levo à consideração de 
V.Exa.

 O SR. PAULO ABI-ACKEL – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Mi-
noria pede que conste no painel a nossa orientação 
para o voto “não”.

O SR. CIRO PEDROSA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CIRO PEDROSA (PV – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação an-
terior, votei conforme a orientação do partido, o PV.

 O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o alto quorum 
exige definição também nossa. O voto é “não”.

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, o Brasil 
tem uma carga tributária muito elevada, o que é reco-
nhecido em qualquer manual de economia. Também 
é sabido que a qualidade dos serviços públicos aqui 
prestados é muito ruim. Aliás, se o Brasil tivesse a 
qualidade de serviços públicos de que fala a Situação, 
sem dúvida, o povo brasileiro até gostaria de pagar os 
tributos que paga.

Alega-se que a CPMF, matéria hoje em votação, 
é capaz de atender à saúde, mas isso não é verdade. 
A saúde brasileira é atendida fundamentalmente pe-
los recursos que lhe são garantidos pela Constituição 
Federal por meio da Emenda Constitucional nº 29. E 
são ínfimos, perto da necessidade.

O Governo tem arrecadado, ano após ano, mais 
dinheiro. Porém, a arrecadação desses tributos não 
tem atendido ao povo brasileiro. Um país em que o 
governo gasta, por ano, 160 bilhões de reais com o 
financiamento da dívida; um país que repassa 160 bi-
lhões de reais para os banqueiros; um país em que 
os grandes bancos, como o BRADESCO, o Itaú e 
outros, têm a maior lucratividade do mundo – e tiram 
esse dinheiro da CPMF, que os pobres pagam mais 
que os ricos, porque essa contribuição está embutida 
em toda a cadeia produtiva – não pode ser um país 
justo. Por isso, temos de raciocinar sobre se aprovar a 
CPMF será bom ou não para a Nação; se vai melhorar 
ou piorar o País.

Realizamos audiências públicas com as maiores 
autoridades econômicas brasileiras. A maioria concor-
da em que, se a CPMF for extinta, o Brasil vai crescer 
mais, vai deixar de ser maior apenas do que o Haiti, na 
América Latina. A maioria concorda em que os juros 
vão cair e haverá mais empregos. 

Como extinguir um tributo considerado ruim por 
todos os tributaristas pode não ser bom para o País? 
Temos visão diferente daqueles que acreditam que 
aprovar o tributo é melhor para o Brasil. 

Estamos votando contra a CPMF – e aproveita-
mos para mudar a orientação do PPS no painel para 
o voto “não” –, porque temos convicção de que sua 
extinção é melhor para o País, pelo que compreende-
mos, analisamos e estudamos. 

Ninguém vai perder o Bolsa-Família, o atendi-
mento ruim que recebe na saúde hoje nem a aposen-
tadoria se não for prorrogada a CPMF. 
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A pergunta é: o País vai ficar melhor ou pior sem a 
CPMF? No nosso entendimento, vai ficar melhor, porque 
vai crescer, gerar mais emprego e se desenvolver, e te-
remos outra política econômica, diferente desta política 
de arrocho, em razão da qual o País cresce pouco – nos 
últimos anos, apenas mais do que o Haiti na América 
Latina – e, fundamentalmente, subsidia o sistema finan-
ceiro. Tal política econômica não pode estar certa. 

Por isso estamos convencidos de que votar con-
tra a CPMF é melhor para o Brasil. 

Assim, Sr. Presidente, o PPS recomenda aos 
seus Deputados o voto “não”. Digam “não” à CPMF, 
para que não seja prorrogada e se encerre no dia que 
deverá acabar: 31 de dezembro de 2007.

Obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Conce-

do a palavra ao nobre Deputado Ronaldo Caiado, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo Democratas.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nestes últimos dias, temos assistido 
a algo jamais visto nesta Casa: o Presidente da Re-
pública utiliza medida provisória para revogar medida 
provisória, a fim de que a pauta seja liberada e se vote 
matéria de seu interesse.

Falam da saúde, Deputado Darcísio Perondi. Por 
que não colocaram na pauta a Emenda Constitucional 
nº 29 para ser apreciada? Acredito que o apresentador 
Sílvio Santos iria contestar a política do Lula de “tudo 
por dinheiro”: mais cargos, mais Ministérios, mais 6 bi-
lhões e 600 para o PAC. Querem tomar da população 
mais 40 bilhões de reais por ano. 

Se a saúde é prioritária, Srs. Parlamentares, por 
que V.Exas. não colocam em votação matéria que diz 
respeito a ela em primeiro lugar? Que farsa é essa? 
Que encenação é essa?

Agora querem usar a saúde. Ouvi o Vice-Líder do 
Governo dizer que o SUS está aí para atender à popu-
lação, que é fruto do trabalho deste Governo repassar 
a verba para o Sistema Único de Saúde. 

É uma vergonha a maneira como o cidadão é 
tratado no SUS! O paciente fica na fila para receber 
tratamento, e não há ambulatório digno nem hospital 
decente. Na verdade, aquela é a fila da morte, porque 
o dinheiro da saúde está indo para o sanguessuga 
fazer caixa de campanha de Governos nos Estados, 
de Deputados. 

Em apenas 5 anos de Governo Lula, tivemos 5 
Ministros da Saúde. 

Qual a política da saúde existente no Brasil? É a 
de pagamento de 2 reais e 50 centavos para consulta ao 

médico; é a de atendimento aos hospitais filantrópicos 
– só neste último ano, 255 fecharam as portas. 

Onde está a sensibilidade deste Governo com a 
saúde? São teatrais, extremamente competentes para 
colocar a saúde em primeiro lugar e, depois, sangrá-la. 
Sem dúvida nenhuma, drenam todo o dinheiro da saúde 
para poder pavimentar esse jogo do Governo. 

Srs. Parlamentares, sei como a máquina funcio-
nou nessas últimas horas. Tenho ouvido informações 
de que os acordos subterrâneos são enormes. Fiquem 
atentos, porque tudo que é subterrâneo vem à tona. 
E a sociedade vai tomar conhecimento de que não foi 
assaltada apenas em 40 milhões de reais, mas tam-
bém nos conchavos feitos. 

O prazo foi pequeno. Faço um alerta aos Srs. Par-
lamentares. V.Exas. não vão ter como cumprir o acordo 
que fizeram de votarmos hoje a matéria. Então, vejam 
se conseguem até o segundo turno, porque o que está 
claro é o jogo deste Governo em fazer valer sua força e 
sua prepotência sobre esta Casa e aqui aprovar aquilo 
que, sem dúvida nenhuma, penaliza bastante a econo-
mia do País e o bolso do cidadão brasileiro.

Pergunto aos Parlamentares que votaram “sim” a 
esse projeto: caso o Governo obtenha os 308 votos, os 
senhores vão comemorar? Os senhores vão aplaudir? 
Sabem por que agem dessa forma? Porque estão de 
costas para a sociedade, de costas para o povo. 

O painel desta Casa é igual ao do Senado Fe-
deral. Lá houve o voto secreto; aqui temos o painel da 
CPMF, o painel da liberação. 

O povo vai tomar conhecimento do voto “sim” a 
essa emenda da PEC do Deputado Antonio Palocci. 
(Manifestação no Plenário.) 

É verdade, minha gente! São essas atitudes que 
fazem com que a sociedade brasileira rejeite cada vez 
mais o político que não tem sensibilidade e não ouve 
o que o povo pede.

Vi Parlamentares pedindo a PEC do Voto Aber-
to, dizendo que a saúde seria prioritária e que depois 
teríamos de votar a reforma política. 

Tudo engodo! Tudo encenação! O Governo quer, 
cada vez mais, assaltar, desgastar o Congresso Nacio-
nal. Quanto mais desgastado o Congresso Nacional, 
mais importante o Presidente da República. 

Digo, alto e bom som, que a votação de hoje pode 
ser igual à do Congresso da Venezuela, mas aqui a 
Oposição tem coluna vertebral, sabe lutar e saberá 
resistir. Não vamos cair nessa campanha. (Manifesta-
ção no Plenário.)

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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 O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, que-
ro falar pela Liderança do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exa. 
está inscrito.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio, para uma Comunicação de Liderança, 
pelo PSDB.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Parlamentares, não vamos fazer 
exaltação para captar voto, seja de um lado, seja de 
outro. O quorum indica que 444 Parlamentares já fi-
zeram sua opção. Vou apenas fazer algumas conside-
rações, na condição de Líder de um dos partidos de 
oposição, o PSDB.

Causa certa espécie ver o entusiasmo das Lideran-
ças, notadamente do Partido dos Trabalhadores, pela vo-
tação da CPMF. Não sei qual é o interesse maior: o even-
tual recurso – 10, 15 ou 18 bilhões, não sei ao certo – que 
poderá ir para a saúde ou os 40 bilhões que o Governo do 
Presidente Lula vai poder gastar a seu bel-prazer. 

Paradoxalmente, vota-se a CPMF, instituindo-se 
um novo tributo para o brasileiro, ao mesmo tempo em 
que se vota também a desvinculação de receitas da 
União para que o Governo não tenha de investir esse 
recurso na área da saúde. Isso fica para ponderação.

Farei algumas considerações, sobretudo ao povo 
brasileiro, que certamente, a esta hora, ainda acompanha 
atentamente o que se passa nesta Casa. Graças a Deus, 
na Câmara dos Deputados, as sessões não são secretas. 
Não se esconde do povo como cada Parlamentar vota. As 
sessões são abertas e podem ser acompanhadas pela 
imprensa, pelo rádio e pela televisão, como deve ocor-
rer em um sistema democrático e republicano. É muito 
importante que o povo, depois, verifique o painel e veja 
quem vota em consonância com os interesses maiores 
daqueles que representa e quem vota tolhido na sua liber-
dade de opção, subjugado à vontade do todo-poderoso 
do momento, o Presidente da República. 

Nesta Casa, nós vamos procurar saber, de forma 
insofismável, quem votou para não aumentar a carga 
do brasileiro, quem votou respeitando os trabalhado-
res, notadamente aqueles de menor poder aquisitivo. 
Repito: notadamente aqueles de menor poder aquisi-
tivo, porque é sobre eles que a CPMF tem incidência 
bastante maior – chega a ser quase 2 vezes maior do 
que a que incide sobre aqueles que estão em outro 
patamar, em relação a suas economias pessoais ou 
às de seus grupos empresariais.

O povo brasileiro vai poder acompanhar claramen-
te quem é a favor dos humildes, quem tem preocupação 
de fato com a saúde, quem tem preocupação com a 
educação ou quem está preocupado apenas em garan-
tir os desígnios do Presidente da República. É legítimo 
que S.Exa. venha buscar mais recursos. Mas não deve 
consegui-los à custa da espoliação dos pobres.

Já houve neste País Presidente da República 
que pagou com a vida a ousadia de defender as ca-
madas mais empobrecidas da população. Segundo 
ele mesmo proclamava, quando alguém que se origi-
na das classes mais humildes chega um dia ao poder, 
começa a legislar exclusivamente para os poderosos. 
É de causar espécie. Isso é importante e vai ficar re-
gistrado no painel. 

Esta já é a sexta votação que se faz sobre a CPMF. 
Não se verificou, em nenhum momento, o entusiasmo 
dos Líderes da base governista, notadamente do PT, 
até aquela votação no período de transição, depois da 
eleição em 2002. Pela primeira vez entusiasmaram-se 
com a CPMF. E novamente no ano seguinte, em 2003. 
A data de seu término é 31 de dezembro deste ano. No 
entanto, querem torná-la permanente. O “p” de provisório 
agora passou a ser “p” de permanente. Pouco se impor-
tam com o que possa ocorrer com o povo. Não interessa 
o quanto isso vai incidir sobre o setor produtivo do País. 
Será uma lástima se aqueles que não têm preocupação 
com o povo conseguirem os 308 votos. 

Sr. Presidente, Sras, e Srs. Parlamentares, es-
pero que os Deputados votem em consonância com 
o povo. Se a sociedade não puder contar com a maio-
ria dos membros desta Casa, que conte pelo menos 
com o número suficiente deles para não se chegar aos 
308 votos. Se isso não ocorrer, fica a certeza de que a 
Oposição lutou até o último momento de pé, ao lado do 
povo, não se rendendo à pressão dos poderosos.

A Oposição seguirá combatendo destaque por 
destaque, emenda por emenda, para tentar amenizar 
o eventual prejuízo sobre os brasileiros.

Obrigado. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Jovair Arantes, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PTB.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nesta 
noite, agradeço muito aos Deputados do meu partido, 
que em nenhum momento fraquejaram ou procuraram 
fazer chantagem, que em nenhum momento deixaram 
de cumprir sua obrigação com o País, qual seja, vo-
tar um importante imposto, que, volto a dizer, não foi 
criado pelo Governo Lula.
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Aliás, os que mais veementemente trabalham con-
tra o imposto são aqueles que o impuseram a qualquer 
força e a qualquer custo há alguns anos. Tratava-se, 
ainda, do IPMF, no Governo de Itamar Franco. Todos 
os presentes, sem exceção, integrantes de partidos 
políticos que compõem esta Casa, participaram da 
implantação da CPMF no Brasil. 

Esse imposto é muito justo e adequado, porque 
está ligado ao cheque. No Brasil, nem todos têm che-
que, só as pessoas que possuem certo poder aquisi-
tivo. Os pobres estão isentos desse imposto.

E o que é importante, Sr. Presidente, volto a repe-
tir, é que esse imposto é totalmente destinado ao setor 
de saúde do Brasil: 20% vão para a saúde; 10%, para 
a Previdência; e 0,8%, para o Fundo de Pobreza. 

Vale dizer que o Fundo de Pobreza foi criado pelo 
DEM, pelo saudoso Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, no Senado Federal, e acatado pelo Presidente 
Lula, que passou a dar alimentação ao povo pobre 
deste País. O desvio desses 0,8% realmente tem fei-
to a diferença, no que diz respeito à alimentação da 
população pobre.

Dizem que há desvio em relação ao recurso que 
vai para a Previdência Social, o que não é verdade. 
O dinheiro é utilizado para pagar os velhinhos apo-
sentados, que compram seu remédio e também sua 
alimentação.

Os outros 20% são destinados ao setor de saúde, 
que alguns insistem em criticar. O Brasil é campeão 
mundial em qualidade de atendimento à DST/AIDS. O 
melhor programa que existe no mundo é feito no País 
pelo Ministério da Saúde.

Exportamos programas importantes, como o da 
vacinação. O Canadá e outros países vêm aqui co-
nhecer o nosso processo de vacinação em massa. O 
Brasil faz escola.

Com toda deficiência, com toda dificuldade que 
temos, há possibilidade de haver significativos aten-
dimentos à população pobre. 

Esse procedimento é diferente daquele de países 
que exigem seguro saúde, onde a população não dá conta 
de investir no setor. No Brasil existe o SUS. De forma muito 
positiva, vejo no meu Estado o setor de saúde oferecen-
do bom atendimento. Ainda precisamos melhorar. Mas 
o problema é muito mais de gestão do que de recursos, 
que são suficientes. O erro está na gestão administrativa, 
que precisa ser aprimorada e qualificada.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não esta-
mos aqui impingindo ao povo brasileiro um novo impos-
to, mas estabelecendo a continuidade de um imposto 
que deve perdurar por mais 4 ou 5 anos, até que o Bra-

sil possa equilibrar a sua economia e, com a reforma 
tributária, acabar com um pouco dos impostos.

Portanto, nesta noite, agradeço mais uma vez aos 
Deputados da minha bancada, o PTB, que em momen-
to alguma falharam conosco na Liderança. 

Hoje estivemos com o Ministro Walfrido dos Ma-
res Guia, que elogiou sobremaneira a postura da nos-
sa bancada nesta Casa. A questão não é estar 100% 
fechado com o Governo, mas com o povo brasileiro. 
Este, sim, merece o respeito da bancada do Partido 
Trabalhista Brasileiro.

Muito obrigado.
 O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o Partido Verde na última votação.

 O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
quanto o Líder chega ao plenário, permita-me informar 
que o Poder Executivo acaba de dar entrada a projeto 
de lei que recupera o conteúdo da MP nº 382, retirada 
ontem. (Palmas.)

Nossa expectativa é que possamos votar esse 
projeto de lei com rapidez e, dessa forma, repor àqueles 
setores todos os direitos e expectativas frustradas.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Luciano Castro, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PR.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ainda bem que esta Casa tem memória. 
Tudo o que dizemos aqui está gravado, taquigrafado, 
tem registro. 

Lembro quando o então Ministro da Saúde, Adib 
Jatene, propôs a criação de uma contribuição provi-
sória para salvar a saúde. Naquele instante, o então 
Presidente Fernando Henrique Cardoso entendeu o 
apelo e resolveu juntar todas as forças da base gover-
nista – essa mesma base que hoje é Minoria – para 
criar a CPMF. 

Eu estava aqui com amigos e companheiros. Na-
quela época, quando eu era da base do Governo, en-
tendi a proposta. Percebi que a CPMF era importante 
para o País. Era um imposto justo, democrático e, sem 
dúvida alguma, daria grande contribuição à saúde.
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Pergunto a V.Exas.: o que foi feito com todo aquele 
dinheiro que deveria ser destinado só para a saúde, durante 
o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso? 

Vamos olhar para o passado. Sabemos que não 
foram destinados à saúde os 100% da contribuição, 
porque outros problemas nacionais surgiram. Fernando 
Henrique tentou administrar esses recursos de forma 
mais ampla. Todos nós nos lembramos disso. 

Um dia decidimos que a CPMF deveria ser pror-
rogada. E todos nós, da base do Governo, entendendo 
a importância do tributo naquela ocasião, prorrogamos 
a CPMF. 

Parece que esquecemos tudo. Apagamos de nossa 
memória tudo aquilo que criamos, tudo aquilo que de-
fendemos e hoje não defendemos mais. Não podemos 
agir dessa forma. O meu eleitor deve saber que votei 
favoravelmente à criação da CPMF, à sua prorrogação e 
continuo a votar favoravelmente a ela no Governo Lula, 
porque esse é o imposto mais justo que temos. Aliás, é 
a base do imposto único, como foi dito aqui.

O Governo do Presidente Lula avançou muito 
quando o então Ministro Palocci comandou a econo-
mia. Temos de fazer justiça aos avanços econômicos 
que tivemos. Nosso ajuste fiscal deu tranqüilidade ao 
País. Os ganhos da nossa credibilidade internacional 
são inquestionáveis. O Brasil é outro. Hoje, está cami-
nhando para o desenvolvimento sustentável, porque 
foram criadas condições para isso. 

O que o Governo do Presidente Lula está pedindo 
é apenas a prorrogação de 4 anos da CPMF, para que 
se garanta a sustentabilidade até a conclusão desse 
processo. O dinheiro da saúde não está sendo tirado, 
pois parte dele vai para aquela área. Mas cuidar da 
saúde também é investir em programas sociais, para 
dar melhores condições de vida ao povo. E é o que o 
Presidente Lula tem feito. Isso tem reduzido também 
os gastos da saúde. Devemos compreender este mo-
mento, com esse esforço. 

Lembro-me bem que o Deputado Ronaldo Caia-
do, combativo e leal companheiro, na Comissão, no 
momento da votação, disse: “Meus amigos da base 
governista, cancelem o seu check-in, porque nós va-
mos ficar aqui até mais tarde, mas não vamos deixar 
de votar a CPMF”. Cancelamos o nosso check-in e 
votamos a CPMF, porque era importante para o País 
e para a base do Governo. 

E hoje estamos aqui porque entendemos que este 
é um grande momento para o Brasil, diante da nossa 
responsabilidade com o futuro. Devemos ter determi-
nação para construir um país melhor. Devemos ter 
compromisso com as pessoas, com o desenvolvimento, 
com a melhoria da qualidade de vida do cidadão.

(O microfone é desligado. Tumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Diante 
de tantos aplausos, o Líder Luciano vai continuar.

O SR. LUCIANO CASTRO – Mais 1 minuto para 
concluir, Presidente, porque estão querendo me ouvir, 
certamente.

A CPMF serve como uma receita justa, que é 
compartilhada com todos. Mas só paga quem ganha 
mais. Quem ganha menos paga menos. E a maioria 
do povo brasileiro nem sequer paga. É diferente da 
carga tributária que deixaram para Lula administrar. 
Não foi o Presidente que criou essa carga tributária. 
Ela foi deixada como herança, e S.Exa. soube admi-
nistrá-la. (Palmas.)

 O SR. CIRO GOMES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CIRO GOMES (Bloco/PSB – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, lições muito preciosas de um Parla-
mento vibrante pude vivenciar, nesses últimos 2 ou 3 
dias, ao redor seja do temário das medidas provisórias, 
mas especialmente sobre o tema da CPMF.

Preciosos argumentos que merecem ser preserva-
dos desse embate democrático para aprofundarmos a 
discussão foram aqui trazidos. Desde argumentos funda-
mentais, paradigmáticos mesmo, embora muitas vezes 
confusos e contraditórios, sobre concepções estratégicas 
de Estado, porque, se os liberais do partido Democratas 
advogam a redução do Estado a uma dimensão míni-
ma, de baixo custo, demitido de qualquer interferência 
no domínio econômico, há aí uma coerência modelar, 
ideológica, programática. Claro que poderíamos consul-
tar sobre essa coerência modelar datas atrás, sobre o 
mesmo assunto, mas isso diminuiria a importância de 
preservarmos esse tipo de argumento. 

Foram trazidos argumentos outros sobre a inefi-
ciência da alocação dos recursos do Estado brasileiro. 
Esse debate precisa ser preservado fora desse con-
texto, dessa refrega democrática. 

Há brutal ineficiência no Estado nacional brasileiro. 
Há brutal desperdício de recursos no Estado brasileiro. 
Há contradições aberrantes na alocação do dinheiro do 
povo brasileiro. A mais grave e chocante delas, talvez não 
pelo volume contábil, mas pela contradição doída sobre 
a difícil vida da maioria do nosso povo, fala da ladoreira, 
da corrupção e do desvio do dinheiro público. 

Preservemos também essa linha de argumentos 
para aprofundarmos esse debate, porque a corrupção, 
o desperdício e a ineficiência não podem mais rema-
nescer como estão no Brasil, sem que aprofundemos 
um conserto institucional enquanto se conserta a prá-
tica, a vivência e a atitude de cada um de nós na vida 
pública. Concepções outras que fazem um partido so-
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cialista respeitabilíssimo como o Partido Socialismo e 
Liberdade, o PSOL, ou o Partido Popular Socialista, 
que um dia tive a honra de integrar, virem à tribuna para 
somar sua voz aos liberais contra o imposto. 

Há talvez aí também um argumento a se pre-
servar para aprofundarmos uma concepção de eco-
nomia política, para dizer qual é o sentido do tributo, 
como subtração de uma fração da poupança privada 
que, muito mais sabiamente sempre demonstrou na 
história humana, sabe alocar do que o Estado. Só que 
para nós outros que vemos a experiência humana da 
alocação expontânea, do individualismo capitalista, já 
sabemos que o capitalismo sabe ser mais eficiente, mas 
não sabe desconcentrar renda. (Palmas.) E para nós 
outros que não aceitamos isso como uma fatalidade 
é preciso que haja, e os partidos sociais democratas 
mostraram isso antes, e o Partido da Social Democra-
cia Brasileira se esforçou em muitas das experiências, 
por coerência com os democratas e com os liberais, 
essa concepção da satanização do tributo. 

Entretanto, vim apenas pedir para que esses ar-
gumentos sejam preservados, porque há aí uma linha 
enriquecedora do debate no Parlamento. Não aleguemos 
teses incoerentes como a de o PSDB votar agora contra 
a CPMF porque, quando propôs a sua prorrogação, o PT 
votou contra. Isso é muito pouco para o tamanho desta 
Casa e das nossas responsabilidades. (Palmas.)

Quando o Constituinte brasileiro, com muita sa-
bedoria, determinou quorum qualificado de três quintos 
dos Parlamentares, seja na Câmara, seja no Senado, 
num rito em que se realizam duas votações, o que que-
ria era que embates dessa qualidade, embates desse 
impacto na vida da sociedade brasileira não se feris-
sem nesse jogo pequeno, ainda que normal e legítimo 
numa democracia, entre Situação e Oposição. 

Subtrair 50 bilhões de reais, coisa que acontece-
rá se contarmos 307 votos aqui, significa que o País 
amanhã anunciará ao mundo que não teremos mais 
superávit primário se o impacto do corte dessa receita 
não haurida for sobre a linha de cima das contas pú-
blicas. E o País voltará a um itinerário que já conhece-
mos de galope da proporção da dívida pública versus 
PIB, inverterá a tendência de queda da taxa de juros 
e voltará ao que vem experimentando há 25 anos: a 
mais medíocre taxa de crescimento econômico de toda 
história brasileira.

Entretanto, se quisermos ser sérios como temos 
que ser... (Manifestação no Plenário.) 

Vou concluir pedindo mil desculpas por lhes abu-
sar da sensibilidade, mas trata-se apenas de um argu-
mento, por confiar e acreditar na grandeza e no espírito 
público da nossa Oposição. 

Cortar cargos públicos ou Ministérios pode fazer um 
argumento, até porque cai na discussão da ineficiência 

e da dispersão de recursos. Mas não há um mínimo de 
seriedade. Para fazer um percentual dessa proporção na 
receita pública ser cortado abaixo da linha do superávit, 
ou cortamos a verba da saúde nessa proporção, ou can-
celamos o Bolsa-Família nessa proporção, ou cortamos 
aposentadorias, pensões e auxílios-doença. 

Nenhum de V.Exas. quer assumir para o povo 
brasileiro que é isso que estão querendo. (Palmas.) 

O SR. PAULO BORNHAUSEN – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os 
democratas se colocam contra essa chantagem. Nós 
orientamos o voto “não” e contra a chantagem. 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Ainda há tempo de mudar o voto. 
Vamos votar “sim”, votar pelo Brasil.

 O SR. PAULO RENATO SOUZA – Sr. Presidente, 
solicito tempo semelhante ao destinado ao Deputado 
Ciro Gomes para falar neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Era 
essa a minha intenção e tomo como testemunha o 
Deputado Duarte Nogueira para quem até falei: “Dei a 
palavra ao Deputado Ciro Gomes exatamente porque 
pediu e há uma inscrição. E vou falar bem claro: há 
um conjunto de Parlamentares que falam no cotidia-
no várias vezes, e, pelo silêncio que foi feito, tanto na 
intervenção de outros quanto na intervenção do dele, 
creio que é bom para a Casa.”

Portanto, concedo a palavra ao Deputado Paulo 
Renato Souza. (Pausa.)

O SR. CARLOS WILLIAN – Sr. Presidente, o 
Governo trouxe o Programa de Aceleração do Cres-
cimento para a Câmara dos Deputados e o demos, 
hoje, à Oposição.

O SR. LOBBE NETO – O Regimento Interno tem 
que ser igual para todos.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Paulo Re-
nato Souza.

O SR. PAULO RENATO SOUZA (PSDB – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso).

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAU-
LO RENATO SOUZA QUE, ENTREGUE AO 
ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ POSTE-
RIORMENTE PUBLICADO.

 O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, quero 
apresentar uma questão. Acho que furamos o Regi-
mento da Casa. Eu, membro do Partido Socialismo e 
Liberdade, nada tenho contra a fala do Deputado Ciro 
Gomes nem do Deputado Paulo Renato. Porém, meu 
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partido se inscreveu para todas as questões. Houve 
uma correria para falar. Agora mesmo estou inscrito 
para falar. Sinceramente, quero manifestar uma posição 
diferente das que foram apresentadas aqui. Eu tenho 
direito a isso. O Regimento não foi seguido.

Peço a palavra a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-

tado Ivan Valente, o Líder do PSOL falou, e o Líder 
do Bloco PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB não falou. 
Quando o Deputado Ciro Gomes pediu a palavra, fiz 
uma consulta à Liderança do Bloco e, naturalmente, 
fiz ali uma adaptação. Segundo, o Regimento não pre-
vê este momento, porque não estamos no período de 
Breves Comunicações. Isso aqui é, no máximo, uma 
tradição, tanto assim que muitas vezes cada Depu-
tado usa do expediente de pedir a palavra pela ordem, 
como V.Exa. fez. E V.Exa., Parlamentar experiente que 
é, sabe que não há, portanto, nenhuma atitude que 
busque privilegiar uma posição ou outra. 

Quando o Deputado Paulo Renato questionou, 
eu concedi a palavra a S.Exa. Não há aí nenhuma in-
tenção. Portanto, essas inscrições, não só V.Exa. fez. 
Há vários outros inscritos.

Portanto, o que vamos fazer neste momento? 
Acabou o fluxo de Deputados para votar. Vamos en-
cerrar a votação e retornar a palavra a V.Exa. 

O SR. IVAN VALENTE – Eu queria falar agora. 
V.Exa. furou o Regimento. Não pode fazer isso. V.Exa. 
não foi justo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exa. 
é que não deu sorte.

O SR. IVAN VALENTE – V.Exa. não foi justo com 
centenas de Deputados que queriam falar também.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
é isso.

O SR. IVAN VALENTE – Não está correto, por-
que há uma posição diferenciada aqui. São posições 
diferenciadas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas 
já foi manifestada várias vezes.

O SR. IVAN VALENTE – Não foi. A outra foi; a 
de cá também foi.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado Ivan Valente, vamos falar mais claro ainda...

O SR. IVAN VALENTE – V.Exa. não está correto 
nem está sendo justo.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Com todo o carinho 
pelo Deputado Ivan Valente, o Deputado Ciro Gomes 
falou pelo Bloco Parlamentar que integra.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É isso.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Esta é a questão.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas veja, 

eu já expliquei que o Deputado Ciro Gomes falou pelo 
Bloco. Eu vou explicar o que aconteceu aqui, por favor. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, o Depu-
tado Ciro Gomes falou no espaço reservado ao Bloco 
Parlamentar que integra. S.Exa. é filiado ao PSB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Isso. 
É evidente que isso também tem uma base de acordo. 
O que ocorreu? Pelo silêncio que se fez aqui, quan-
do alguns oradores falaram, entre outros, o Deputado 
Ciro Gomes, seria inadequado que eu fosse rigoroso 
na questão do tempo. Prorrogue. Todo mundo viu. Até 
que chegou o momento em que eu próprio alertei o 
orador, que, em dado momento, percebeu que era para 
encerrar. E assim foi feito. O Deputado Paulo Renato 
Souza reclamou do tempo, que de fato foi maior. Eu 
dei a palavra, e S.Exa. a usou. Normal.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
encerrada a votação. (Apupos no plenário.)

 O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Ex-Ministro tem privilégio; ex-
Ministro tem mais atenção do Plenário e favorecimento da 
Mesa. É óbvio. (Apupos no plenário.) Os 2 ex-Ministros. 
É uma casa de iguais, mas uns são mais iguais do que 
outros. É óbvio. Cronometricamente, é só isso.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Deputado Chico Alencar, 
seu amigo Miro Teixeira aqui, à direita, está dizendo: 
ex não vale.

O SR. CHICO ALENCAR – O ex ali também fala 
bastante. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Ex não vale.
O SR. CHICO ALENCAR – Mas vocês nos 

enriquecem.
 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-

sultado da votação: 

VOTARAM

Sim:     338
Não:     117
Abstenções:    2 
Total:     457

APROVADO O SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO 
ESPECIAL, RESSALVADOS OS DESTAQUES.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 558/2006 – SUBSTITUTIVO DA 
COMISSÃO ESPECIAL – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 19-9-2007 22:11
Encerramento da votação: 19-9-2007 23:27
Presidiram a Votação: Arlindo Chinaglia 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ficam 
prejudicadas a Proposta inicial (Proposta de Emenda 
à Constituição nº 558, de 2006; e as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 23, 50, 66, 90, 112, 113 e 
139, de 2007, apensadas. 

Fica também prejudicado requerimento no se-
guinte teor:

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 189, § 3º, do Regimento Inter-
no, que a votação das emendas da PEC 558-
B/2006 seja feita destacadamente.

Sala das Sessões, de setembro de 2007. 
– Ronaldo Caiado, Líder do Democratas, em 
exercício.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
sobre a Mesa e vai à publicação a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

 Brasília, 19 de setembro de 2007.

Declaração de voto do deputado

PAULO PEREIRA DA SILVA – PDT/SP

Sou a favor da manutenção da CPMF, mas com 
uma alíquota simbólica, apenas para efeito de combate 
à sonegação, seu único aspecto positivo, na medida 
em que permite às autoridades tributárias identificar 
movimentações financeiras suspeitas.

Por isso, fiz campanha contra a contribuição na 
forma como ela é na atualidade, porque onera de for-
ma dura o sistema produtivo, servindo de combustível 
para o malfadado “custo Brasil”.

Por causa disso, apresentei emenda que bus-
ca aproveitar o aspecto positivo da contribuição e ao 
mesmo tempo procura reduzir seu impacto em termos 
econômicos. Pela minha emenda, a CPMF é mantida 
com alíquota de 0,28% em 2008, 0,18% em 2009 e 
apenas 0,08% a partir de 2010. Esta redução gradativa 
objetiva evitar a supressão súbita da receita, o que de 
fato traria problemas fiscais para a União.

No entanto, meu partido decidiu fechar questão 
pela aprovação da proposta de emenda tal como foi 
apresentada pelo governo, o que determina que todos 
os parlamentares do PDT devem votar em bloco, favo-
ravelmente. Eu sempre defendi a fidelidade ao comando 
do partido. Por isso, mesmo contra minhas convicções, 
devo cerrar fileiras com meus pares.

Quero deixar registrado, no entanto, que segui-
rei fazendo campanha contra a CPMF na forma como 
ela é, assim como lutarei por uma reforma tributária 
ampla e completa, que simplifique o sistema em vigor, 
desonere a folha de pagamentos e das empresas e 

torne os impostos mais baratos e mais fáceis de pa-
gar, tanto para empregadores quanto para cidadãos. 
– Paulo Pereira da Silva, Líder do Bloco PSB,PDT,PC 
do B,PMN,PHS e PRB

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
queria dar uma informação ao Plenário. Vai agradar a 
uns e desagradar a outros. Foram apresentadas mais 
de 60 emendas aglutinativas – 65. Ao mesmo tempo 
há 10 destaques. Não é possível votar destaques sem 
analisar as emendas aglutinativas, porque pode haver 
inclusive preferência de uma sobre outra.

Também temos um outro problema. Não há tempo 
hábil – há curtíssimo prazo –, para que a assessoria da 
Casa faça a análise das emendas aglutinativas. Nós já 
vimos aqui questão de ordem que derrubou emenda 
aglutinativa. Em função disso, nós temos 2 alternativas. 
A sessão se encerraria 0h06min. Eu vou tentar ver se 
é possível um acordo para encerrar antes da hora.

Eu pergunto se há acordo para encerrarmos a 
sessão antes do horário. 

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PP concorda, Sr. 
Presidente. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria simples-
mente que V.Exa. esclarecesse corretamente qual é 
a proposta, por favor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
há impossibilidade de se votar destaques, porque não 
foram analisadas as emendas aglutinativas – V.Exa. 
sabe que o DEM apresentou várias emendas –, ou nós 
vamos tocando esta sessão até 0h06min, porque não 
vai ser possível apresentar uma análise das emendas 
aglutinativas, ou nós encerraremos agora, por acordo. 
Não votamos mais hoje.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB concorda com o encerramento. 

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PP concorda, Sr. 
Presidente.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PMDB concorda e propõe que a próxima 
seja terça-feira.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Concordamos, Sr. 
Presidente.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSOL concorda e 
aproveita para fazer uma indagação a V.Exa. Chegou 
aqui a notícia de que o Presidente legal do Senado 
– para nós não legítimo –, convocou uma sessão do 
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Congresso Nacional para amanhã de manhã. O Pre-
sidente Narcio Rodrigues vai presidir?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Às 
9h30min. O objetivo dessa sessão do Congresso é 
promulgar 2 emendas constitucionais. Uma delas é 
dos apátridas.

O SR. CHICO ALENCAR – Recomendamos que 
o Presidente Narcio Rodrigues assuma a função para 
não haver problemas. 

 A SRA. SOLANGE ALMEIDA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. SOLANGE ALMEIDA (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
nas votações anteriores, votei com o PMDB. 

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A idéia 
é convocar uma sessão extraordinária para amanhã 
às 10h e outra para as 16h.

 O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
teremos amanhã sessão do Congresso às 10h?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É às 
9h30min. Ocorre que, ao convocar para as 10h, há 
sempre um atraso no registro de presença.

Portanto, não haverá hipótese de coincidir. Inclu-
sive a sessão do Congresso Nacional é só para pro-
mulgação de emendas constitucionais.

 O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, pela importância das votações, pelo seu 
significado, pela sua complexidade, poderíamos votar 
na próxima terça-feira, retomando os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não, o 
que estou propondo é a Ordem do Dia para amanhã, 
para darmos continuidade às votações.

 O SR. INDIO DA COSTA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. INDIO DA COSTA (DEM – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PMDB 
– RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-

sidente, votei de acordo com o partido, nas votações 
anteriores.

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com a orientação do partido, nas votações anteriores.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei com o partido.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembran-
do que amanhã, quinta-feira, dia 20, no intervalo entre 
as sessões extraordinárias, haverá sessão solene em 
homenagem aos 65 anos do SECOVI RIO – Sindicato 
das Empresas de Compra, Venda, Locação e Admi-
nistração de Imóveis do Rio de Janeiro. Informo ainda 
que o Presidente do Congresso Nacional convocou 
sessão solene para as 9h30min, no plenário do Se-
nado Federal, destinada à promulgação das Emendas 
Constitucionais nºs 54 e 55.

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia).

COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS 
SRS.:

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Amapá; 4

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas: 4
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RONDÔNIA

Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 4

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP 
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Acre: 3

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Nice Lobão DEM 
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Marcelo Teixeira PR 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 8

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ciro Nogueira PP 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
João Maia PR 
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Rômulo Gouveia PSDB 

Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Carlos Wilson PT 
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Maurício Rands PT 
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Iran Barbosa PT 
Jerônimo Reis DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Rocha PR 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 21
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MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Santana de Vasconcellos PR 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 25

ESPÍRITO SANTO

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB 
Chico DAngelo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Indio da Costa DEM 
Jorge Bittar PT 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 17

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Cláudio Magrão PPS 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Edson Aparecido PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Guilherme Campos DEM 
José Aníbal PSDB 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Paulo Renato Souza PSDB 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Silvio Torres PSDB 
Vanderlei Macris PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 25

MATO GROSSO

Homero Pereira PR 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Osório Adriano DEM 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
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Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Angelo Vanhoni PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Gustavo Fruet PSDB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 11

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT 
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPscPtc
José Carlos Vieira DEM 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 
Matteo Chiarelli DEM 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 11

 DEIXAM DE COMPARECER À SES-
SÃO OS SRS.:

RORAIMA

Marcio Junqueira DEM 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Amapá: 1

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP 
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 3

ACRE

Ilderlei Cordeiro PPS 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 2

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc
Júlio Cesar DEM 
Mussa Demes DEM 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Total de Pernambuco: 2

SERGIPE

José Carlos Machado DEM 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Claudio Cajado DEM 
José Carlos Araújo PR 
Jusmari Oliveira PR 
Total de Bahia; 4

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Total de Minas Gerais: 3

ESPÍRITO SANTO

Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 1
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RIO DE JANEIRO

Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Rodrigo Maia DEM 
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Celso Russomanno PP 
Dr. Pinotti DEM 
Frank Aguiar PTB 
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 7

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 2

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Roberto PTB 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Sul: 5

 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – En-
cerro a sessão, convocando para amanhã, quinta-fei-
ra, dia 20, às 10h e às 16h, sessões extraordinárias, 
ambas com a seguinte

ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS  
(Art. 202, c/c art. 191 do Regimento Interno)

Votação 
ITEM ÚNICO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 558-B, DE 2006 

(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Outros)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 558-B, de 2006, que dispõe sobre a 
inclusão da CPMF nas disposições do § 2º, 
do artigo 76 do Ato das Disposições Consti-

tucionais Transitórias – ADCT da Constitui-
ção Federal; tendo pareceres da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade desta e das de nºs 
23, 50, 66, 90, 112 e 113/2007, apensadas 
(Relator: Dep. Eduardo Cunha); e da Co-
missão Especial, pela admissibilidade das 
emendas nºs 1 a 26, 28 e 29 e, no mérito, 
pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 50/2007, com substitutivo; 
pela rejeição desta e das de nºs 23, 66, 90, 
112 e 113/2007, apensadas, e de todas as 
emendas apresentadas na Comissão Espe-
cial (Relator: Dep. Antônio Palocci).

Tendo apensadas as PECs nºs 23/07, 
50/07, 66/07, 90/07, 112/07, 113/07 e 
139/07. 

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.911/05 – do Sr. Carlito Merss 
– que “altera a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 
1950, alterada pela Lei nº 7.889, de 23 de novembro 
de 1989, que “Dispõe sobre inspeção industrial e sa-
nitária dos produtos de origem animal”, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 6352/2005) 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 

PROJETO DE LEI Nº 824/07 – do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “autoriza a criação de Distritos Agrope-
cuários nos Municípios de Porto Grande e Amapá, do 
Estado do Amapá, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE. 

PROJETO DE LEI Nº 930/07 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “altera a redação do art. 2º da Lei nº 8.174, de 
30 de janeiro de 1991, que dispõe sobre princípios de 
Política Agrícola, estabelecendo atribuições ao Con-
selho Nacional de Política Agrícola – CNPA, tributa-
ção compensatória de produtos agrícolas, amparo ao 
pequeno produtor e regras de fixação e liberação dos 
estoques públicos”. 
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RELATOR: Deputado HOMERO PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.771/07 – do Sr. Beto Faro 
– que “dá nova redação ao §1º, do art. 4º, da Medida 
Provisória nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, que 
“acresce e altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.365, 
de 21 de junho de 1941, das Leis nºs 4.504, de 30 de 
novembro de 1964, 8.177, de 1º de março de 1991, 
e 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras pro-
vidências””. 
RELATOR: Deputado JOÃO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.828/07 – do Senado Federal 
– Leonel Pavan – (PLS 199/2005) – que “altera a Lei nº 
10.779, de 25 de novembro de 2003, e a Lei nº 7.679, 
de 23 de novembro de 1988, para dispor sobre o início 
do pagamento do seguro-desemprego ao pescador 
artesanal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.843/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “dispõe sobre a liberação de ga-
rantias hipotecárias em operações de crédito rural”. 
RELATORA: Deputada JUSMARI OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.870/07 – do Sr. William Woo 
– que “dispõe sobre a redução de alíquotas da contri-
buição para o PIS/PASEP e da CONFINS incidentes 
na importação e sobre a receita bruta de venda no 
mercado interno de néctares e sucos de frutas”. 
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.895/07 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “altera o art. 25, da Lei nº 10.438, de 
26 de abril de 2002, para estender às cooperativas e 
às colônias de pescadores artesanais os descontos 
especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis 
às unidades consumidoras classificadas na Classe 
Rural”. 
RELATOR: Deputado ZÉ GERARDO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.118/04 – do Sr. Paulo Bauer 
– que “altera a 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 Traba-
lhador – FAT, e dá outras providências.”, a fim de reduzir 
o período aquisitivo de acesso ao seguro desemprego 
para os trabalhadores rurais ocupados em culturas sa-
zonais”. (Apensados: PL 5332/2005, PL 6271/2005, PL 
6925/2006 e PL 7479/2006) 
RELATOR: Deputado LEANDRO VILELA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.746/05 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivela – (PLS 19/2003) – que “altera o art. 
198 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que 
dispõe sobre o peso máximo que um trabalhador pode 
remover individualmente”. (Apensados: PL 6130/2005 
e PL 296/2007) 
RELATOR: Deputado ZONTA. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NA-
CIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.869/07 – do Sr. Gustavo Fruet 
– que “institui incentivo fiscal, no âmbito do imposto de 
renda, para doações ao Fundo Especial para Calami-
dades Públicas (FUNCAP)”. 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.911/07 – do Sr. Paulo Abi-Ackel 
e outros – que “autoriza o Poder Executivo a alterar 
a razão social da Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco – CODEVASF, nos termos que 
especifica, e dá outras providencias”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SOUZA. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMU-
NICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 21-9-2007) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.415/02 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “veda às empresas operadoras de Tele-
fonia Celular, impor aos usuários de telefones celulares 
pré-pagos, limite de tempo para a utilização de créditos 
ativados”. (Apensados: PL 1897/2003, PL 2352/2003, 
PL 3388/2004, PL 4182/2004 e PL 4441/2004) 
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA. 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48593 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-09-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 757/03 – do Sr. José Carlos Mar-
tinez – que “”Proíbe as prestadoras dos serviços móvel 
celular e móvel pessoal de utilizarem o serviço de men-
sagem para a veiculação de propaganda comercial.”” 
(Apensados: PL 2766/2003 e PL 6593/2006) 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.740/03 – do Sr. Joaquim Fran-
cisco – que “dispõe sobre a responsabilidade técnica pe-
las pesquisas estatísticas, mercadológicas, de opinião 
pública e assemelhadas”. (Apensado: PL 4219/2004 
(Apensado: PL 5655/2005)) 
RELATOR: Deputado BRUNO RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.055/06 – do Sr. Moreira Fran-
co – que “acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral das Telecomu-
nicações, estabelecendo a obrigatoriedade do regis-
tro do número de série dos aparelhos com as linhas”. 
(Apensados: PL 7237/2006 e PL 117/2007) 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.660/06 – do Sr. Salvador Zim-
baldi 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 DR. NECHAR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.352/07 – do Sr. José Guima-
rães – que “modifica a Lei n.º 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.637/07 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre oferta, propaganda, publicidade, 
informação e outras práticas correlatas, cujo objeto 
seja a divulgação e a promoção de alimentos com 
quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, 
de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo 
teor nutricional”. 

RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.757/07 – do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “obriga as rádios e televisões comerciais 
a informar aos ouvintes ou telespectadores dados so-
bre a autoria e interpretação das obras musicais exe-
cutadas em sua programação”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.371/06 – do Senado Federal-
Juvêncio da Fonseca – (PLS 21/2006) – que “altera 
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para dispor 
sobre a divulgação das campanhas nacionais de va-
cinação pelas emissoras de rádio e televisão”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.575/00 – do Sr. Neuton Lima 
– que “modifica a redação da Lei nº 8.389, de 30 de 
dezembro de 1991, que institui o Conselho de Co-
municação Social”. (Apensados: PL 5872/2001 e PL 
6852/2002) 
RELATOR: Deputado JOSÉ ANÍBAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.055/04 – do Sr. Neucimar Fraga 
– que “cria o Programa Nacional de Coleta, Armazena-
mento, Exame e Transplante de células originárias de 
sangue de cordão umbilical e dá outras providências”. 
(Apensados: PL 4555/2004 e PL 7216/2006) 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

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 MAGELA. 
PARECER VENCEDOR: pelo provimento deste, do 
REC 7/2007 e do REC 11/2007, apensados. 

Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá, 
Marcelo Itagiba, Matteo Chiarelli, Regis de Oliveira e 
Silvinho Peccioli, em 16-8-2007. 
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Os Deputados Bruno Araújo e Regis de Oliveira apre-
sentaram votos em separado. 
Rejeitado o parecer do Deputado Geraldo Pudim, pelo 
não provimento do recurso, por 30 votos contrários e 
28 favoráveis. O Deputado Magela foi designado rela-
tor do parecer vencedor, em 29-8-2007.
Suspensa a votação por acordo, em 5-9=2007. 

B – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 28/07 Do Sr. Carlos Willian – que 
“requer Audiência Pública sobre PLP n.º 87 de 2007, 
que “autoriza os Estados e o Distrito Federal a legislar 
sobre questões específicas de Direito Penal e Proces-
sual Penal”. Encerrada a discussão. Adiada a votação 
em virtude do início da Ordem do Dia do Plenário. 

C – Redação Final: 
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 PAES LANDIM. 

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. 

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 PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.499/02 – da Comissão de Legis-
lação Participativa – (SUG 74/2002) – que “acrescenta 
dispositivos ao art. 331 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. 

(Avulso Nº 838) 

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 separado em 10-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.824/06 – do Senado Federal 
– Sérgio Cabral – (PLS 173/2004) – que “acrescenta 
o art. 31-A à Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 
– Estatuto do Idoso, para isentar do pagamento de 
taxas bancárias as contas mantidas em instituições fi-
nanceiras públicas ou privadas por cidadãos que se en-
contrem nas condições que especifica”. (Apensado: PL 
1865/1996 (Apensados: PL 2326/1996, PL 1186/2003, 
PL 2046/2003, PL 2379/2003, PL 3171/2004, PL 
3704/2004 (Apensado: PL 551/2007), PL 4687/2004 
(Apensado: PL 5414/2005) e PL 1616/2007)) 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade 
deste, do Substitutivo da Comissão de Seguridade 
Social e Família, do PL 2326/1996, do PL 1186/2003, 
do PL 2046/2003, do PL 2379/2003, do PL 3171/2004, 
do PL 3704/2004, do PL 4687/2004, do PL 1616/2007, 
do PL 551/2007, do PL 5414/2005 e do PL 1865/1996, 
apensados. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.297/06 – do Supremo Tribunal 
Federal – que “dispõe sobre o subsídio de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, referido no art. 48, XV, da 
Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e da 
Comissão de Finanças e Tributação. 

Vista conjunta aos Deputados Carlos Willian, Flávio 
Dino e Regis de Oliveira, em 18-9-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 7.298/06 – do MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DA UNIÃO – que “dispõe sobre o subsídio do 
Procurador Geral da República, referido no art. 37, XI 
e art. 39, § 4º, c/c o art. 127, § 2º , e art. 128, § 5º, I, 
c, todos da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
emenda, e da Emenda da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público. 

Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino, Paes Landim, 
Regis de Oliveira e Vicente Arruda, em 18-9-2007. 

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. 

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 172/04 – do 
Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “acrescenta parágrafo ao 
artigo 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, que estabelece, de acordo com o art. 14, §9º da 
Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos 
de cessação e determina outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/07 – do 
Sr. Nelson Bornier – que “altera o artigo 8º da Lei Com-
plementar nº 116, de 31 de julho de 2003”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Ma-
galhães Neto, Arnaldo Faria de Sá, Geraldo Pudim, 
Maurício Quintella Lessa, Roberto Magalhães e Sérgio 
Barradas Carneiro, em 19-9-2007. 
Os Deputados José Eduardo Cardozo e Regis de Oli-
veira apresentaram votos em separado. 
Mantidas as inscrições dos Deputados Sérgio Barradas 
Carneiro, Antonio Carlos Magalhães Neto e Maurício 
Quintella Lessa, em 19-9-2007. 

ESPECIAL 

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. 
Suspensa a discussão em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário. Discutiram a matéria os Deputados 
Sérgio Barradas Carneiro e Regis de Oliveira. Mantidas 
as inscrições dos Deputados Valtenir Pereira, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Fernando Coruja, José Edu-
ardo Cardozo, Ciro Gomes, Vicente Arruda e Regis de 
Oliveira, em 11-9-2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511/06 
– do Senado Federal – Antônio Carlos Magalhães 
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– (PEC 72/2005) – que “altera o art. 62 da Consti-
tuição Federal para disciplinar a edição de medidas 
provisórias”. (Apensados: PEC 560/2002 (Apensa-
dos: PEC 158/2003, PEC 261/2004, PEC 368/2005, 
PEC 400/2005, PEC 420/2005, PEC 431/2005, PEC 
491/2005 e PEC 514/2006), PEC 155/2003 (Apensa-
do: PEC 518/2006), PEC 213/2003 (Apensados: PEC 
305/2004 e PEC 371/2005), PEC 323/2004 (Apensa-
dos: PEC 328/2004, PEC 331/2004 e PEC 532/2006), 
PEC 477/2005, PEC 35/2003, PEC 219/2003, PEC 
264/2004, PEC 322/2004 (Apensados: PEC 336/2004 
e PEC 384/2005) e PEC 54/2007 (Apensados: PEC 
111/2007 e PEC 118/2007)) 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC 
158/2003, da PEC 261/2004, da PEC 368/2005, da 
PEC 400/2005, da PEC 420/2005, da PEC 431/2005, 
da PEC 491/2005, da PEC 514/2006, da PEC 518/2006, 
da PEC 305/2004, da PEC 371/2005, da PEC 336/2004, 
da PEC 384/2005, da PEC 328/2004, da PEC 331/2004, 
da PEC 532/2006, da PEC 560/2002, da PEC 35/2003, 
da PEC 155/2003, da PEC 213/2003, da PEC 219/2003, 
da PEC 264/2004, da PEC 322/2004, da PEC 323/2004, 
da PEC 477/2005, da PEC 54/2007, da PEC 111/2007 
e da PEC 118/2007, apensadas. 

Vista conjunta aos Deputados Mendes Ribeiro Filho e 
Sérgio Barradas Carneiro, em 12-9-2007. 

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. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Felipe Maia, Flávio Dino, Matteo Chiarelli 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 21-8-2007. 
Mantidas as inscrições dos Deputados Magela, Matteo 
Chiarelli, Antonio Carlos Magalhães Neto, Paulo Maluf 
e Regis de Oliveira, em 21-8-2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 555/06 
– do Sr. Carlos Mota e outros – que “revoga o art. 4º 
da Emenda Constitucional nº 41, de 2003”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 13/07 
– do Sr. Valtenir Luiz Pereira e outros – que “acrescen-
ta o inciso VIII ao artigo 208 da Constituição Federal 
de 1988”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 95/07 
– do Sr. Leonardo Picciani – que “acrescenta o art. 
61-A, e o parágrafo único, ao art. 63, da Constituição 
Federal”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 11-
9-2007. 
Os Deputados Sérgio Barradas Carneiro e José Geno-
íno apresentaram votos em separado em 18-9-2007. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 631/98 
– do Sr. Gonzaga Patriota – que “dispõe sobre a rea-
lização de plebiscito para a criação do Estado do Rio 
São Francisco”. (Apensado: PDC 384/2003) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação do PDC 384/2003, apensado. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Colbert Martins, Nelson Pellegrino, Renato 
Amary e Sérgio Barradas Carneiro, em 30-8-2007. 
Os Deputados Sérgio Barradas Carneiro, Nelson Pel-
legrino e Colbert Martins apresentaram votos em se-
parado. 
Adiada a votação por falta de “quorum”, em 18-9-
2007. 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 2.838/89 – que “dá nova redação a dispositivos da 
Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que “cria a 
Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regu-
lamentação do exercício da profissão de músico, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Substitutivo do Senado, com su-
bemenda substitutiva. 

(Avulso Nº 942) 

PROJETO DE LEI Nº 810/95 – da Sra. Rita Cama-
ta – que “proibe servir bebidas alcoólicas às pesso-
as que menciona e determina sua comercialização 
com um alerta às mulheres grávidas”. (Apensados: PL 
1071/1995 e PL 2814/1997) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília, do PL 1071/1995 e do PL 2814/1997, apensados, 
nos termos do substitutivo. 
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Vista ao Deputado Pastor Manoel Ferreira, em 21-8-
2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 28-8-2007. 
Mantidas as inscrições dos Deputados Flávio Dino, 
Regis de Oliveira e Vicente Arruda, em 21-8-2007. 

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
3.478/97 – que “institui o Programa de Diagnóstico 
e Prevenção de Anomalias Fetais, e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa da Emenda do Senado de nº 1 e do 
“caput” e § 2º da Emenda de nº 2; e pela inconstitucio-
nalidade do § 1º e injuridicidade do § 3º da Emenda 
do Senado de nº 2. 

Vista ao Deputado Silvinho Peccioli, em 5-9-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 5.718/01 – do Sr. Raimundo Go-
mes de Matos – que “acrescenta § 2º do art. 39 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa, com substitutivo, e, no mérito, pela 
aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Nelson Pellegrino e Regis de Oliveira, em 
5-9-2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 12-9-2007. 

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. 

Vista conjunta aos Deputados Marcelo Itagiba e Sérgio 
Barradas Carneiro, em 23-8-2007. 
(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 2.356/03 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de constar, nas 
embalagens de alimentos industrializados, o nível de 
gordura “trans””. (Apensado: PL 7562/2006) 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do PL 7562/2006, apensa-
do, com emenda. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto e Wolney Queiroz, em 18-4-2007. 
O Deputado Wolney Queiroz apresentou voto em se-
parado em 28-8-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 3.923/04 – do Sr. Luiz Bitten-
court – que “introduz artigo 281 A ao Código Penal 
Brasileiro – ( Decreto – Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 )”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.100/04 – do Sr. Edson Duar-
te – que “altera a Lei nº 6.453 de 17 de outubro de 
1977, que trata de atividades nucleares”. (Apensado: 
PL 7063/2006) 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo, e do PL 7063/2006, apensado, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.003/05 – do Sr. Fernando Coruja 
– que “proíbe a cobrança de estacionamento pelas ins-
tituições de ensino fundamental, médio e superior”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 186/07 – do Sr. Carlos Alberto 
Leréia – que “altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
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1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, acres-
centando inciso VIII em seu art. 1º”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 869/07 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “dá nova redação ao art. 122 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, CódigoPenal”. 
RELATOR: Deputado RONALDO CUNHA LIMA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

E – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.966/99 – do Senado Federal 
– Lúcio Alcântara – (PLS 415/1999) – que “institui o 
“Dia Nacional da Doação de Órgãos””. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
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 1.859/03 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – que “institui a data de 5 de dezembro 
como o “Dia Nacional da Pastoral da Criança””. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
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 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: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Bruno Araújo (PSDB-PE), pela constitucionalida-
de, juridicidade, técnica 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 6.102/05 – do Senado Federal 
– Delcídio Amaral – (PLS 157/2003) – que “altera a Lei 
nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, e a Lei nº 8.171, 
de 17 de janeiro de 1991, com o objetivo de incluir como 
beneficiários de crédito rural especial e diferenciado 
os agricultores provenientes de assentamentos criados 
em virtude da implementação de empreendimentos de 
utilidade pública e interesse social”. 
RELATOR: Deputado CIRO GOMES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.348/05 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 190/2005) – que “institui o dia 6 
de junho como o Dia Nacional do Teste do Pezinho”. 
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

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 6.705/06 – do Senado Federal 
– Lucia Vânia – (PLS 347/2005) – que “institui o dia 4 
de outubro como o Dia Nacional do Agente Comuni-
tário de Saúde”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 7.409/06 – do Senado Federal-
Cristovam Buarque – (PLS 6/2006) – que “altera o inciso 
II do art. 4º e o inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, para assegurar o acesso de 
todos os interessados ao ensino médio público”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

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 1.681/99 – do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – que “regula o exercício da Profissão de Técnico em 
Imobilização Ortopédica e dá outras Providências” 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, das Emendas 
1 a 6 da Comissão de Seguridade Social e Família, 
com subemenda à Emenda 5, da Emenda 1/2005 des-
ta Comissão, com subemenda, das Emendas 2 a 4 ao 
Substitutivo desta Comissão, e pela injuridicidade da 
Emenda 1 ao Substitutivo desta Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 5.413/01 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “dispõe sobre o teor máximo de concen-
tração de íon fluoreto, nas águas minerais naturais e 
nas águas purificadas adicionadas de sais, comercia-
lizadas no país”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade e injuridicidade 
deste e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio. 

PROJETO DE LEI Nº 6.846/02 – do Sr. Marcelo Teixeira 
– que “regulamenta a profissão de Cabeleireiro, Barbei-
ro, Manicuro e Pedicuro”. (Apensados: PL 6995/2002, PL 
7011/2002, PL 7494/2002, PL 1360/2003, PL 1953/2003, 
PL 1942/2003, PL 2409/2003 e PL 4806/2005) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, do 
PL 6995/2002, do PL 7011/2002, do PL 7494/2002, 
com emenda, do PL 1360/2003, do PL 1942/2003, 
com emenda, do PL 1953/2003, com emenda, do PL 
2409/2003 e do PL 4806/2005, apensados. 

Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá, 
Maurício Quintella Lessa, Regis de Oliveira, Sérgio 
Barradas Carneiro e Silvinho Peccioli, em 12-9-2007. 
Os Deputados Sérgio Barradas Carneiro e Regis de 
Oliveira apresentaram votos em separado. 

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 943/03 – do Sr. Pedro Fernandes 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de a frota oficial 
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de veículos ser de fabricação nacional, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3554/2004 (Apensado: 
PL 4077/2004)) 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade e injuridicidade 
deste e do PL 3554/2004, apensado; pela anti-regi-
mentalidade da Emenda 1/2007 apresentada nesta 
Comissão; pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do PL 4077/2004, apensado, com 
substitutivo. 

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. 
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 3.456/04 – 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. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio, com subemenda. 

O Deputado Roberto Magalhães apresentou voto em 
separado em 29-8-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 3.882/04 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o art. 12 da Lei n° 7.102, de 20 
de junho de 1983, que “dispõe sobre a segurança de 
estabelecimentos financeiros, estabelece normas para 
a constituição e funcionamento das empresas particu-
lares que exploram serviços de vigilância e de trans-
porte de valores, e dá outras providências””. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Edmar Moreira e Nelson 
Pellegrino, em 12-90-2007. 

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. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Edmar 
Moreira, Marcelo Itagiba, Regis de Oliveira e William 
Woo, em 4-9-2007. 
Os Deputados Regis de Oliveira, Marcelo Itagiba e 
William Woo apresentaram votos em separado. 

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. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Maurício Quintella Lessa, Regis de Oliveira 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 12-9-2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 18-9-2007. 
Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Car-
dozo e Mendes Ribeiro Filho, em 12-9-2007. 

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. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.635/06 – do Sr. Zequinha Ma-
rinho – 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 37/07 – do Sr. André de Paula 
– que “dá nova redação ao art. 198 do Código de Pro-
cesso Civil, para estabelecer a atuação de ofício ou 
por provocação de presidente de Tribunal, nos casos 
de descumprimento judicial dos prazos”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 

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, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
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da Emenda apresentada nesta Comissão, com subs-
titutivo. 

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. 

Vista ao Deputado Matteo Chiarelli, em 29/08/2007. 
Discutiram a matéria os Deputados Matteo Chiarelli, 
Sérgio Barradas Carneiro, Regis de Oliveira e Nelson 
Pellegrino, em 5-9-2007.
Concedido prazo à relatora, nos termos do art. 57, in-
ciso XI do Regimento Interno, em 5-9-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 672/07 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “altera o art. 982 da Lei nº 5.869 de 11 
de janeiro de 1973, que institui o Código de Proces-
so Civil”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 21-9-2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 1.816/99 – do Sr. Raimundo 
Gomes de Matos – que “insitui o “Dia Nacional dos 
Agentes Comunitários de Saúde””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 3.339/00 – do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 9.472, de 16 de julho 
de 1997, limitando as tarifas a serem cobradas pelas 
prestadoras do serviço de telefonia fixa pelos serviços 
que especifica”. 
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.309/07 – do Sr. Eliene Lima – 
que “altera o art. 974 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil), e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.801/07 – do Sr. Cláudio Ma-
grão – que “dá nova redação aos arts. 40, 57 e 110, 
caput, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
que dispõe sobre os Registros Públicos e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
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 COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.670/04 – da Sra. Neyde Apa-
recida – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, incluindo a 
obrigatoriedade da inscrição do vocábulo BRASIL nas 
placas dos veículos registrados no Território Nacional”. 
(Apensado: PL 6333/2005) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.320/05 – do Poder Executivo 
– (MSC 321/2005) – 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 EDUARDO CARDOZO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.723/05 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes 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 COLBERT MARTINS. 

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 COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.246/05 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas 
privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu 
quadro de pessoal”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.460/06 – da Sra. Mariângela 
Duarte – que “estabelece a visão monocular como de-
ficiência visual”. (Apensado: PL 7672/2006) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 345/07 – do Senado Federal-
Romeu Tuma – (PLS 372/2005) – que “disciplina o 
funcionamento de empresas de desmontagem de ve-
ículos automotores terrestres, altera o art. 114 e o art. 
126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

PROJETO DE LEI Nº 417/07 – do Sr. Flávio Dino – que 
“acrescenta inciso ao artigo 11 da Lei nº 8.429, de 2 
de junho de 1992, dispondo sobre a classificação da 
prática de tortura como ato de improbidade adminis-
trativa”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

PROJETO DE LEI Nº 439/07 – do Sr. Alex Canziani 
– que “denomina José Hosken de Novaes o campus da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, localizado 
no município de Londrina, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.099/07 – do Senado Federal-
Serys Slhessarenko – (PLS 208/2006) – que “institui 
o dia 4 de dezembro como o “Dia Nacional do Perito 
Criminal””. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 6.112/05 – do Sr. André de Pau-
la – 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 FRANCISCO TENORIO. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

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 GIACOBO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.608/07 – do Sr. Arnon Bezer-
ra – que “proíbe a prática estabelecida por empresas 
de telefonia de bloquearem aparelhos celulares para 
o uso de chips de outras operadoras”. 
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.672/07 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre a responsabilidade civil das em-
presas locadoras de veículos em acidentes de trânsito 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.683/07 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a adição de ácido fólico no açúcar”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.738/07 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “dispõe sobre a substituição de moeda-
metálica por fichas em equipamentos”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.814/07 – do Sr. Cláudio Ma-
grão – que “cria o Sistema Nacional de Controle de 
Acidentes de Consumo – SINAC”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.815/07 – do Sr. Júlio Delgado 
– que “altera o art. 2º da Lei nº 11.337, de 26 de julho 
de 2006, para melhor detalhar a abrangência da exi-
gência nele contida e para adequar a nomenclatura 
empregada aos padrões técnicos estabelecidos”. 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 

PROJETO DE LEI Nº 1.838/07 – do Sr. Chico Lopes 
– que “dá nova redação ao inciso II do art. 18 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI-
CO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 21-9-2007) 

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 6.007/05 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “acrescenta o artigo 42-A, à Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO DE CASTRO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.758/07 – do Sr. Silvinho Pec-
cioli – que “dispõe sobre os procedimentos a serem 
adotados quando não for possível a devolução inte-
gral do troco”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.761/07 – do Sr. Osmar Serraglio 
– que “dispõe sobre o exercício da atividade de Franquia 
Empresarial Postal e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROCHA LOURES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.767/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “disciplina o rito sumário para análise 
prévia das fusões e aquisições, abrangidas pelo con-
trole previsto na Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.899/07 – do Sr. Uldurico Pinto 
– que “concede ao idoso prioridade no processo de 
abertura de empresa e na aprovação de linha de crédito 
para empreendimentos, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 21-9-2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.115/04 – do Sr. Vicentinho 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de oferta de 
instalações sanitárias na proporção de duas unidades 
de uso feminino para cada unidade de uso masculino 
nas edificações públicas e privadas do País com área 
construída superior a quinhentos metros quadrados”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 34/07 – do Sr. Cassio Taniguchi 
– que “altera os artigos 32 e 33 da Lei nº 10.257, de 
10 de julho de 2001, que dispõe sobre o Estatuto das 
Cidades”. 

RELATOR: Deputado JOSÉ PAULO TÓFFANO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.465/07 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS 351/2005) – que “altera e acres-
centa dispositivos à Lei nº 10.840, de 11 de fevereiro 
de 2004, que “cria o Programa Especial de Habitação 
Popular – PEHP, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CHUCRE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.516/07 – do Sr. Eduardo Valver-
de – que “altera a Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 
2000, que dispõe sobre a novação de dívidas e respon-
sabilidades do Fundo de Compensações de Variações 
Salariais – FCVS, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.523/07 – do Sr. Anselmo de 
Jesus – que “estabelece limite quanto ao tamanho de 
propriedades rurais que se encontrem em áreas limí-
trofes de municípios com mais de cem mil habitantes 
e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANGELA AMIN. 

PROJETO DE LEI Nº 1.565/07 – da Sra. Andreia Zito 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de banheiros 
públicos em agências bancárias e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado LAUREZ MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.711/07 – do Senado Federal 
– (PLS 264/2004) – que “altera a Lei nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, para condicionar a pavimentação de 
vias urbanas à prévia implantação das redes de infra-
estrutura urbana básica, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LOCAL: Plenário 02 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h 

SEMINÁRIO 

A – Seminário: 
9h00 – ABERTURA.
9h30 – Libe Narvarte, Representante da UNESCO 
no Chile.
Integração e Inclusão.
10h00 – Mesa 1: EDUCAÇÃO ESPECIAL E PROFIS-
SIONAL NO PROCESSO DE INCLUSÃO SOCIAL.
Claudia Maffini Griboski, Diretora do Departamento 
de Políticas de Educação Especial da Secretaria de 
Educação Especial do MEC.
Educação Inclusiva – Paradigma do século XXI.
Mizael Goyos de Oliveira, Coordenador-geral de Cer-
tificação e Orientação Profissional da Secretaria de 
Políticas Públicas de Emprego do MTE.
Educação Profissional e a Política de Empregabili-
dade.



48604 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

Kátia Barbosa, Conselheira do Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – CO-
NADE.
Inclusão Social – Desafios e Conquistas.
14h00 – Mesa 2: ACESSIBILIDADE COMO FATOR 
FACILITADOR DA INCLUSÃO SOCIAL.
Izabel Maria Maior, Coordenadora-Geral da Coordena-
doria Nacional para Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência – CORDE.
A efetivação das políticas públicas de acessibilidade 
– uma questão de cidadania.
Maria Felismino dos Santos, Representante da Fun-
dação Centro Integrado de Apoio ao Portador de De-
ficiência da Paraíba – FUNADE.
Eduardo Ravagni, Coordenador do Núcleo de Estudo 
e Pesquisa do Movimento Humano e da Psicomotrici-
dade – NEPEMOP e Presidente do Conselho Regional 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª região 
– CREFITO 11.
As implicações sociais decorrentes do não cumprimen-
to da legislação da acessibilidade.
Maria Rosa Abreu, Professora da Faculdade de Edu-
cação da UNB.
Cidadania ativa, mobilidade sustentável e acessível.
16h00 – Mesa 3: A ESCOLARIZAÇÃO COMO FATOR 
INTEGRADOR DA INCLUSÃO SOCIAL – RELATO DE 
EXPERIÊNCIAS.
Sebastião Donizete de Carvalho, Superintendente de 
Ensino Especial da Secretaria de Educação do Esta-
do de Goiás.
Da educação segregada à educação inclusiva.
Lourenço Vieira da Silva, Secretário da Secretaria de 
Educação do Estado do Maranhão – SEDUC.
Políticas Públicas da Secretaria de Educação para 
atender as pessoas com Deficiência do Estado do 
Maranhão.
Maria Dolores da Cunha Pinto, Vice-Presidenta da Fe-
deração das APAEs de Minas Gerais.
Construção de um sistema que inclua o paradigma 
da inclusão.
18h00 – Encerramento.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.492/03 – do Sr. Carlos Alber-
to Rosado – que “institui o título “Capital Brasileira da 
Cultura” e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 7.388/06 – da Sra. Perpétua Al-
meida – que “dispõe sobre a regulamentação da pro-
fissão de Artesão e cria o Dia Nacional do Artesão”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 224/07 – do Sr. Fábio Souto – que 
“dispõe sobre a gratuidade da primeira emissão e re-
gistro de diploma de curso superior”. (Apensados: PL 
604/2007, PL 610/2007, PL 1188/2007, PL 1225/2007, 
PL 1425/2007 e PL 1743/2007) 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.752/05 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “concede isenção de pagamento de pedágio para 
os veículos táxi”. (Apensado: PL 7272/2006) 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. 

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 BILAC PINTO. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.512/06 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “isenta o fundo garantidor 
das cooperativas de crédito do imposto de renda e da 
contribuição social sobre o lucro líquido”. 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 

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 ARNALDO MADEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.826/07 – do Senado Federal 
– José Maranhão – (PLS 210/2004) – que “altera a 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para fixar 
a data de vencimento das quotas de imposto de ren-
da das pessoas físicas no oitavo dia útil de cada mês 
subseqüente ao de competência”. 
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

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 PEDRO EUGÊNIO. 

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 6.223/05 – do Sr. Tarcísio Zim-
mermann – que “dispõe sobre a incidência do imposto 
de renda sobre recebimento de rendimentos atrasados, 
pagos acumuladamente”. 
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER. 

PROJETO DE LEI Nº 6.981/06 – do Sr. Zezéu Ribeiro 
– que “assegura às famílias de baixa renda assistência 
técnica pública e gratuita para o projeto e a construção 
de habitação de interesse social”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 40/07 – da Sra. Elcione Barbalho 
– que “concede isenção do imposto de importação a 
aparelhos e equipamentos deportivos utilizados em 
esportes olímpicos, principalmente, os utilizados por 
pessoas portadoras de necessidades especiais”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

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 ZÉ GERALDO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.896/07 – do Sr. Carlos Souza 
– que “altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, 
com a finalidade de destinar recursos à Conta de De-
senvolvimento Energético – CDE”. 
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.790/07 – da Sra. Iriny Lopes 
– que “dispõe sobre a participação de capital estran-
geiro nas empresas de pesquisa, produção e distri-
buição de etanol e biodiesel, em conformidade com o 
expresso no art. 22, inciso IV, ao § 4º do art. 173 , ao 
§ 3º do art. 176, ao art. 177 e ao art. 181 e ao art. 190, 
além do parágrafo único do art. 191 da Constituição, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 488/07 – do Sr. Edinho Bez – que 
“reduz a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas 
decorrentes da venda de carvão coque nacional”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE 
DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-07 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.906/06 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “altera a redação das alíneas “a” e “d” do inci-
so VI, do art. 2º, da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro 
de 1993, que “dispõe sobre a contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, nos termos do inci-
so IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras 
providências””. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO BEZERRA. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COM-
BATE AO CRIME ORGANIZADO 

LOCAL: Plenário 6, Anexo II 
HORÁRIO: 9h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Tema: Situação da perícia oficial no Brasil.

Convidados: ROBSON ROBIN DA SILVA, Diretor de 
Políticas, Programas e Projetos da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública; MÁRCIO CORRÊA GODOY, 
Presidente da Associação Brasileira de Criminalística 
– ABC; GIOVANI EDUARDO ADRIANO, Presidente do 
Conselho dos Dirigentes dos Órgãos Periciais; RAILTON 
BEZERRA DE MELO, Presidente do Conselho Técnico 
Científico da Associação Brasileira de Medicina Legal 
– ABML; AUGUSTO ARAS, Conselheiro Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil; ANTÔNIO HENRI-
QUE GRACIANO SUXBERGER, Promotor de Justiça, 
representante da Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público – CONAMP; FERNANDO CAL-
MON, Representante da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos; CELSO PERIOLI, Superinten-
dente da Polícia Científica de São Paulo; e ANTONIO 
MEDEIROS, Perito em Odontologia.

Requerimentos nºs 33 e 47/07
Autor: Deputado VALTENIR PEREIRA (PSB/MT) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.842/07 – da Sra. Bel Mesquita 
– que “Cria o Cadastro Nacional de Crianças Desa-
parecidas”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.853/07 – do Sr. Bruno Araújo 
– que “Altera a Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 
2006, que ‘Dispõe sobre a instituição de concurso de 
prognóstico destinado ao desenvolvimento da prática 
desportiva, a participação de entidades desportivas da 
modalidade futebol nesse concurso e o parcelamento 
de débitos tributários e para com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS; altera as Leis nºs 8.212, 
de 24 de julho de 1991, e 10.522, de 19 de julho de 
2002; e dá outras providências’, para destinar recursos 
para o Fundo Nacional de Segurança Pública”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ANÍBAL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.950/07 – do Poder Executi-
vo e Poder Executivo – (MSC 617/07) – que “Altera e 
acresce dispositivos à Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro 
de 2001, que institui o Fundo Nacional de Segurança 
Pública – FNSP”. 
RELATORA: Deputada MARINA MAGGESSI. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

LOCAL: Plenário 07 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h 

SEMINÁRIO 

1º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR

PROGRAMAÇÃO
Promoção: Comissão de Seguridade Social e Família/
CSSF

Releasing:
No dia 20 de setembro, no Plenário da Comissão de 
seguridade Social e Família da Câmara dos deputados, 
será realizado o 1º Seminário de Educação Alimentar 
sobre as práticas de uma alimentação adequada e 
saudável visando a prevenção e o controle de doenças 
cardiovasculares, a redução dos riscos de câncer, 
obesidade, bulimia e anorexia, e outras enfermidades 
crônicas como diabetes.
O requerimento para realização do evento é do Depu-
tado Maurício Trindade (PR/BA) que convidou os Mi-
nistros da Educação, Fernando Haddad; da Saúde, 
José Gomes Temporão; do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, Patrus Ananias; da Agricultura, 
Reinhold Stephanes; além de representantes da Asso-
ciação Brasileiras das Indústrias da Alimentação/ABIA; 
do Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Pu-
blicitária/CONAR; da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária/ANVISA; da Associação Brasileira de Nutri-
ção/ASBRAN; do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutrição/CONSEA; do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar do Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação – FNDE; e dos especialistas 
em educação alimentar; Prof. Mauro Fisberg, chefe 
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do Centro de Apoio e Atendimento ao Adolescente 
da UNIFESP; e Profª Olga Maria Amâncio, revisora 
periódica do Caderno de Saúde Pública da Fundação 
Osvaldo Cruz.

Objetivos
Segundo o autor do requerimento, Deputado Maurí-
cio Trindade, o seminário é de suma importância para 
obter um diagnóstico sobre a educação alimentar e 
nutricional no Brasil, e saber dos órgãos competentes 
quais as normas técnicas par a publicidade de produ-
tos destinados a crianças e adolescentes, as ações de 
prevenção de doenças associadas aos maus hábitos 
alimentares, debater a qualidade dos alimentos forne-
cidos para a merenda escolar, bem como propostas, 
normas e regulamentação para o combate a uma ali-
mentação inadequada visando a promoção da saúde 
e melhoria da qualidade de vida.
Dados da Organização Mundial da Saúde/OMS apon-
tam que o Brasil apresentou, nos últimos 30 anos, 
elevação no índice de mortalidade por doenças car-
diovasculares, tendo em vista que a prevalência de 
sobrepeso e obesidade tem aumentado, significati-
vamente, na população, inclusive em crianças e ado-
lescentes. As doenças do aparelho circulatório são 
causas de cera de 32% de óbitos no país. A prática 
de uma educação alimentar saudável ainda reduz os 
riscos de diabetes, de hipertensão, de doença cerebral 
e vascular periférica, além de evitar doenças como a 
bulimia e anorexia.
09h00 

Abertura
Presidente da Câmara – Dep. Arlindo Chinaglia
Presidente da Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília/CSSF – Dep. Jorge Tadeu Mudalen
Autor do Requerimento – Dep. Maurício Trindade
Representante do Ministério da Saúde – Dra. Patrícia 
Chaves Gentil – (Coordenadora da promoção da Ali-
mentação Saudável/CGPAN)
Representante do Ministério da Educação – Sra. Caroli-
na Chagas (Coordenadora-Geral Substituta do Progra-
ma nacional de Alimentação escolar do fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação)
Representante do Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome – Dr. Onaur Ruano ( Secretário de 
Segurança Alimentar e Nutricional)
Representante do Ministério da Agricultura – Sr. José 
Geraldo Eugênio França (Diretor-Executivo da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária/EMBRAPA) 
Presidente da Frente Parlamentar da Segurança Ali-
mentar – Deputado Nazareno Fonteles
Presidente do Conselho Federal de Nutricionistas – Sra. 
Nelcy Ferreira da Silva

10h00 – 11h30 (15 minutos p/ cada expositor)

Mesa1: A necessidade da educação alimentar face ao 
aumento de prevalecias de doenças diabetes, obesi-
dade, hipertensão, bulemia, anorexia e outras.
Coordenador: Dep. Maurício Trindade
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição/
CONSEA – Conselheira Marília Leão: Diagnóstico da 
situação alimentar e nutrição do país.
Associação Brasileira de Nutrição/ASBRAN – Coor-
denadora do Projeto Fome de Letras da Associação 
Brasileira de Letras Sra. Marlene Didonet: Cultura ali-
mentar do brasileiro e programa “Fome de Letra”.
Ministério da Saúde – Coordenadora da promoção da 
Alimentação Saudável/CGPAN, Dra. Patrícia Chaves 
Gentil: Situação atual e programas de prevenção às 
doenças crônicas não transmissíveis.
Ministério da Educação – Coordenadora-Geral Subs-
tituta do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
Sra. Carolina Chagas: Qualidade da merenda escolar 
e alimentos fornecidos aos alunos, e educação nutri-
cional no currículo escolar.
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate á 
Fome – Secretário de Segurança Alimentar e Nutri-
cional, Dr. Onaur Ruano: Avaliação dos programas 
de educação nutricional – Cartilha do Programa de 
Educação: “Eu Aprendi, Eu Ensinei” em andamento 
no Ministério.
Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação/
ABIA – Presidente Edmundo Klotz: Iniciativas do Setor 
Privado – Programa “Prazer de Estar Bem”.
11h30 – 12h30

Debates
12h30

Almoço
14h30 – 16h15 (15 minutos p/ cada expositor)

Mesa 2: Educação Alimentar x Regulamentação
Coordenador: Dep. Maurício Trindade
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/
FNDE – Coordenadora-Geral Substituta do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, Sra. Carolina Chagas: 
Avaliação da qualidade da alimentação no Brasil
Ministério da Agricultura – Coordenador-geral de Ins-
peção do Departamento de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal, Sr. Marcius Ribeiro de Freitas: Inspe-
ção da qualidade dos alimentos industrializados regis-
trados no MAPA.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA – Di-
retora Maria Cecília Martins Brito: Regulamentação, 
normas e propostas (CP 71/06).
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Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publici-
tária/CONAR – Presidente Gilberto C. Leifert: Compe-
tências, alcances e limites.
Chefe do Centro de Apoio e Atendimento ao Adoles-
cente, Prof. Mauro Fisberg
Revisora periódica do Caderno de Saúde Pública da 
Fundação Osvaldo Cruz Profª. Olga M.ª S. Amâncio 
16h15 – 17h30

Debates
17h30- 18h00 
Encerramento

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.391/05 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “dispõe sobre as medidas a serem adotadas 
no traumatismo dentário ocasionado pela prática es-
portiva e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.473/05 – do Sr. Vic Pires Fran-
co – que “concede em dobro os direitos e benefícios 
vinculados à maternidade e à paternidade no caso de 
gravidez gemelar”. 
RELATOR: Deputado DR. PINOTTI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.999/05 – do Sr. Milton Car-
dias – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de os po-
liciais civis e policiais militares serem submetidos a 
exames clínicos toxicológicos periódicos “. (Apensa-
dos: PL 6076/2005, PL 6085/2005, PL 6118/2005, PL 
6122/2005, PL 6257/2005 e PL 6306/2005) 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 

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 GERMANO BONOW. 

PROJETO DE LEI Nº 1.722/07 – do Sr. Ribamar Alves 
– que “institui a ultra-sonografia como especialidade 
médica e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.772/07 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta dispositivos aos artigos 27 e 33 da 
Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.791/07 – da Sra. Maria do Ro-
sário e outros – que “dispõe sobre a regulamentação da 
profissão de optometrista e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.792/07 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “dá nova redação ao inciso I do artigo 
1829 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que 
“Institui o Código Civil””. 
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.809/07 – do Sr. William Woo 
– que “determina a obrigatoriedade de exibição de avi-
so escrito sobre crimes contra criança e adolescente 
em hotéis, motéis e similares”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 

PROJETO DE LEI Nº 1.841/07 – do Sr. Marcelo Ortiz 
– que “altera o inciso VIII do art. 30 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre contribui-
ção da construção residencial unifamiliar à Segurida-
de Social”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.153/03 – do Sr. Coronel Alves 
– que “estabelece limites à exibição e comercializa-
ção de produtos e materiais eróticos e pornográficos, 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 6440/2005 
e PL 862/2007) 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.607/03 – do Sr. Ricardo Fiuza 
– que “altera a redação dos §§ 1º e 2º do art. 126 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL 4880/2005) 
RELATOR: Deputado CLODOVIL HERNANDES. 

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-
de – SUS” (Apensado: PL 3818/2004 (Apensado: PL 
4884/2005)) 
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA. 
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DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.361/04 – do Sr. Vieira Reis – que 
“modifica a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
“dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente”, 
estabelecendo limites ao funcionamento de casas de 
jogos de computadores”. (Apensados: PL 4932/2005, PL 
5037/2005, PL 5378/2005, PL 5447/2005, PL 6731/2006 
e PL 6868/2006) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.561-A/00 – do Deputado Rai-
mundo Gomes de Matos – que “altera a redação do 
§ 2º do art. 3º da Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 
1999”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela aprovação deste e da emenda adotada 
pela Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 7.163/02 – da Deputada Vanessa 
Grazziotin – que “altera o artigo 495 da Lei nº 5.452 de 
1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT), com introdução do Parágrafo Único”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Sandro Mabel, em 20-6-2007. 
O Deputado Sandro Mabel apresentou voto em sepa-
rado em 12-9-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 421/03 – do Deputado José Pi-
mentel – que “acrescenta dispositivos à Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, para descaracterizar a 
sucessão de empregador no caso que menciona e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 1192/2003) 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL 1192/2003, apensado. 

Vista ao Deputado Daniel Almeida, em 21-8-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 428-A/03 – do Deputado Paes 
Landim – que “dispõe sobre trabalho sem vínculo em-
pregatício e a contribuição previdenciária sobre ele 
incidente”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 690/03 – do Deputado Luiz Bit-
tencourt – que “dispõe sobre a constituição de Comis-
sões Internas de Qualidade Ambiental”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.175/03 – do Deputado Alberto 
Fraga – que “acrescenta o Artigo 44 – A à Lei nº 9.636, 
de 15 de maio de 1998, para ressalvar direitos de ad-
quirentes de parcelamentos de imóveis de domínio da 
União, oriundos de ocupações para fins residenciais, 
no Distrito Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.432/03 – do Deputado Dr. Ro-
sinha – que “altera a legislação sobre o rito sumarís-
simo na Justiça do Trabalho”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.574/03 – do Deputado Gon-
zaga Patriota – que “altera a Lei nº 10.473, de 27 de 
Junho de 2002, que institui a Fundação Universidade 
Federal do Vale do São Francisco”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.903-A/03 – do Deputado Al-
berto Fraga – que “altera os arts. 24, 66, 69, 77 e 122 
do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do 
DF, de que trata a Lei nº 7.289, de 18 de dezembro 
de 1984, sobre a licença para acompanhar cônjuge; 
acrescenta o art. 68-A e altera os arts. 32 e 33 da Lei 
de Promoção dos Oficiais da PMDF, de que trata a Lei 
nº 6.645, de 14 de maio de 1979”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.296/03 – do Deputado Eliseu 
Padilha – 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 provi-
dências”. (Apensado: PL 4904/2005) 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 4904/2005, 
apensado. 

Vista ao Deputado Edinho Bez, em 12-9-2007. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.198/04 – do Deputado Lobbe 
Neto – que “altera a Lei nº 5.966, de 11 de dezembro 
de 1973, que institui o Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Sandro Mabel, em 29-8-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 3.659/04 – do Deputado José 
Carlos Aleluia – que “altera o art. 10 da Lei nº 10.748, 
de 22 de outubro de 2003”. 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado José Carlos Vieira, em 29-8-2007. 

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. 

Vista ao Deputado Eduardo Valverde, em 15-8-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 5.615/05 – do Deputado Celso 
Russomanno – que “dispõe sobre a cobrança admi-
nistrativa do crédito da Fazenda Pública, a defesa do 
executado e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.012/05 – do Deputado Leonardo 
Picciani – que “dispõe sobre o regime previdenciário e 
tributário do trabalhador por conta própria de pequena 
renda e dos nanoempreendedores e cria o ESTATUTO 
DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR INFORMAL”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.072/05 – do Deputado Celso 
Russomanno – que “dispõe sobre assistência em pro-
cessos de interesse da Administração Pública”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.243-A/05 – da Deputadoa San-
dra Rosado – que “acrescenta inciso ao art. 473 da CLT, 
a fim de permitir ao empregado deixar de comparecer 
ao serviço sem prejuízo de salário para acompanhar 
filho em virtude de enfermidade”. 
RELATORA: Deputada MARIA HELENA. 
PARECER: pela aprovação deste e do Substitutivo 
adotado pela Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Pedro Henry, em 29-8-2007. 
O Deputado Pedro Henry apresentou voto em sepa-
rado em 5-9-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.359/05 – do Deputado Nelson 
Marquezelli – que “autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Técnica Federal de Dragagem, na cidade de 
Santos, no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.739/06 – do Deputado Marco 
Maia – que “altera e revoga dispositivos da Consolida-
ção 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. 

Vista ao Deputado Paulo Rocha, em 29-8-2007. 
O Deputado Pedro Henry apresentou voto em sepa-
rado em 18-9-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.740/06 – do Deputado Marco 
Maia – 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 o ritmo de 
trabalho e a prevenção da fadiga”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.756/06 – do Deputado Vicen-
tinho – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de parce-
lamento da concessão de abonos salariais, tendo em 
vista os limites legais de isenção da tabela progressiva 
do imposto de renda da pessoa física”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.255/06 – do Deputado Eduardo 
Cunha – que “cria exceção à regra contida no artigo 
475-J da Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Filipe Pereira, em 22-8-2007. 
O Deputado Filipe Pereira apresentou voto em sepa-
rado em 29-8-2007. 

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 1/2007 da CTASP. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.666/06 – dos Deputados Ri-
cardo Santos e Manato – que “dispõe sobre o regime 
de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, na organização dos seus sis-
temas de ensino e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela rejeição. 

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. 

Vista à Deputada Andreia Zito, em 22-8-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 182/07 – do Deputado Takaya-
ma – que “dispoe sobre bloqueio judicial de conta 
bancária”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 195/07 – do Deputado Sandes 
Júnior – que “altera a redação do caput e § 1º do art. 
588 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 200-A/07 – do Deputado Sandes 
Júnior – que “altera a Lei nº 8.900, de 30 de junho de 
1994 que dispõe sobre o benefício do seguro-desem-
prego e altera dispositivo da Lei nº 7.998, de 11 de 
janeiro de 1990, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 279/07 – do Deputado Otavio 
Leite – que “fixa limites para o valor das anuidades de-
vidas ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais 
de Educação Física”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
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” 
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA. 
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda 1/2007 
da CTASP. 

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 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. 

Vista ao Deputado Tadeu Filippelli, em 22-8-2007. 

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 630/07 – do Deputado Fábio Sou-
to – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão, 
nas faturas emitidas por concessionárias dos serviços 
públicos, de orientações sobre a racionalização do 
consumo de água, energia elétrica e gás, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 1135/2007) 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do 
PL 1135/2007, apensado. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 670/07 – do Deputado Valdir 
Colatto – que “dá nova redação ao art. 30 do Decreto-
Lei nº 1.455, de 1976, instituindo o rito sumário para a 
destinação de mercadorias apreendidas e revertendo 
aos cofres públicos da União eventuais lucros apura-
dos na venda de tais produtos”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 897/07 – do Deputado Uldurico 
Pinto – que “concede isenção do Imposto de Renda 
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das pessoas físicas à remuneração do trabalho de 
servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo, 
nas condições que estabelece”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.048/07 – da Deputada Andreia 
Zito – que “dispõe sobre o custeio dos exames médicos 
admissionais, para posse em cargo público de provi-
mento efetivo, de candidato aprovado em concurso”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.122/07 – do Deputado Léo Vi-
vas – que “altera o artigo 487, do Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, que aprovou a Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, para disciplinar a propor-
cionalidade do aviso prévio”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.155/07 – do Deputado Pro-
fessor Setimo – que “dispõe sobre a transferência da 
União para o Município de Timon, no Maranhão, de 
trecho da rodovia BR-316”. 
RELATOR: Deputado JOÃO OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.311/07 – do Deputado Luiz 
Carlos Hauly – que “estabelece penalidades pelo des-
cumprimento da Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 
1998 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 
PARECER: pela rejeição deste e das emendas apre-
sentadas na Comissão. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 21-9-2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.949/07 – do Poder Executivo e 
Poder Executivo – (MSC 616/2007) – que “institui a Lei 
Geral da Polícia Civil e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.739/07 – do Sr. Paulo Teixeira 
e outros – que “introduz dispositivos sobre a sustenta-

bilidade do ambiente construído na Lei nº 10.257, de 
10 de julho de 2001”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.780/07 – do Sr. Daniel Almeida 
– que “dispõe sobre a estabilidade provisória do traba-
lhador vítima de acidente de trabalho que apresenta 
redução na capacidade laboral”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.811/07 – do Sr. Miro Teixeira 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992, que “dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.829/07 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 73/2006) – que “dá nova redação 
ao parágrafo único do art. 18 da Lei nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, para alterar a autoridade julgadora 
do recurso relativo a Certificado de Entidade Benefi-
cente de Assistência Social”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.833/07 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo – (PLS 195/2007) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do 
Planalto do Araxá (UFPLA), com sede na cidade de 
Araxá, no Estado de Minas Gerais, e campi avança-
dos da Universidade Federal de Sergipe (UFS), nos 
Municípios de Estância, Lagarto, Nossa Senhora da 
Glória e Propriá, no Estado de Sergipe”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.835/07 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 256/2007) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Gravataí, 
no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.854/07 – da Sra. Solange Al-
meida – que “altera o caput do artigo 193 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT, que dispõe sobre 
as atividades consideradas perigosas pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.866/07 – do Sr. Cleber Verde 
– que “permite que o portador de deficiência e o idoso, 
que recebe o benefício assistencial de prestação con-
tinuada, saque seus recursos acumulados no Fundo 
de Participação PIS/PASEP e Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS”. 
RELATOR: Deputado EDIGAR MÃO BRANCA. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.872/07 – do Sr. Edinho Bez 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.530, de 12 
de maio de 1978, a fim de dispor sobre o corretor de 
imóveis associado”. 
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.873/07 – do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg – que “altera dispositivos da CLT – Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1943, para definir percentual obrigatório 
de repasse das gorjetas aos garçons e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.888/07 – do Sr. Juvenil Alves 
– que “altera dispositivo da Lei nº 8.906, de 4 de julho 
de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e 
a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.890/07 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “acrescenta dispositivo à Lei n° 8.662, de 7 de 
junho de 1993, para dispor sobre a duração do traba-
lho do Assistente Social”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.952/07 – do Poder Executivo 
– que “institui o regime disciplinar do Departamento de 
Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal, 
revoga dispositivos da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro 
de 1965, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 99/07 – do Sr. Tarcísio Zimmer-
mann – que “dispõe sobre o exercício da profissão de 
Motorista”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 359/03 – do Sr. Léo Alcântara 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 796 do Decreto – Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT”. (Apensado: PL 1278/2003) 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

LOCAL: Plenário 5 – Anexo II 
HORÁRIO: 09h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Tema: “Esclarecer sobre possível crime de lavagem de 
dinheiro envolvendo o Sport Club Corinthians Paulista”  
(Requerimento nº 56/07, de autoria do Sr. Deputado 
Silvio Torres)

Convidados: José Reinaldo Guimarães Carneiro – Pro-
motor Federal – GAECP – SP; Sílvio Luiz Martins de 
Oliveira – Procurador da República – SP; Rodrigo de 
Grandis – Procurador da República – SP.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.849/07 – do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a cobrança de serviços de segu-
rança pela Polícia Militar de todo o país, em eventos 
esportivos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DJALMA BERGER. 

PROJETO DE LEI Nº 1.876/07 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “torna obrigatória construção de área 
destinada à prática desportiva nos estabelecimentos 
de ensino fundamental e médio, da rede pública e pri-
vada, em todo o território nacional”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO FARIA. 

PROJETO DE LEI Nº 130/07 – do Sr. Max Rosenmann 
– que “institui o dia 8 de maio como o “Dia Nacional do 
Turismo” e confere a Alberto Santos Dumont o título 
de “Pai do Turismo Brasileiro””. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 21-9-2007) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.741/03 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre mensagem de advertência impres-
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sa na embalagem dos produtos de telefonia celular 
comercializados no País”. (Apensados: PL 4141/2004 
e PL 4196/2004) 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-09-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.009/97 – do Senado Federal 
– Carlos Patrocínio – (PLS 59/1996) – que “estabe-
lece a obrigatoriedade da inclusão de eclusas e de 
equipamentos e procedimentos de proteção à fauna 
aquática dos cursos dágua, quando da construção de 
barragens”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.378/05 – do Sr. Nilson Mourão 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão pe-
las fábricas e montadoras de motocicletas, de antena 
de proteção contra fios cortantes como equipamento 
de segurança”. 
RELATOR: Deputado CIRO PEDROSA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.302/02 – do Senado Federal 
– MAURO MIRANDA – (PLS 203/2001) – que “regula-
menta o exercício das atividades dos profissionais em 
transporte de passageiros, “mototaxista”, em entrega 
de mercadorias, e em serviço comunitário de rua, e 
“motoboy” com o uso de motocicleta”. (Apensados: PL 
4731/1998 (Apensados: PL 2370/2000, PL 3044/2000, 
PL 4416/2001, PL 4385/2001 e PL 5088/2001), PL 
6887/2002 (Apensado: PL 1613/2003), PL 408/2003 
e PL 2384/2003) 
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-

TUIÇÃO 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 4 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Convidados: Sr. DUVANIER PAIVA FERREIRA, Se-
cretário de Recursos Humanos do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão; Sr. LAERTE DOR-
NELES MELIGA, Subsecretário de Planejamento, 
Orçamento e Administração do Ministério da Fazen-
da; DR. RONALDO FURTADO, Procurador-Geral do 
Estado de Rondônia;  Sr. VALDIR ALVES DA SILVA, 
Secretário de Administração do Estado de Rondônia; 
e Representante dos Sindicatos dos Servidores do 
Estado de Rondônia.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM 
A FINALIDADE DE INVESTIGAR A REALIDADE 
DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO, COM 

DESTAQUE PARA A SUPERLOTAÇÃO DOS  
PRESÍDIOS, CUSTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 

DESSES ESTABELECIMENTOS, A PERMANÊNCIA DE 
ENCARCERADOS QUE JÁ CUMPRIRAM PENA, 
A VIOLÊNCIA DENTRO DAS INSTITUIÇÕES DO 

SISTEMA CARCERÁRIO, A CORRUPÇÃO, O  
CRIME ORGANIZADO E SUAS RAMIFICAÇÕES 

NOS PRESÍDIOS E BUSCAR SOLUÇÕES PARA O 
EFETIVO CUMPRIMENTO DA LEI DE  

EXECUÇÕES PENAIS. 

LOCAL: Plenário 3 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Apreciação de Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 53/07 Dos Srs. Iriny Lopes e 
Domingos Dutra – que “requeremos providências do 
Presidente da Comissão face a grave situação do sis-
tema prisional do Estado do Espírito Santo”. 

REQUERIMENTO Nº 69/07 Dos Srs. Carlos Sampaio 
e William Woo – que “requer a convocação, na quali-
dade de testemunha, do Senhor CARLOS ALBERTO 
NASCIMENTO, presidente do SINDPOC – Sindicato 
dos Policiais Civis da Bahia” 

REQUERIMENTO Nº 70/07 Do Sr. Domingos Dutra 
– que “solicita seja convidado para prestar esclareci-
mentos, em audiência, nessa CPI o Senhor José No-
ronha de Carvalho, Secretário de Atenção à Saúde 
– Ministério da Saúde”. 

REQUERIMENTO Nº 71/07 Do Sr. Domingos Dutra 
– que “solicita seja convocado para prestar esclareci-
mentos, em audiência, nessa CPI o Senhor Dráuzio 
Varella, médico cancerologista e professor”. 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48615 

REQUERIMENTO Nº 72/07 Do Sr. Domingos Dutra 
– que “solicita que seja convidado para prestar escla-
recimentos, em audiência, nessa CPI o ator e escritor 
Hamilton Borges dos Santos, coordenador do projeto 
Cultura Intramuros, realizado no Complexo Penitenci-
ário Lemos de Brito – Bahia”. 

REQUERIMENTO Nº 73/07 Do Sr. Domingos Dutra 
– que “solicita seja convidado para prestar esclareci-
mentos, em audiência, nessa CPI o Senhor Augusto 
Pinto Boal, diretor, autor e teórico do Teatro”. 

REQUERIMENTO Nº 74/07 Do Sr. Domingos Dutra – que 
“solicita seja convidado para prestar esclarecimentos, 
em audiência, nessa CPI o Senhor Ariel de Castro Alves, 
membro titular do CONANDA – Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, representando 
o Movimento Nacional de Direitos Humanos, do qual é 
Coordenador de Relações Internacionais”. 

REQUERIMENTO Nº 75/07 Do Sr. Domingos Dutra 
– que “solicita realização de visitas por esta CPI no 
complexo penitenciário de Brasília (PDF-I, PDF-II, 
CIR, CDP, CPP), bem como a Penitenciária Feminina 
do Distrito Federal, em data a ser definida por esta 
comissão”. 

REQUERIMENTO Nº 76/07 Do Sr. Felipe Bornier – que 
“requer seja convidado a contribuir com esta CPI do Sis-
tema Carcerário, com sua experiência de médico volun-
tário naquela que foi a maior prisão da América Latina , 
o Dr. Dráuzio Varella, autor de Estação Carandiru”. 

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 16 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discussão e votação do Relatório Final da Subco-
missão. 

LOCAL: Plenário 9 do Anexo II 
HORÁRIO: 12h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Às 12 horas:
Discussão e votação do Relatório Final da Subcomis-
são – Lei Geral da Aviação Civil. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (11 DIAS)

DECURSO: 8º dia
ÚLTIMO DIA: 23-9-2007

PROJETO DE LEI Nº 30/2007-CN que, “estima a receita 
e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 
de 2008” – fase de apresentação de emendas à receita 
e de renúncia de receitas ao Projeto.”
RELATOR DA RECEITA: Senador FRANCISCO DOR-
NELLES

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (3 DIAS)

DECURSO: 2º dia
ÚLTIMO DIA: 21-9-2007

PROJETO DE LEI Nº 31/2007-CN que, “dispõe sobre o 
Plano Plurianual para o quadriênio 2008-2011” – fase de 
apresentação de emendas ao Relatório Preliminar.
RELATOR: Deputado VIGNATTI

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 DIAS ÚTEIS)

DECURSO: 4º dia
ÚLTIMO DIA: 21-9-2007

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao 
Aviso nº 07/2007-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, para conhecimento, cópia do Acórdão nº 
130, de 2007 – Plenário – TCU, atinente à Auditoria 
no Contorno Ferroviário de Jaraguá do Sul/SC e Gua-
ramirim – TC-003.655/2003-0.”
RELATOR: Deputado MANOEL JÚNIOR

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS  
COMISSÕES 

EM 19-9-2007: 

Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional: 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 98/2007 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 206/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 207/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 208/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 209/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 211/2007 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 213/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 218/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 220/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 222/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 223/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 253/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 254/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 261/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 263/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 268/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 272/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 275/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 277/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 279/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 349/2007 
PROJETO DE LEI Nº 3.029/2004 
PROJETO DE LEI Nº 7.204/2006 
PROJETO DE LEI Nº 7.711/2007 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
147/2007 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
148/2007 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
149/2007 
RECURSO Nº 97/2007 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 

PROJETO DE LEI Nº 1.921/2007 
Comissão de Educação e Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 1.967/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.969/2007 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 

PROJETO DE LEI Nº 1.918/2007 

Comissão de Minas e Energia: 

PROJETO DE LEI Nº 1.903/2007 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional: 

PROJETO DE LEI Nº 1.929/2007 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 
PROJETO DE LEI Nº 1.914/2007 

Comissão de Seguridade Social e Família: 
PROJETO DE LEI Nº 1.922/2007 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 1.951/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.954/2007 

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”.: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
497/2006 

(Encerra-se a sessão às 23 horas e 34 
minutos.)

DECISÕES DO PRESIDENTE

Decisão do Presidente

Arquivem-se, nos termos do § 4º do art. 58 do RICD, 
as seguintes proposições:

Projetos de Lei:

Nº 2.230/2003 (Augusto Nardes) – Concede isenção 
do Imposto Sobre Produtos Industrializados para veí-
culos adquiridos pelos órgãos públicos municipais para 
utilização exclusiva.
E seus apensados: PL nº 3.056/2004 (Waldemir Moka), 
PL nº 6.343/2005 (Leodegar Tiscoski).

Nº 2.780/2003 (Carlos Sampaio) – Concede benefí-
cio fiscal às pessoas físicas e jurídicas que apoiarem, 
mediante doações ou investimentos, projetos e progra-
mas que estejam dentro dos propósitos da segurança 
pública estadual.

Nº 3.361/2004 (Gustavo Fruet) – Institui o Programa 
de Habitação de interesse Social – PHIS – e define os 
critérios de utilização dos recursos da poupança popu-
lar, como instrumentos da política habitacional.

Nº 817/2007 (Sandes Júnior) – Dispõe sobre a isenção 
do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) na 
aquisição de automóveis por corretores de imóveis.
E seu apensado: PL nº 1.359/2007 (Lincoln Portela).

Projeto de Lei Complementar:
Nº 55/2007 (Roberto Santiago) – Dispõe sobre a dis-
pensa de contratação do seguro obrigatório de danos 
pessoais causados por veículos automotores de vias 
terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a 
pessoas transportadas ou não.

Brasília, 19 de setembro de 2007. – Arlindo 
Chinaglia, Presidente.
Arquive-se, nos termos do art. 133 do RICD, a se-
guinte proposição:
Projeto de Lei:
Nº 6.361/2005 (Vicentinho) – Institui o dia 27 de julho 
como Dia Nacional do Cipeiro.

Brasília, 19 de setembro de 2007. – Arlindo 
Chinaglia, Presidente.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 406-A, DE 2001 

(Do Poder Executivo) 
MSC Nº 696/2001 

AVISO Nº 757/2001 – C. Civil

Acrescenta § 5º ao art. 103 da Consti-
tuição Federal; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade (relator: DEP. ROBER-
TO MAGALHÃES).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição no 406/2001, 
ora submetida ao exame desta Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania – CCJC, oriunda do 
Poder Executivo, objetiva acrescentar um § 5o ao art. 
103 da Constituição, para permitir que o Supremo Tri-
bunal Federal determine a suspensão de processos 
em curso, quando acolha “incidente de constituciona-
lidade” proposto pelas mesmas pessoas legitimadas 
a propor ação de inconstitucionalidade.

Como justificativa, o autor apresenta a freqüen-
te ocorrência de situações nas quais o controle difuso 
em matéria tributária tem produzido desequilíbrio entre 
contribuintes que se encontram em posição de igual-
dade. E finaliza declarando que a proposição não deve 
ficar restrita apenas à matéria tributária, pois existem 
outras situações de reconhecida relevância que me-
recem igual tratamento processual.

A matéria já fora distribuída a esta Comissão, para 
o mesmo fim, tendo sido designados Relatores, suces-
sivamente, os ilustres Deputados ANDRE BENASSI e 
SIGMARINGA SEIXAS, cujos pareceres, concluindo 
pela admissibilidade da proposição, não chegaram a 
ser apreciados.

É o Relatório. 

II – Voto do Relator

Esta CCJC tem a competência regimental para 
o exame de admissibilidade das propostas de emen-
da à constituição, de acordo com o disposto no inciso 
IV do art. 32 do Regimento Interno desta Casa, com 
observância do que estabelece, ademais, o disposto 
nos arts. 201 a 203 da referida norma interna.

Apresentada por mais de um terço dos membros 
da Câmara dos Deputados, a proposição atende ao 

requisito previsto no inciso I do art. 60 da Constituição 
Federal para o emendamento da Carta Magna.

Não se encontrando o País na vigência de inter-
venção federal, de estado de defesa ou de estado de 
sítio, está cumprida também a exigência de caráter 
circunstancial para que seja emendada a Lei Funda-
mental (§ 1o do art. 60 da CF 1988).

A PEC aqui analisada quer introduzir um § 5o ao 
art. 103 da CF 1988 com o propósito de o Supremo 
Tribunal Federal, acolhendo incidente de constitucio-
nalidade proposto por pessoas ou entidades referidas 
no caput do art. 102, poderá, em casos de reconhe-
cida relevância, determinar a suspensão de todos os 
processos em curso perante qualquer juízo ou tribunal 
para proferir decisão, com eficácia e efeito previstos 
no § 2o do art. 102, que verse exclusivamente sobre 
matéria constitucional suscitada.

A eficácia e o efeito, a que se refere o dispositivo 
proposto, consistem, expressamente, em que “as deci-
sões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribu-
nal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e 
nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão 
eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente 
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal” (§ 2o do art. 102 da CF 1988).

Um exame inicial da matéria revela alguns as-
pectos negativos, como por exemplo: 

1) contrariedade ao Princípio do “Juiz 
Natural”;

2) semelhança com a “avocatória” pelo 
STF, por muitos considerada como ato arbitrá-
rio contra o devido processo legal; e

3) inoportunidade em face da adoção da 
“Súmula Vinculante” pela Emenda Constitucio-
nal no 45, de 2004.

Todavia, essas possíveis objeções não configuram 
inconstitucionalidade que levem à inadmissibilidade por 
violação de norma pétrea, nos termos do art. 60, § 4o 
da Constituição vigente.

Com certeza, a sede própria para essa aprecia-
ção deverá se dar na Comissão Especial, quando da 
apreciação do mérito da PEC no 406, de 2001.

No mesmo sentido, foi o parecer anterior, do De-
putado ANDRE BENASSI, que também não chegou a 
ser apreciado por esta Comissão.

Concordando, assim, com as conclusões do ilustre 
ex-presidente desta CCJC, Deputado SIGMARINGA 
SEIXAS, em seu parecer, voto pela admissibilidade da 
PEC no 406, de 2001.

Sala da Comissão, 26 de março de 2007. – De-
putado Roberto Magalhães, Relator.
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COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

É a minha intenção, neste Parecer Complementar, 
contraditar as impugnações formuladas, a partir do voto 
em separado do Deputado Régis de Oliveira e a obje-
ção feita, no curso dos debates, pelo nobre Deputado 
Flávio Dino relativamente à PEC no 406, de 2001.

Tomo como premissa o fato incontrastável de que 
o “incidente de constitucionalidade”, previsto na presen-
te proposição do Poder Executivo, não está prejudica-
do pelo advento da súmula vinculante, nem pelo efeito 
vinculante de liminares em medidas cautelares.

Busco sintetizar alguns argumentos:
a súmula vinculante refere-se a matéria de direito 

constitucional, tendo por pressupostos reiteradas de-
cisões de mérito e definitivas do STF; 

a súmula vinculante não alcança os atos do Po-
der Legislativo, mas apenas os do Poder Judiciário e 
do Poder Executivo (administração geral); 

como corolário dos pressupostos acima, há um 
universo extenso de questões que não serão abran-
gidas pelas súmulas vinculantes e, conseqüentemen-
te, um largo espaço para a aplicação do “incidente de 
constitucionalidade”; 

e são vários os países que, tendo adotado o insti-
tuto da súmula vinculante de seus tribunais, fazem com 
ela conviver o incidente de constitucionalidade, como 
a Áustria, a Alemanha, a Espanha e a Itália.

Permito-me acrescentar que em Direito não aju-
dam o conservadorismo nem o conformismo, sobretudo 
em um país como o nosso em que a justiça é lenta, 
o número de juízes insuficiente e muito grande a par-
cela de brasileiros excluídos, por diversas razões, do 
acesso à Justiça. 

Os Tribunais Federais vivem abarrotados de re-
cursos e processos de natureza diversa, com fins me-
ramente protelatórios.

O incidente de inconstitucionalidade, proposto 
pela presente proposição, não encontra qualquer in-
compatibilidade com os demais instrumentos de con-
trole de constitucionalidade existentes no ordenamento 
vigente, inclusive aqueles introduzidos pela Emenda 
Constitucional nº 45/2004, a denominada Reforma do 
Judiciário.

Cuida-se de mecanismo jurídico-processual insti-
tuído a partir da Reforma de 1929 da Constituição Aus-
tríaca em que se reconheceu aos tribunais superiores 
austríacos – essencialmente o Tribunal Supremo de 
Justiça (Oberster Gerichtshof) e o Tribunal de Justiça 
Administrativa (Verwaltungsgerichtshof) – a legitimida-
de para provocar diretamente a Corte Constitucional, 
a quem competia o exercício da jurisdição constitucio-
nal. Tal procedimento era, porém, sujeito a condições. 
Somente tinha cabimento se o tribunal, ao decidir um 

caso concreto, julgasse haver fundadas razões para 
considerar inconstitucional a lei que deveria aplicar.

O incidente de inconstitucionalidade acabou sen-
do estendido, com temperamentos, ao ordenamento 
dos demais países europeus que instituíram sistemas 
de justiça constitucional nos moldes inaugurados pela 
Constituição Austríaca de 1920. Assim, em países 
como Alemanha, Itália e Espanha, passou-se a admi-
tir, segundo assinala Cappelletti, que qualquer juiz ou 
tribunal, ainda que de instâncias inferiores, pudessem 
propor questão constitucional mediante incidente à 
Corte Constitucional1. A própria Constituição austría-
ca, após nova modificação constitucional, promovida 
em 1975, também ampliou a legitimidade aos demais 
tribunais de segunda instância2

Tal instituto jurídico, nos termos em que adotado 
na Europa, não afasta das autoridades judiciais a prer-
rogativa de emitir juízo sobre a constitucionalidade da 
lei. Em momento anterior à decisão sobre a propositura 
da questão constitucional, o órgão judicial realiza exame 
preliminar para verificar se há impedimentos de ordem 
constitucional que obstem a aplicação da lei. 

Somente no caso de considerar fundadas as 
razões que indicam haver violação da Constituição, é 
que se encaminha o incidente à Corte Constitucional. 
É o que Fernández Segado denomina duplo juízo de 
inconstitucionalidade1

Desse modo, a introdução do incidente de incons-
titucionalidade implica claro aperfeiçoamento do sistema 
de controle de constitucionalidade pátrio, adequando-
se às linhas mestras da Reforma do Judiciário. Ora, a 
instituição de mecanismo que implique aceleração de 
processos judiciais de massa com grande potencial 
de proliferação no âmbito das instâncias ordinárias 
constitui, evidentemente, avanço do qual não se deve 
abrir mão.

Não se pode pretender descartar novo procedi-
mento judicial com o argumento de que produz o mesmo 
efeito que outros. Ora, o instituto ora proposto distingue-
se dos demais justamente na processualística que lhe 
é peculiar. No caso, permite-se a remessa ao STF de 
questão constitucional referente a processo ordinário 
que tramita na esfera da justiça comum, característica 
que, a priori, não é típica de nenhum dos instrumentos 
de controle de constitucionalidade vigentes no país.

O “incidente de constitucionalidade” ajusta-se, as-
sim, ao quadro geral de controle concentrado e difuso 
da constitucionalidade do ordenamento jurídico.

1 Cf. Mauro Cappelletti – O controle judicial…, p. 109; também Louis 
Favoreu – Los tribunales constitucionales. Barcelona: Ariel, 1993, p. 
73-74, p. 92 e p. 121-122. 
2 Cf. Francisco Fernández Segado – op. cit., p. 34.
1 Cf. Francisco Fernández Segado – op. cit., pp. 32-33.
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Quanto à objeção do nobre Deputado Flávio 
Dino, de que as decisões liminares do Supremo 
Tribunal Federal têm efeito vinculante por força de 
reiteradas decisões daquela colenda Corte, pode-se 
alinhar os seguintes contra-argumentos:

o efeito vinculante conferido a uma decisão 
provisória em medida cautelar não a transforma em 
decisão de mérito e tampouco definitiva, contrarian-
do assim o disposto no § 2o do art. 103 da Consti-
tuição Federal;

as questões constitucionais, em seu universo 
incomensurável, não poderiam, em sua totalidade, 
ser abrangidas por decisões de mérito definitivas ou 
provisórias do STF;

tal efeito vinculante poderá trazer graves pre-
juízos aos interessados, tendo em vista que a pro-
visoriedade convive com a possibilidade de revisão 
da decisão liminar; e

o efeito vinculante nas liminares em ADIN não 
substitui os efeitos e o alcance do “incidente de 
constitucionalidade” pretendido pela PEC no 406, 
de 2001.

A propósito, vale citar uma das conclusões do 
professor de Direito Constitucional, ROGER STIE-
FELMANN LEAL (in O EFEITO VINCULANTE NA JU-
RISIDIÇÃO CONSTITUCIONAL, Ed. Saraiva, 2006, 
pág.189). Diz ele:

“As medidas cautelares proferidas em 
sede de controle abstrato de constituciona-
lidade pelo Supremo Tribunal Federal não 
apreciam propriamente a constitucionalidade 
ou a inconstitucionalidade do ato normativo 
questionado, mas apenas a plausibilidade 
jurídica da tese sustentada perante a Corte 
(fumus boni juris) e a iminência de danos 
de difícil reparação (periculum in mora). A 
precariedade do juízo cautelar traz graves 
inconvenientes para a vinculatividade dos 
fundamentos determinantes da decisão. O 
mero juízo de plausibilidade não se reveste 
da consistência exigida para que seja obriga-
tório aos demais órgãos do Poder Judiciário 
e ao Poder Executivo. Nesse sentido, seria 
conveniente a promoção de alterações nas 
Leis n. 9.868/99 e n. 9.882/99 com a finalida-
de de afastar a aplicação de efeito vinculante 
aos provimentos cautelares prolatados em 
controle abstrato de constitucionalidade.”

Com este parecer complementar, confirmo o 
meu parecer anterior, no sentido de que as objeções 
levantadas não me convencem, data venia, da inad-
missibilidade da PEC no 406, de 2001, porquanto a 
proposição não viola normas pétreas previstas no 
§ 4o do art. 60 da Constituição vigente. 

As alegações apresentadas a favor da inad-
missibilidade, ora são jurídicas mas não procedem, 
ora são questões de mérito, cuja competência para 
a apreciação caberá à Comissão Especial.

Reafirmo, assim, o meu voto pela admissibili-
dade da PEC no 406, de 2001.

Sala da Comissão, em 10 de setembro de 2007. 
– Deputado Roberto Magalhães, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, 
contra os votos dos Deputados Zenaldo Coutinho e 
Regis de Oliveira, pela admissibilidade da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 406/2001, nos ter-
mos do Parecer, com complementação, do Relator, 
Deputado Roberto Magalhães. O Deputado Regis 
de Oliveira apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba – Vice-Pre-
sidentes, Antonio Carlos Magalhães Neto, Benedito 
de Lira, Bonifácio de Andrada, Cândido Vaccare-
zza, Cezar Schirmer, Ciro Gomes, Colbert Martins, 
Edmar Moreira, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, José Edu-
ardo Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Magela, 
Marcelo Ortiz, Márcio França, Maria Lúcia Cardoso, 
Maurício Rands, Mauro Benevides, Mendonça Pra-
do, Moreira Mendes, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, 
Odair Cunha, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo 
Teixeira, Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto 
Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Sérgio Barradas 
Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente 
Arruda, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Wilson 
Santiago, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Ale-
xandre Silveira, Ayrton Xerez, Chico Lopes, Décio 
Lima, Edmilson Valentim, Eduardo Cunha, João Ma-
galhães, José Pimentel, Luiz Couto, Odílio Balbinot-
ti, Pastor Manoel Ferreira, Pinto Itamaraty, Ricardo 
Tripoli e Veloso.

Sala da Comissão,11 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.
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VOTO EM SEPARADO DEPUTADO REGIS  
DE OLIVEIRA

Trata-se de proposta de emenda constitucional 
através da qual se objetiva acrescentar um parágrafo 
5º do art. 103, através do qual a decisão do Supremo 
Tribunal Federal que acolher incidente de constitu-
cionalidade terá efeito suspensivo de processos que 
discutam a constitucionalidade da matéria. 

O eminente deputado Roberto Magalhães pro-
feriu parecer pela admissibilidade. 

É o relatório. 

Voto 

A presente proposta de emenda constitucional 
está prejudicada em sua apreciação. Objetiva acres-
centar um parágrafo ao art. 103 da Constituição da 
República. Com ele busca dar efeito preventivo à 
decisão do Supremo Tribunal Federal que acolha 
incidente de constitucionalidade. Como dispõe o 
texto da Lei Maior, cabe a ação de direta de incons-
titucionalidade e de constitucionalidade às pessoas 
jurídicas arroladas no art. 103, incisos I a IX. 

O parágrafo 2º do art. 102, com a redação dada 
pela emenda n. 45/04 dispõe que: “As decisões de-
finitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal 
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade 
e nas ações declaratórias de constitucionalidade, 
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, 
relativamente aos demais órgãos do Poder Judici-
ário e à administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal”. 

De outro lado, o art. 103-A acrescentado tam-
bém pela emenda constitucional n. 45/04 introduziu 
a denominada súmula vinculante, através do qual o 
efeito de súmulas editadas após reiteradas decisões 
sobre matéria constitucional. 

Um e outro artigos produzem o efeito que se 
pretende obter através desta proposta de emenda 
constitucional em análise.

Basicamente, o parágrafo 2º do art. 102 aten-
de ao que se busca através da presente proposta. 
O acolhimento do incidente de constitucionalidade, 
segundo se pretende, teria o efeito de suspender o 
andamento de todos os processos em curso perante 
qualquer juiz ou tribunal. Ora, o efeito buscado es-
taria satisfeito com a decisão de mérito. Alterar-se 
a constituição para dar efeito cautelar ao julgado do 
Supremo Tribunal Federal é desnecessário. 

De outro lado, como bem ressaltado pelo ilus-
tre relator, o digno deputado Roberto Magalhães, 

há contrariedade ao juiz natural, constituir-se-ia em 
similar de avocatória, por muitos considerada aten-
tatória ao devido processo legal e, por fim, desne-
cessária, pela adoção da súmula vinculante. 

Por tais razões, a presente proposta de emenda 
constitucional é inadmissível, por inútil, desnecessá-
ria e atentatória a preceitos constitucionais. 

Meu voto é pela inadmissibilidade.
Sala das Comissões 24 de abril de 2007. – 

Deputado Regis de Oliveira.

PROJETO DE LEI Nº 4.124-B, DE 1998 
(Do Sr. Paulo Rocha)

Acrescenta inciso ao art. 181 da Lei 
nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro; 
tendo pareceres: da Comissão de Viação 
e Transportes pela aprovação, com emen-
da (relator: DEP. ROBERTO ROCHA); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa deste, com 
substitutivo, e da Emenda da Comissão 
de Viação e Transportes, com subemenda 
(relatora: DEP. SANDRA ROSADO).

Despacho: Às Comissões de: Viação 
e Transportes e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Art. 54).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de lei que visa modificar o 
dispositivo que menciona da Lei nº 9.503/97, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Ainda em 1998, o Projeto foi distribuído à CVT 
– Comissão de Viação e Transportes, onde, entre-
tanto, não chegou a ser apreciado à época.

Desarquivado nos termos regimentais no início 
da Legislatura passada, o Projeto foi novamente dis-
tribuído à CVT, onde, desta feita, foi aprovado, com 
emenda, nos termos do Parecer do Relator, o ilustre 
Deputado ROBERTO ROCHA.

Já em 2000 as proposições vieram à análise 
deste órgão técnico, onde entretanto não chegaram 
a ser apreciadas na oportunidade.

Agora, após o regular desarquivamento no início 
da presente Legislatura as proposições encontram-
se nesta douta CCJR – Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, onde aguardam Parecer 
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acerca de sua constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, e no prazo previsto para o regime 
ordinário de tramitação.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

A iniciativa da proposição epigrafada é válida, 
uma vez que a mesma visa alterar lei federal, “in 
casu”, a Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Bra-
sileiro. Compete mesmo à União legislar, privativa-
mente, sobre trânsito (art. 22, XI, da CF).

No mais, nada a reparar quanto à constitucio-
nalidade e à juridicidade da proposição, não sendo 
ainda a matéria reservada à Lei Complementar.

Já no que toca à técnica legislativa, oferecemos 
o anexo Substitutivo ao projeto, visando adequá-lo 
aos preceitos da Lei Complementar nº 95/98.

A emenda adotada pela CVT ao projeto é, ou-
trossim, constitucional e jurídica, necessitando ape-
nas de reparos quanto à técnica legislativa. Oferece-
mos assim a anexa subemenda com tal finalidade.

Pelos argumentos expostos, votamos pela cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, 
nos termos do anexo Substitutivo, do PL nº 4.124/98; 
e pela constitucionalidade, juridicidade e boa técni-
ca legislativa, nos termos da anexa subemenda, da 
emenda adotada pela CVT – Comissão de Viação 
e Transportes.

É o voto.
Sala da Comissão, 6 de novembro de 2003. 

– Deputada Sandra Rosado, Relatora.

SUBSTITUTIVO DA RELATORA AO PL  
Nº 4.124, DE 1998

Acrescenta inciso ao art. 181 da Lei 
nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasi-
leiro

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso XX:

“Art. 181. ..............................................
..............................................................
XX – em locais sinalizados para esta-

cionamento privativo de deficientes físicos:
Infração: gravíssima
Penalidade: multa
Medida administrativa: remoção do ve-

ículo.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, 

a autoridade de trânsito aplicará a pena-

lidade preferencialmente após a remoção 
do veículo.

§ 2º No caso previsto no inciso XVI, é 
proibido abandonar o calço de segurança 
na via.” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. – Sala da Comissão, 6 de novembro de 
2003.

Deputada Sandra Rosado, Relatora.

SUBEMENDA (de redação) DA RELATORA

Dê-se a seguinte redação ao inciso 
XX do art. 181 da Lei nº 9.503/97, acres-
centado pelo art. 1º do Projeto de Lei nº 
4.124/98:

“Art. 181. ...............................................
...............................................................
XX – em locais sinalizados para esta-

cionamento privativo de pessoas portado-
ras de deficiência física, exceto se o veículo 
estiver identificado como de transporte de 
deficiente físico.

Infração: gravíssima
Penalidade: multa
Medida administrativa: remoção do ve-

ículo.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, 

a autoridade de trânsito aplicará a pena-
lidade preferencialmente após a remoção 
do veículo.

§ 2º No caso previsto no inciso XVI é 
proibido abandonar o calço de segurança 
na via.” (NR)

Sala da Comissão, 6 de novembro de 
2003. – Deputada Sandra Rosado, Rela-
tora.

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, com substitutivo, do Projeto de 
Lei nº 4.124-A/1998 e da Emenda da Comissão de 
Viação e Transportes, com subemenda, nos termos 
do Parecer da Relatora, Deputada Sandra Rosado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribei-

ro Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba – Vice-
Presidentes, Antonio Carlos Magalhães Neto, Bene-
dito de Lira, Cândido Vaccarezza, Cezar Schirmer, 
Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson Aparecido, 



48622 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

Felipe Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo 
Pudim, Ibsen Pinheiro, João Paulo Cunha, José Edu-
ardo Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Jutahy 
Junior, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo 
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Maurício Rands, 
Mauro Benevides, Mendonça Prado, Moreira Men-
des, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, 
Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, Re-
gis de Oliveira, Renato Amary, Roberto Magalhães, 
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio 
Brito, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Ar-
ruda, Vilson Covatti, Wolney Queiroz, Zenaldo Cou-
tinho, Alexandre Silveira, André de Paula, Antonio 
Bulhões, Chico Lopes, Domingos Dutra, Edmilson 
Valentim, Eduardo Cunha, Fernando Coruja, Hugo 
Leal, José Aníbal, Pastor Manoel Ferreira, Ricardo 
Barros e William Woo.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO – CCJC

Acrescenta inciso ao art. 181 da Lei 
nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasi-
leiro

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso XX:

“Art. 181. ............................................
. ..................................................................

...........................................................
... ...............................................................

XX – em locais sinalizados para esta-
cionamento privativo de deficientes físicos:

Infração: gravíssima
Penalidade: multa
Medida administrativa: remoção do ve-

ículo.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, 

a autoridade de trânsito aplicará a pena-
lidade preferencialmente após a remoção 
do veículo.

§ 2º No caso previsto no inciso XVI, é 
proibido abandonar o calço de segurança 
na via.” (NR)

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

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

SUBEMENDA ADOTADA – CCJC

Dê-se a seguinte redação ao inciso XX 
do art. 181 da Lei nº 9.503/97, acrescentado 
pelo art. 1º do Projeto de Lei nº 4.124/98:

“Art. 181. ...............................................
...............................................................
XX – em locais sinalizados para estacio-

namento privativo de pessoas portadoras de 
deficiência física, exceto se o veículo estiver 
identificado como de transporte de deficiente 
físico.

Infração: gravíssima

Penalidade: multa

Medida administrativa: remoção do ve-
ículo.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, a 
autoridade de trânsito aplicará a penalidade 
preferencialmente após a remoção do veí-
culo.

§ 2º No caso previsto no inciso XVI é 
proibido abandonar o calço de segurança na 
via.” (NR)

Sala da Comissão, em 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente

PROJETO DE LEI Nº 6.963-B, DE 2002 
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Institui diretriz sobre a obrigatoriedade 
de implantação de programas de raciona-
lização do uso da água; tendo pareceres: 
da Comissão de Desenvolvimento Urbano, 
pela rejeição deste e pela aprovação do de 
nº 7.345/02, apensado (relator: DEP. MAR-
CELLO SIQUEIRA); e da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
pela rejeição deste e pela aprovação do de 
nº 7.345/02, apensado, com substitutivo (re-
lator: DEP. LEONARDO MONTEIRO).

Despacho: Às Comissões de Desenvol-
vimento Urbano; Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável 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 Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável
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PARECER VENCEDOR DO DEPUTADO 
LEONARDO MONTEIRO:

O PL em comento intenta tornar como diretriz par 
o desenvolvimento urbano a obrigação dos municípios 
em manter programas de racionalização do uso da 
água. Apensado a este PL temos o de número 7345 de 
2002 de mesma autoria, com o mesmo objetivo e com 
diferenças pontuais. O PL 6963 de 2002, bem como 
o seu apenso, determinam que devem ser utilizados 
alguns equipamentos hidráulicos, existentes no mer-
cado, que economizem água nas instalações prediais 
publicas, logradouros públicos e prédios comerciais. 
Condiciona aos Municípios, com mais de 50 mil habi-
tantes, o recebimento das transferências voluntárias 
de recursos da União ou dos Estados, se este estiver 
em acordo com as exigências do que determina o PL 
em estudo. Nesta mesma linha o PL condiciona o a 
concessão de financiamentos públicos ou sob gestão 
de instituições federais públicas aos municípios que im-
plantaram o programa de racionalização de água, nos 
moldes apresentado pelo PL. Entre as diferenças das 
proposições está a questão de tolher as transferências 

voluntárias no âmbito do estado para os municípios 
que não cumprirem a lei. Tal medida encontra-se no 
PL principal, já o apenso restringe-se as transferências 
somente da união.

O relator apresentou emenda incorporando o 
chuveiro elétrico com fechamento automáticos tem-
porizados e o sistema de lavagem de veículos e pisos 
com hidrojatos acionados com válvulas de corte instan-
tâneo de vazão, no rol dos equipamentos obrigatórios. 
Em seu voto o Relator aprovou o PL 7345 de 2002 e 
rejeitou o PL principal. 

Com relação a proposição , temos a comentar:
O PL entra em seara de competência do Muni-

cípio, conforme estabelecido no artigo 30 da CF. Este 
dispositivo constitucional determina que a competên-
cia do Município abrange legislar sobre os assuntos 
de interessa local, suplementar a legislação Federal e 
Estadual, dentro do seu limite constitucional. Ao nosso 
ver as proposições maculam , também, o artigo 18 da 
CF, notadamente no que concerne a autonomia admi-
nistrativa entre os entes federados, senão vejamos:

Os artigos 2º e 7º do PL 7345/02 obrigam ao 
município que:
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Art. 2º É obrigatória a adoção, nos projetos e na 
implantação de instalações

hidráulico-sanitárias de edificações não residen-
ciais de uso público, de sistemas hidráulicos e de dis-
positivos e equipamentos que possibilitem o controle e 
a redução do consumo de água pelos seus usuários.

§ 2º As edificações já implantadas ou com alva-
rás de construção já emitidos até a data de publicação 
desta Lei deverão adequar suas instalações hidráulico-
sanitárias ao disposto no caput, em prazos a serem 
definidos em regulamento.

Art. 7º O disposto nesta Lei aplica-se aos Muni-
cípios com população

urbana igual ou superior a cinqüenta mil habitan-
tes e a todos os Municípios componentes de Regiões 
Metropolitanas, independentemente das respectivas 
populações.

É relevante salientar que , este vício também foi 
detectado pelo relator, desta matéria, da Comissão de 
Desenvolvimento Urbano 

O Relator, Deputado Edson Duarte, sustenta 
em seu relatório que o vício constitucional argüido ao 
PL não existe por força do inciso XX da artigo 21 da 
CF 1988 que determina ser de competência da União 
“instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, in-
clusive habitação, saneamento e transporte urbano”. 
Ocorre que, o § 1º do artigo 24 da CF 1988 limitou esta 
competência da União da seguinte forma:

“§ 1º No âmbito da legislação concor-
rente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais”.

Ora, os artigos 2º, 7º maculam, em demasia ,o 
disposto do parágrafo 1º do artigo 24 da CF, pois en-
tram em detalhamentos que não coadunam-se com o 
espírito de uma norma geral. O § 2º do artigo 2º inva-
de a competência municipal de maneira insofismável, 
pois legisla sobre a emissão de alvarás de constru-
ção que é uma ação literalmente de âmbito munici-
pal, o que com a devida vênia é um absurdo. Em que 
pese que tais aspectos serão melhor analisados pela 
CCJC, não há como analisar o mérito desta matéria 
sem levar em consideração a competência municipal 
de gestar a sua própria política ambiental, pois neste 
caso a união deve agir como fomentador da ação, e 
não como protagonista. 

Seguindo esta trilha de imiscuir-se em assuntos 
estritamente locais, o PL dá detalhamentos, em seu 
artigo 3º, quanto a compra de bens de consumo hidráu-
licos sanitários para os serviços públicos, municipais, 
e privados onde só está faltando fornecer a marca do 
produto. A Lei de licitações, Lei 8666/93, em seu artigo 

3º, traz o balizamento para que não haja direcionamen-
to nas compras públicas, senão vejamos:

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a obser-
vância do princípio constitucional da isonomia e a sele-
cionar a proposta mais vantajosa para a Administração 
e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impesso-
alidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instru-
mento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos.

§ 1o É vedado aos agentes públicos:

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos 
atos de convocação, cláusulas ou condições 
que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
seu caráter competitivo e estabeleçam prefe-
rências ou distinções em razão da naturalidade, 
da sede ou domicílio dos licitantes ou de qual-
quer outra circunstância impertinente ou irrele-
vante para o específico objeto do contrato;

Seguindo a trilha de dar regras as compras mu-
nicipais, o PL, em seus artigos 5º e 6º, dá os parâme-
tros mínimos para o edital de licitação, municipal, para 
a aquisição de peças e equipamentos destinados à 
reformas e à manutenção dos edifícios públicos mu-
nicipais, bem como para os editais para contratação 
de projetos e obras novas. Quanto a esta intromissão 
na seara municipal temos a comentar: A Lei de licita-
ções da o regramento para o edital de licitação. A Lei 
já determina que o edital “seja adequado ao objeto a 
ser licitado”, obedecendo alguns princípios básicos 
que norteiam as compras públicas, tais como padro-
nização, compatibilidade de especificações técnicas e 
de desempenho, e condições de manutenção e assis-
tência técnica. Diz o texto da Lei:

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a ade-
quada caracterização de seu objeto e indicação dos 
recursos orçamentários para seu pagamento, sob 
pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem 
lhe tiver dado causa. 

Art. 15. As compras, sempre que possível, de-
verão: 

I – atender ao princípio da padroniza-
ção, que imponha compatibilidade de espe-
cificações técnicas e de desempenho, obser-
vadas, quando for o caso, as condições de 
manutenção, assistência técnica e garantia 
oferecidas; 

O que se pretende no texto do PL, é alvo de regu-
lamento ou ato administrativo, e não configurando-se 
como matéria a ser regulamentada por lei. Tal medida 
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poderá engessar no futuro a aplicação de avanços 
tecnológicos neste seguimento. 

É relevante lembrar que , as mudanças necessá-
rias para que haja uma melhor eficiência ambiental nas 
compras públicas devem ser feitas na Lei de Licitações, 
estabelecendo as compras verdes como princípio das 
compras públicas. 

O fato de se ter uma torneira, ou um vaso sanitário 
com as medidas que o PL determina, não obrigatoria-
mente irão resultar em economia de água. Pois, como 
a própria lei de licitações prevê, deve-se ter uma ma-
nutenção adequada dos equipamentos, caso contrário 
irá se ter dois desperdícios o de água e o do erário 
público. Vale lembrar que o PL tem como patamar bá-
sico de aplicação os municípios com 50 mil habitantes. 
Neste sentido, é relevante considerar que a situação 
financeira destas unidades da federação são ,muitas 
vezes, paupérrimas faltando recursos, inclusive, para 
canalização de esgotos, coleta de lixo e distribuição 
de água tratada. Com efeito, o estabelecimento de 
restrições de caráter financeiro, contidas no artigo 8º, 
aos municípios que não cumprirem a lei, e uma me-
dida um tanto quanto injusta. Pois, os repasses que a 
união faz voluntariamente aos municípios são frutos de 
convênios de cooperação, é são de grande relevância 
a estas unidades federativas com até 300 mil habitan-
tes. Tal medida criará situações esdrúxulas tais como 
, por exemplo, a de um município não ter o programa 
estabelecido na futura Lei e , por conseguinte, não re-
ceber recurso de um convênio de educação ambiental 
com o executivo federal.

A questão principal do PL que é o combate ao 
desperdício de água deve ser vista com mais ampli-
tude, pois o desperdício de água não ocorre só nas 
torneiras. Segundo dados do Sistema Nacional de In-
formações sobre Saneamento, SNIS, pela Secretaria 
Nacional de Saneamento Ambiental , SNSA, do Minis-
tério das Cidades, no ano de 2005 o país perdeu 44,4% 
da água distribuída pelos prestadores de serviço de 
abrangência regional em relação à água captada. Essa 
quantidade de água seria suficiente para abastecer 
simultaneamente países como a França, a Suíça, a 
Bélgica e o norte da Itália. Esta perda de água a qual 
refere-se o estudo chama-se perda física de água, e 
se da na fase de adução da água , ou seja durante o 
processo de capitação, tratamento, reservação e distri-
buição desta água. A perda doméstica de água tratada 
e infinitamente menor e demanda outros práticas para 
combater o seu desperdício , natadamente diferencia-
da da proposta deste PL. 

De acordo com estudos técnicos realizados pelo 
Ministério das Cidades, visando à universalização dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no prazo de 20 anos, a fim de atender a toda 
a população que hoje não tem acesso aos serviços e 
absorver o crescimento da população nesse período, 
seriam necessários investimentos estimados em R$ 
178 bilhões. Isto significa o investimento de 0,45% do 
Produto Interno Bruto – PIB ao ano, para uma taxa de 
crescimento projetada do PIB constante de 4% a.a. 
nesse período. É relevante lembrar que 18,9% dos 
domicílios brasileiros, em um universo de 48 milhões 
, não possuem serviço de abastecimento de água tra-
tada. E a maior parte deste domicílios encontram-se 
em cidades com população igual ou inferior a 50 mil 
habitantes. 

Para que possamos intervir no processo de com-
bate ao desperdício de água tratada, temos que ter uma 
política nacional de combate ao desperdício de água, 
nos moldes do Programa Nacional de Conservação de 
energia Elétrica, Procel, que atue na fomentação das 
práticas ambiebtalmente sustentaveis no uso da agua 
tratada. Aliás, o Procel vem desenvolvendo o PROCEL 
SANEAR – Programa Nacional de Eficiência Energética 
no Saneamento Ambiental, que atua de forma conjunta 
com o Programa Nacional de Combate ao Desperdício 
de Água – PNCDA, do Ministério das Cidades.

O PNCDA, instituído em abril de 1997 pelo Go-
verno Federal, tem por objetivo geral promover o uso 
racional da água de abastecimento público nas cida-
des brasileiras, em benefício da saúde pública, do 
saneamento ambiental e da eficiência dos serviços, 
propiciando a melhor produtividade dos ativos exis-
tentes e a postergação de parte dos investimentos 
para a ampliação dos sistemas. Tem por objetivos es-
pecíficos definir e implementar um conjunto de ações 
e instrumentos tecnológicos, normativos, econômicos 
e institucionais, concorrentes para uma efetiva econo-
mia dos volumes de água demandados para consumo 
nas áreas urbanas.

Em agosto de 2003 foi realizada em Brasília a 
oficina de Planejamento do PNCDA, que consistiu num 
fórum de especialistas de todo o país, consultores ex-
ternos, técnicos do Ministério das Cidades e institui-
ções parceiras, para debate sobre as estratégias do 
Programa e refinamento de seus elementos chave. A 
oficina levantou metas, qualitativas e quantitativas, de 
curto, médio e longo prazo, detalhou ações e atividades 
prioritárias, determinou estratégias de implementação 
e definiu períodos de realização e agentes envolvidos 
nas ações. Foram produzidos subsídios para a orien-
tação de atividades e alcance das metas propostas 
para as principais linhas estratégicas do programa, 
tais como o conjunto de atividades e estratégias para 
implementação da terceira fase do PNCDA e uma lista 
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de potenciais entidades parceiras por linha estratégi-
ca do programa. 

Com efeito, o substitutivo ao PL, ora em estudo, 
não atende tanto aos aspectos formais quanto ao seu 
objetivo precípuo, qual seja o combate aos desperdí-
cio de água. 

Devido ao exposto somo contrários ao relatório e a 
emenda da CMADS ao PL 7345/2002 e ao PL 6963/02, 
e favoráveis ao PL 7345/02 na forma do substitutivo 
que apresentamos. 

Sala das Comissões 22 de agosto de 2007. 
– Leonardo Monteiro, Deputado Federal PT/MG.

SUBSTITUTIVO AO PL 7345 DE 2002

Institui a Política Nacional de Racio-
nalização e Combate ao Desperdício do 
uso da Água.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Institui a Política Nacional de 

Racionalização e Combate ao Desperdício do uso da 
Água, seus objetivos, princípios e instrumentos.

Art. 2º O combate ao Desperdício Quantitativo de 
Água, compreende ações governamentais voltadas à 
conscientização da população através de campanhas 
educativas versando sobre o uso abusivo da água, mé-
todos de conservação e uso racional da mesma, bem 
como as ações de caráter fiscais e tributários. 

Art3º para efeito deste lei considera-se:
Conservação e Uso Racional da Água – conjunto 

de ações que propiciam a economia de água e o com-
bate ao desperdício quantitativo nas edificações;

Desperdício Quantitativo de Água – volume de 
água potável desperdiçado pelo uso abusivo;

Utilização de Fontes Alternativas – conjunto de 
ações que possibilitam o uso de outras fontes para 
captação de água que não o Sistema Público de Abas-
tecimento.

Águas Servidas – águas utilizadas nas áreas de 
cozinha, lavanderia, e banheiros excluindo as do sis-
tema de esgoto.

Art. 4º As ações de Utilização de Fontes Alterna-
tivas compreendem :

a captação, armazenamento e utilização 
de água proveniente das chuvas e,

a captação e armazenamento e utilização 
de águas servidas.

Parágrafo único: A água das chuvas será captada 
na cobertura das edificações e encaminhada a uma 
cisterna ou tanque , para ser utilizada em atividades 
que não requeiram o uso de água tratada, proveniente 
da Rede Pública de Abastecimento, tais como:

rega de jardins e hortas,
lavagem de veículos;
lavagem de vidros, calçadas e pisos;
Sistemas de descarga sanitária.

Art.5º são instrumentos da Política Nacional de 
Racionalização e Combate ao Desperdício do uso da 
Água:

o Programa Nacional de Combate ao 
Desperdício de Água, PNCDA;

o Plano Nacional de Recursos Hídricos;
o Procel Sanear;
a cobrança pelo uso da água;
a política federal de saneamento básico;
os contratos e convênios com os entes 

federados;
os comitês de bacias hidrográficas.

Art. 6º são objetivos da Política Nacional de Ra-
cionalização e Combate ao Desperdício do uso da 
Água:

Promover ações que visem ao uso efi-
ciente da água em sistemas de saneamento 
ambiental, incluindo os consumidores, segun-
do uma visão integrada de utilização desses 
recursos; 

Incentivar o uso eficiente dos recursos 
hídricos, como estratégia de prevenção à es-
cassez de água destinada ao consumo hu-
mano ; 

Contribuir para a universalização dos ser-
viços de saneamento ambiental, com menores 
custos para a sociedade e benefícios adicionais 
nas áreas de saúde e de meio ambiente.

Incremento do fluxo de recursos finan-
ceiros para implementação de projetos de 
eficiência no uso da água; 

Melhoria dos indicadores de desempe-
nho associados ao processamento de água 
dos prestadores de serviços de saneamento; 

Maior conscientização dos consumido-
res no que se refere ao uso adequado de da 
água e à informação de novas tecnologias e 
seus benefícios. 

A integração com as políticas de saúde, 
meio ambiente, saneamento, recursos hídricos 
e de desenvolvimento urbano e rural. 

Art.7º os entes federativos que aderirem aos pro-
gramas referidos nos inciso I e II terão preferência nos 
convênios federais no âmbito desta Lei.

Art. 8º O Poder Executivo estabelecerá os regula-
mentos necessários para o cumprimento desta Lei.
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Art. 9º . Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. – Leonardo Monteiro, Deputado Federal 
PT/MG

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, re-
jeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 6.963/2002, e 
aprovou o PL 7345/2002, apensado, com substitutivo, 
nos termos do Parecer Vencedor do Relator, Deputado 
Leonardo Monteiro.

 O parecer do Deputado Edson Duarte passou a 
constituir voto em separado.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Nilson Pinto – Presidente, Fábio Souto, Ricardo 

Tripoli e Antonio Carlos Mendes Thame – Vice-Presiden-
tes, Gervásio Silva, Iran Barbosa, Janete Capiberibe, 
Juvenil Alves, Leonardo Monteiro, Marina Maggessi, 
Mário de Oliveira, Reinaldo Nogueira, Rodovalho, Sar-
ney Filho, Moacir Micheletto, Paulo Teixeira, Rodrigo 
Rollemberg e Sergio Petecão.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2007. – Depu-
tado Nilson Pinto, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO  
EDSON DUARTE

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 6.963, de 2002, de autoria do 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, propõe tor-
nar obrigatória, como diretriz para o desenvolvimento 
urbano, o estabelecimento, pelos Municípios, de pro-
gramas de racionalização do uso da água para abas-
tecimento público, incluindo a utilização de equipamen-
tos que economizem água nas instalações hidráulicas 
das edificações de uso coletivo comercial ou público. 
A ele foi apensado o Projeto de Lei nº 7.345, de 2002, 
do mesmo Autor, que trata de idêntica matéria, com 
diferenças apenas nos níveis de detalhamento.

Com esse objetivo, o projeto considera obrigató-
rio o emprego, nas instalações hidráulicas das edifica-
ções de uso coletivo, torneiras, registros de chuveiros 
e válvulas de mictórios com fechamento automático, 
torneiras de usos externo com acionamento restrito e 
bacias sanitárias com volume de descarga reduzido.

Ambos os projetos propõem a obrigatoriedade 
de substituição gradativa dos componentes das insta-
lações hidráulicas dos edifícios públicos e comerciais 
de uso coletivo por outros com características técnicas 
voltadas para a economia de água. A obrigatoriedade 
abrangerá os Municípios com mais de cinqüenta mil 
habitantes e a totalidade dos Municípios das regiões 
metropolitanas.

Estabelecem que os Municípios que não adota-
rem a diretriz proposta estarão impedidos de receber 
transferências voluntárias de recursos da União e dos 
Estados e de obter garantia, direta ou indireta, de ou-
tro ente federativo, para financiamentos de agências 
internacionais. A adoção da diretriz será, também, 
condicionante para a obtenção de financiamentos de 
instituições oficiais de crédito.

Aos Municípios caberá fazer a suplementação da 
lei, adequando-a às peculiaridades locais. Os conse-
lhos estaduais de recursos hídricos poderão dispensar 
o cumprimento da lei pelos Municípios em cujos terri-
tórios não haja risco de escassez de água.

As diferenças entre os dois projetos de lei são, 
basicamente:

– o PL nº 6.963/2002 determina a subs-
tituição gradativa dos equipamentos dos edi-
fícios existentes a partir da data de publica-
ção da lei, enquanto que o PL nº 7.345/2002 
remete para regulamentação o prazo para 
substituição;

– o PL nº 7.345/2002 obriga a conformi-
dade dos equipamentos com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
– ABNT e do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INME-
TRO, bem como o atendimento das diretrizes 
de programas oficiais setoriais de qualidade;

– o PL nº 7.345/2002 torna obrigatório 
que conste nos editais para contratação de 
obras públicas a exigência do emprego de 
tecnologias de uso racional e econômico da 
água.

Os projetos foram apreciados pela Comissão de 
Desenvolvimento Urbano e Interior, que aprovou o Pro-
jeto de Lei nº 7.345/2002 e rejeitou o Projeto de Lei nº 
6.963/2002. Na mesma Comissão, foi apresentada uma 
emenda, pelo deputado Rogério Silva, estabelecendo 
cláusula de vigência, a qual foi rejeitada.

No prazo regimental, não foram apresentadas, 
nesta Comissão, emendas aos projetos. 

II – Voto 

Os Projetos de Lei nº 6.963 e nº 7.345, ambos 
de 2002, tratam de características técnicas específicas 
de instalações prediais de água, visando promover a 
economia de água. 

No entanto, de acordo com o artigo 30 da Consti-
tuição Federal, é competência municipal, entre outras, 
legislar sobre assunto de interesse local, prestar 
serviços públicos de interesse local e promover, 
no que couber, adequado ordenamento territorial, 
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mediante planejamento, e controle do uso, do par-
celamento e da ocupação do solo urbano.

Cabe, portanto, ao Município estabelecer as re-
gras para utilização do solo urbano e sobre as carac-
terísticas técnicas a que devem obedecer as edifica-
ções, obedecidas as leis que regulam as relações entre 
consumidores e prestadores de serviços, a legislação 
ambiental federal e estadual, os Códigos Civil e Pe-
nal, etc. São leis municipais, em geral os “Códigos de 
Obras” e “Códigos de Posturas”, que estabelecem as 
características técnicas e as obrigações a que devem 
atender as edificações para que obtenham, de órgãos 
municipais, alvarás de construção e “cartas de habi-
te-se”. Entre essas obrigações, estão as relativas às 
instalações domiciliares de água e esgoto, incluin-
do as especificações de equipamentos e peças 
utilizadas nessas instalações.

No entanto, não se pode negar o mérito da ini-
ciativa, de colocar em pauta a necessidade da ado-
ção de medidas efetivas para racionalizar o uso e 
economizar a água distribuída por sistemas públicos 
de abastecimento. O projeto enquadra-se, assim, nas 
diretrizes gerais para a prestação de serviços públicos 
de saneamento básico, mais especificamente do ser-
viço urbano de abastecimento de água potável. Nesse 
sentido, a iniciativa apoia-se no inciso XX do art. 21 da 
Constituição, segundo o qual compete à União “insti-
tuir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação, saneamento básico e transportes urbanos”, 
competência esta já exercida por meio da recente Lei 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

Os cuidados com a utilização da água potável, um 
bem cada vez mais escasso em nosso mundo, deve, 
sem nenhuma dúvida, incorporar-se ao quotidiano e à 
cultura geral de nossa sociedade. Medidas nesse sen-
tido, principalmente em edifícios de uso público, terão 
não apenas efeitos econômicos, ao evitar ou adiar novos 
investimentos públicos na ampliação de sistemas de 
captação e tratamento de água, mas também educa-
tivos e de mudança de atitude das pessoa em relação 
ao uso e á conservação dos recursos naturais.

Não nos resta, portanto, dúvidas quanto ao mé-
rito da iniciativa do ilustre Deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame. No entanto, gostaríamos de ampliar 
o escopo do projeto, acrescentando ao art. 3º do PL 
7.345, de 2002, incisos relativos a chuveiros e siste-
mas de lavagem de veículos e pisos com jatos a alta 
pressão. Havendo que optar por um dos projetos, o 
fazemos pelo PL 7.345/2002, por ser o mesmo mais 
completo do que a proposição principal.

Isto posto, encaminho voto pela aprovação, quan-
to ao mérito, do Projeto de Lei nº 7.345, de 2002, com 
a emenda que ora apresentamos, e pela rejeição, 

também quanto ao mérito, do Projeto de Lei nº 6.963, 
de 2002, e da emenda a ele oferecida no âmbito da 
Comissão.

Sala da Comissão, 5 de julho de 2007. – Depu-
tado Edson Duarte.

EMENDA 

Acrescente-se ao art. 3o do Projeto de Lei nº 
7.345, de 2002, os seguintes incisos VI e VII a seguin-
te expressão:

“Art. 3º ..................................................”
..............................................................
VI – chuveiros com sistemas de fecha-

mento automático temporizados;
VII – sistemas de lavagem de veículos e 

pisos com hidrojatos acionados com válvulas 
de corte instantâneo de vazão.”

Sala da Comissão, 5 de julho de 2007. – Depu-
tado Edson Duarte.

PROJETO DE LEI Nº 1.907-C, DE 2003 
(Do Sr. Rubens Otoni)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de pu-
blicação de mensagens educativas sobre os 
males e os riscos do tabaco e do álcool, em 
cadernos e livros escolares; tendo parece-
res: da Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília, pela aprovação deste, com emendas, 
e pela rejeição da emenda apresentada na 
Comissão (relator: DEP. DARCÍSIO PERON-
DI); da Comissão de Educação e Cultura, 
pela aprovação deste e das emendas ado-
tadas pela Comissão de Seguridade Social 
e Família, e pela rejeição da emenda de nº 
1/2004 apresentada na Comissão (relator: 
DEP. OSMAR SERRAGLIO) e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e da 
emenda n° 1 da Comissão de Seguridade 
Social e Família, e pela inconstituciona-
lidade da emenda nº 2 da Comissão de 
Seguridade Social e Família (relator: DEP. 
COLBERT MARTINS).

Despacho: Às Comissões de: Seguri-
dade Social e Família, Educação e Cultura 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II
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Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Em exame o Projeto de Lei em epígrafe, de auto-
ria do nobre Deputado RUBENS OTONI, que tem por 
objetivo tornar obrigatória a publicação de mensagens 
educativas sobre os males e os riscos do tabaco e do 
álcool, em cadernos e livros escolares.

O autor da proposição, em sua justificação, alega 
que o tabaco e o álcool são disseminados na socie-
dade pelos meios de comunicação, sobretudo entre 
os jovens, mais sensíveis às mensagens publicitárias. 
Nesse sentido, entende o autor necessária a existên-
cia de publicidade pedagógica destinada a crianças 
e adolescentes sobre os efeitos maléficos do tabaco 
e do álcool, sendo os livros e cadernos escolares os 
veículos mais eficientes para tanto.

O projeto foi inicialmente apreciado, quanto ao 
mérito, na Comissão de Seguridade Social e Família, 
que opinou unanimemente pela aprovação da propo-
sição, com duas emendas: uma, que acrescenta pa-
rágrafo único ao art. 1º para tratar da legibilidade das 
mensagens, e outra que atribui ao Ministério da Saúde 
a elaboração das mensagens a serem veiculadas; e 
pela rejeição da emenda apresentada naquela Comis-
são pelo Dep. Carlos Eduardo Cadoca.

A seguir, o projeto foi examinado pela Comissão 
de Educação e Cultura, que também aprovou de for-
ma unânime o projeto e as emendas aprovadas pela 
Comissão de Seguridade Social e Família, e rejeitou 
as emendas apresentadas nas duas comissões pelo 
Dep. Carlos Eduardo Cadoca.

Esgotado o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas ao projeto nesta Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania se pronunciar sobre a constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 1.907, de 2003, e das emendas apresentadas nas 
comissões que analisaram o mérito da proposição, a 
teor do disposto no art. 32, inc. IV, alínea “a”, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados.

A matéria em apreço é da competência legisla-
tiva concorrente da União, dos Estados e do Distrito 
Federal (art. 24, IX e XII – CF), cabendo ao Congresso 
Nacional dispor sobre normas gerais, com a sanção 
do Presidente da República (art. 48 – CF), sendo a ini-
ciativa parlamentar legítima, em face da inexistência 
de iniciativa privativa de outro Poder.

A proposição principal obedece aos requisitos 
constitucionais formais para a espécie normativa e 
não afronta dispositivos de natureza material da Carta 
Magna, à exceção de seu art. 2º, que é inconstitucional, 
ao impor prazo ao Poder Executivo para regulamentar 
a lei, representando indevida violação ao princípio da 
separação dos poderes insculpido na Carta Magna. 
O mesmo vício macula a Emenda nº 2, aprovada pela 
Comissão de Seguridade Social e Família, que atribui 
responsabilidade ao Ministério da Saúde.

A Emenda nº 1, aprovada pela Comissão de 
Seguridade Social e Família, e as emendas apresen-
tadas pelo Dep. Carlos Eduardo Cadoca e rejeitadas, 
respectivamente, pela Comissão de Seguridade Social 
e Família e pela Comissão de Educação e Cultura são 
constitucionais.

No que tange à juridicidade, o projeto, a Emenda 
nº 1, aprovada pela Comissão de Seguridade Social e 
Família, e as emendas apresentadas pelo Dep. Carlos 
Eduardo Cadoca nas comissões de mérito harmonizam-
se com o ordenamento jurídico vigente, não havendo 
qualquer óbice à sua aprovação. A Emenda nº 2, da Co-
missão de Seguridade Social e Família, é injurídica.

Quanto à técnica legislativa, não há qualquer 
óbice ao projeto, à Emenda nº 1, aprovada pela Co-
missão de Seguridade Social e Família, e às emendas 
apresentadas pelo Dep. Carlos Eduardo Cadoca nas 
comissões de mérito, estando todas de acordo com a 
Lei Complementar nº 95, de 26/2/98, com a redação 
dada pela Lei Complementar nº 107, de 26/4/01. 

Em face do exposto, nosso voto é pela constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Lei nº 1.907, de 2003, com a emenda em 
anexo; da Emenda nº 1, aprovada pela Comissão de 
Seguridade Social e Família; das emendas apresen-
tadas pelo Dep. Carlos Eduardo Cadoca e rejeitadas 
nas comissões de mérito; e pela inconstitucionalidade 
da Emenda nº 2, aprovada pela Comissão de Seguri-
dade Social e Família.

Sala da Comissão, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Colbert Martins, Relator.

EMENDA Nº

Suprima-se o art. 2º do projeto em epí-
grafe, renumerando-se o artigo seguinte.

Sala da Comissão, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Colbert Martins, 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, com emenda (apresentada pelo 
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Relator), do Projeto de Lei nº 1.907-B/2003, da Emen-
da nº 1 da Comissão de Seguridade Social e Família e 
da Emenda da Comissão de Educação e Cultura; pela 
inconstitucionalidade da Emenda nº 2 da Comissão de 
Seguridade Social e Família, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Colbert Martins. 

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba – Vice-Presiden-
tes, Benedito de Lira, Bruno Araújo, Carlos Bezerra, Ciro 
Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson Apareci-
do, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo Pudim, 
Gerson Peres, Indio da Costa, João Paulo Cunha, José 
Eduardo Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Magela, 
Marcelo Ortiz, Márcio França, Maria Lúcia Cardoso, Mau-
rício Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes Lan-
dim, Paulo Magalhães, Paulo Teixeira, Regis de Oliveira, 
Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio Barradas 
Carneiro, Sérgio Brito, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, 
Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, 
Ayrton Xerez, Carlos Abicalil, Fernando Coruja, Gonzaga 
Patriota, Hugo Leal, Iriny Lopes, José Pimentel, Laerte 
Bessa, Luiz Couto, Mussa Demes, Pastor Manoel Fer-
reira, Paulo Bornhausen, Pinto Itamaraty, Ricardo Tripoli, 
Rubens Otoni, Severiano Alves e William Woo.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.129-B, DE 2004 
(Do Sr. Eduardo Valverde)

Altera o Artigo 6 da Consolidação das 
Leis do Trabalho e dá outras providências; 
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação (relator: DEP. HOMERO BARRE-
TO); e da Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com subs-
titutivo (relator: DEP. ODAIR CUNHA).

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 Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O Deputado Eduardo Valverde apresentou ao 
Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 3.129, de 2004, 
que “Altera o Artigo 6 da Consolidação das Leis do Tra-
balho e dá outras providências”. O projeto acrescenta 

um parágrafo único ao citado artigo, com a finalidade 
de estabelecer que os meios telemáticos e informatiza-
dos de comando e supervisão se equiparam aos meio 
pessoais e diretos de comando, controle e supervisão 
para os fins de configuração da subordinação jurídica 
na relação de emprego.

A proposta tramitou, preliminarmente, pela Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Públi-
co – CTASP -, onde não recebeu emendas. Apreciado 
pelo Plenário daquela Comissão, o projeto recebeu 
parecer favorável.

Em seguida, a proposição foi enviada a esta Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania. No 
âmbito desta CCJC, esgotado o prazo regimental, não 
foram apresentadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Compete à Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania apreciar o presente projeto de lei sob 
os aspectos da constitucionalidade, da juridicidade e 
da boa técnica legislativa. 

Em sua formulação o projeto de lei obedeceu às 
normas constitucionais cujo exame estão na alçada 
regimental desta Comissão.

Cabem, porém, ressalvas quanto à técnica legis-
lativa. Fazem falta ao Projeto de Lei, para atender ao 
disposto nos artigos 3º a 8º da Lei Complementar nº 
95, de 1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação 
e a consolidação das leis’, uma ementa que explicite 
a finalidade da futura lei, um preâmbulo que indique o 
órgão ou instituição competente para a prática do ato 
legal, um primeiro artigo que determine objeto da lei e 
um último artigo que indique expressamente a vigên-
cia da proposta. Também para atender o disposto na 
alínea “d”, do inciso II, do art. 12 da Lei Complementar 
nº 95, de 1998, faz-se necessária a identificação do 
artigo alterado pelas letras “NR”.

Ante tudo o que foi exposto, nosso voto é pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Lei nº 3.129, de 2004, na forma do 
Substitutivo que apresentamos anexo

Sala da Comissão, 8 de outubro de 2004. – Depu-
tado Odair.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 3129/2004

Altera o art. 6º do Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943 – Consolidação das 
Leis do Trabalho -,para equiparar os efei-
tos jurídicos da subordinação exercida por 
meios de telemáticos e informatizados à 
exercida por meios pessoais e diretos. 
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. º 6 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho 
– passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º- Não se distingue entre trabalho 
realizado no estabelecimento do emprega-
dor, o executado no domicílio do empregado 
e o realizado à distância, desde que estejam 
caracterizados os pressupostos da relação 
de emprego.

Parágrafo Único. Os meios telemáticos e 
informatizados de comando, controle e super-
visão se equiparam, para fins de subordina-
ção jurídica, aos meios pessoais e diretos de 
comando, controle e supervisão do trabalho 
alheio”.(NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Sala das Sessões, 8 de outubro de 2004 . – Depu-
tado Odair, 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, com substitutivo, do Projeto de Lei 
nº 3.129-A/2004, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Odair Cunha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Magalhães Neto, Benedito de 
Lira, Cândido Vaccarezza, Cezar Schirmer, Colbert 
Martins, Edmar Moreira, Edson Aparecido, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Ibsen 
Pinheiro, João Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, 
José Genoíno, José Mentor, Jutahy Junior, Magela, 
Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ortiz, Maurício 
Quintella Lessa, Maurício Rands, Mauro Benevides, 
Mendonça Prado, Moreira Mendes, Nelson Pellegrino, 
Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Paulo Teixeira, Regis de Oliveira, Renato Amary, 
Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio Barradas 
Carneiro, Sérgio Brito, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, 
Vicente Arruda, Vilson Covatti, Wolney Queiroz, Zenaldo 
Coutinho, Alexandre Silveira, André de Paula, Antonio 
Bulhões, Chico Lopes, Domingos Dutra, Edmilson Va-
lentim, Eduardo Cunha, Fernando Coruja, Hugo Leal, 
José Aníbal, Pastor Manoel Ferreira, Ricardo Barros 
e William Woo.

 Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO – CCJC

Altera o art. 6º do Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943 – Consolidação das 
Leis do Trabalho -,para equiparar os efei-
tos jurídicos da subordinação exercida por 
meios de telemáticos e informatizados à 
exercida por meios pessoais e diretos. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. º 6 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho 
– passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º- Não se distingue entre trabalho 
realizado no estabelecimento do emprega-
dor, o executado no domicílio do empregado 
e o realizado à distância, desde que estejam 
caracterizados os pressupostos da relação 
de emprego.

Parágrafo Único. Os meios telemáticos e 
informatizados de comando, controle e super-
visão se equiparam, para fins de subordina-
ção jurídica, aos meios pessoais e diretos de 
comando, controle e supervisão do trabalho 
alheio”.(NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.647-B, DE 2004 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 498/2003 
OFÍCIO Nº 2.512/2004 (SF)

Altera o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
de modo a definir critérios para a reva-
lidação de diplomas expedidos por uni-
versidades estrangeiras; tendo parecer: 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
aprovação deste, com emendas, e pela rejei-
ção dos de nºs 2.415/03, 2.652/03, 4.620/04, 
6632/06, 3.561/04 e 7.250/02, apensados (re-
lator: DEP. ÁTILA LIRA); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, dos de nºs 2.415/2003, 
2.652/2003, 7.250/2002, apensados, e das 
Emendas da Comissão de Educação e Cul-
tura, com emendas e substitutivo (relator: 
DEP. ODAIR CUNHA).
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Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura E Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD). Apensem-se a Este o 
Pl-7250/2002 e Seus Apensados.

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O Projeto de Lei n° 4.647, de 2004 (PLS nº 
498/03), oriundo do Senado Federal, intenta alterar o 
art. 98 da Lei nº 9.394, de 1966, que “estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional”, para defi-
nir os critérios relativos à revalidação de diplomas de 
cursos de graduação e pós-graduação expedidos por 
universidades estrangeiras.

Na forma do disposto no art. 139, inciso I, do 
Regimento Interno, foram apensadas as seguintes 
proposições à principal, por tratarem de matéria aná-
loga e conexa: o PL nº 7.250, de 2002, do Deputado 
Léo Alcântara; o PL nº 2.415, de 2003, do Deputado 
Professor Irapuan Teixeira; o PL nº 2.652, de 2003, do 
Deputado Clóvis Fecury; o PL nº 3.561, de 2004, do 
Deputado Eduardo Valverde; o PL nº 4.620, de 2004, 
do Deputado Pompeo de Mattos; e o PL nº 6.632, de 
2006, do Deputado Paulo Bauer. 

Assim, o PL nº 7.250/02 pretende modificar o § 
3º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 1996, e dá outras pro-
vidências. Já o PL nº 2.415/03 intenta alterar o § 2º do 
mesmo art. 48 da Lei nº 9.394, de 1996. 

Por sua vez, o PL nº 2.652/03 objetiva modificar 
os arts. 44 e 48 e acrescentar dispositivo às disposi-
ções transitórias da Lei nº 9.394, de 1996. De modo 
idêntico, o PL nº 3.561/04 almeja modificar o § 2º do 
art. 48 da Lei nº 9.394, de 1996.

A seu turno, o PL nº 4.620/04 pretende obrigar 
a admissão automática dos diplomas de cursos de 
pós-graduação, mestrado e doutorado, expedidos por 
universidades ou instituições de ensino superior regu-
lares, sediadas em países integrantes do MERCOSUL, 
mediante averbação na Secretaria de Ensino Superior 
do Ministério da Educação (MEC).

Finalmente, o PL nº 6.632/06 intenta alterar a reda-
ção dos §§ 2º e 3º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 1996. 

Nesta Casa, as proposições em epígrafe foram 
inicialmente examinadas pela Comissão de Educa-
ção e Cultura, que concluiu pela aprovação do Proje-
to de Lei nº 4.647/04, principal, com emenda, e pela 
rejeição dos Projetos de Lei nºs 7.250/02, 2.415/03, 
2.652/03, 3.561/04, 4.620/04 e 6.632/06, apensados, 
nos termos do parecer do relator, o Deputado Átila 
Lira, que apresentou complementação de voto com 
duas emendas. Absteve-se de votar o Deputado Ivan 

Valente. Apresentou voto em separado o Deputado 
Joaquim Beltrão. 

Cabe, agora, a esta Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania analisar as proposições em 
tela quanto aos aspectos de constitucionalidade, ju-
ridicidade e de técnica legislativa, nos termos do art. 
54, inciso I, do Regimento interno

A matéria está sujeita à apreciação conclusiva 
das Comissões, a teor do que dispõe o art. 24, inciso 
II, também do Regimento Interno. 

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Sobre os aspectos de competência deste Órgão 
Colegiado, constatamos que as proposições em apreço 
atendem às normas constitucionais relativas à compe-
tência privativa da União para dispor sobre diretrizes e 
bases da educação nacional (art. 22, inciso XXIV, da 
CF), à atribuição do Congresso Nacional, com poste-
rior pronunciamento do Presidente da República (art. 
48, caput, da CF) e à legitimidade da iniciativa parla-
mentar concorrente (art. 61, caput, da CF). 

Quanto à juridicidade, não vislumbramos qualquer 
conflito de ordem material entre o contido nas proposi-
ções em comento e a ordem jurídica em vigor.

No tocante à técnica legislativa, as proposições em 
exame, com exceção do PL nº 4.647/04, principal, e dos 
PLs nºs 4.620/04 e 6.632/06, apensados, não se ajus-
tam aos preceitos da Lei Complementar nº 95, de 1998, 
alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001, princi-
palmente por não acrescentarem, ao final do dispositivo 
alterado, as letras NR maiúsculas, entre parênteses.

Assim, tendo em vista a necessidade de sanar 
o lapso formal apontado, propomos as emendas e o 
substitutivo em anexo, na forma regimental.

Pelas precedentes razões, nosso voto é pela cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Lei nº 4.647/04, principal; dos Projetos de Lei 
nºs 7.250/02, 2.415/03, 2.652/03, 3.561/04, 4.620/04 
e 6.632/06, apensados; e das Emendas nºs 1, 2 e 3 
adotadas pela Comissão de Educação e Cultura, com 
as emendas e o substitutivo ora ofertados.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2007. – Depu-
tado Odair Cunha, Relator.

EMENDA ADITIVA

Acrescentem-se, ao final da nova re-
dação dada pelo art. 1º do projeto ao § 3º 
do art. 48 da Lei nº 9.394, de 1996, as letras 
NR maiúsculas, entre parênteses.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2007. – Depu-
tado Odair Cunha, Relator.
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EMENDA ADITIVA

Acrescentem-se, ao final da nova re-
dação dada pelo art. 1º do projeto ao § 2º 
do art. 48 da Lei nº 9.394, de 1996, as letras 
NR maiúsculas, entre parênteses.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2007. – Depu-
tado Odair Cunha, Relator.

EMENDA ADITIVA Nº 1

Acrescentem-se, ao final da redação 
dada pelo art. 2º do projeto ao art. 88-A da 
Lei nº 9.394, de 1996, as letras NR maiús-
culas, entre parênteses.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2007. – Depu-
tado Odair Cunha, Relator.

EMENDA ADITIVA Nº 2

Acrescente-se o art. 3º ao projeto com 
a seguinte redação:

“Art. 3º Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação”. 

Sala da Comissão, 4 de julho de 2007. – Depu-
tado Odair Cunha, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
No 3.561, DE 2004

Modifica o § 2º do art. 48 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá ou-
tras providências.

Art. 1º O § 2º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguin-
te redação: 

“Art. 48. ................................................ .
§ 2º Os diplomas de graduação, expedi-

dos por universidades estrangeiras de países 
limítrofes ao Brasil ou por países com os quais 
o Brasil tenha celebrado acordo ou tratados de 
reciprocidade ou cooperação, serão revalida-
dos gratuitamente por universidades públicas 
que tenham cursos ou áreas similares, ado-
tando-se iguais critérios que a instituição adota 
para expedir e registrar seus diplomas” (NR).

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

Sala da Comissão, 4 de julho de 2007. – Depu-
tado Odair Cunha, 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 Lei nº 4.647-A/2004, 
dos de nºs2.415/2003, com emenda, 2.652/2003, com 
2 emendas, 4.620/2004, 6.632/2006, 3.561/2004, com 
substitutivo, 7.250/2002, com emenda, apensados, e 
das Emendas da Comissão de Educação e Cultura, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Odair 
Cunha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Magalhães Neto, Benedito de 
Lira, Cândido Vaccarezza, Cezar Schirmer, Colbert 
Martins, Edmar Moreira, Edson Aparecido, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Ibsen 
Pinheiro, João Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, 
José Genoíno, José Mentor, Jutahy Junior, Magela, 
Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ortiz, Maurício 
Quintella Lessa, Maurício Rands, Mauro Benevides, 
Mendonça Prado, Moreira Mendes, Nelson Pellegrino, 
Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Magalhães, Paulo 
Maluf, Paulo Teixeira, Regis de Oliveira, Renato Amary, 
Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio Barradas 
Carneiro, Sérgio Brito, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, 
Vicente Arruda, Vilson Covatti, Wolney Queiroz, Zenaldo 
Coutinho, Alexandre Silveira, André de Paula, Antonio 
Bulhões, Chico Lopes, Domingos Dutra, Edmilson Va-
lentim, Eduardo Cunha, Fernando Coruja, Hugo Leal, 
José Aníbal, Pastor Manoel Ferreira, Ricardo Barros 
e William Woo.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

EMENDA ADITIVA ADOTADA – CCJC

Acrescentem-se, ao final da nova re-
dação dada pelo art. 1º do projeto ao § 3º 
do art. 48 da Lei nº 9.394, de 1996, as letras 
NR maiúsculas, entre parênteses.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

EMENDA ADITIVA ADOTADA – CCJC

Acrescentem-se, ao final da nova re-
dação dada pelo art. 1º do projeto ao § 2º 
do art. 48 da Lei nº 9.394, de 1996, as letras 
NR maiúsculas, entre parênteses.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.
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EMENDA ADITIVA Nº 1 ADOTADA – CCJC

Acrescentem-se, ao final da redação 
dada pelo art. 2º do projeto ao art. 88-A da 
Lei nº 9.394, de 1996, as letras NR maiús-
culas, entre parênteses.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
–Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

EMENDA ADITIVA Nº 2 ADOTADA – CCJC

Acrescente-se o art. 3º ao projeto com 
a seguinte redação:

“Art. 3º Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação”. 

Sala da Comissão, em 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE LEI No 3.561, DE 2004

SUBSTITUTIVO ADOTADO – CCJC

Modifica o § 2º do art. 48 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá ou-
tras providências.

Art. 1º O § 2º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguin-
te redação: 

“Art. 48. ................................................
§ 2º Os diplomas de graduação, expedi-

dos por universidades estrangeiras de países 
limítrofes ao Brasil ou por países com os quais 
o Brasil tenha celebrado acordo ou tratados de 
reciprocidade ou cooperação, serão revalida-
dos gratuitamente por universidades públicas 
que tenham cursos ou áreas similares, ado-
tando-se iguais critérios que a instituição adota 
para expedir e registrar seus diplomas” (NR).

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

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.510-A, DE 2006 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 313/2003 
1.851/2006 (SF)

Acrescenta o inciso XXII ao art. 6º da 
Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 
para isentar do Imposto de Renda das Pes-
soas Físicas quaisquer rendimentos perce-
bidos por maiores de 75 (setenta e cinco) 

anos de idade; tendo pareceres: da Comis-
são de Seguridade Social e Família pela re-
jeição do PL 5.477/01 e dos de nºs 5.585/01 e 
5.638/01, apensados (relator: DEP. ANTÔNIO 
JOAQUIM); da Comissão de Finanças e Tri-
butação pela compatibilidade e adequação 
financeira e orçamentária do PL 5.477-A/01 e 
pela inadequação financeira e orçamentária 
dos PLs nºs 5.585/01 e 5.638/01, apensados, 
e, no mérito, pela aprovação do PL 5.477-
A/01, com emendas (relator: DEP. EDUARDO 
CUNHA); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela inconstitucio-
nalidade e injuridicidade deste e dos de 
nºs 5.585/01, 5.638/01, 1.358/07, 1.642/07, 
5.477/01 e 671/07, apensados (relator: DEP. 
REGIS DE OLIVEIRA).

Despacho: Às Comissões de: Segurida-
de Social e Família; Finanças e Tributação (Mé-
rito e Art. 54, RICD); e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Art. 54 RICD). Apense-se a Este 
o Pl 5477/01 e Seus Apensados. Esclareço, 
que Em Razão Desta Apensação a Matéria 
Tramitará Sujeita a Apreciação do Plenário. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de projeto de lei nº 7.510/06, do Sena-
do da República, que é apreciado juntamente com o 
projeto de lei nº 5.477/01, que busca inserir o inciso 
XXII ao art. 6º da lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 
1988 (legislação do imposto sobre a renda), isentando 
os maiores de setenta e cinco anos do imposto sobre 
a renda, ressalvados os rendimentos de aplicações 
financeiras.

Submetido à Comissão de Seguridade Social e 
Família (fls. 8/10) foi emitido e aprovado parecer pela 
aprovação do projeto nº 5.477/01 e rejeição dos de-
mais em apenso. 

Arquivado ao final de legislatura (fls. 12), foi de-
sarquivado (fls. 11).

Em nova apreciação pela mesma Comissão, re-
cebeu parecer desfavorável (fls. 15/16).

Foi o parecer rejeitado (fls. 18), à unanimidade. 
Remetido o projeto à Comissão de Finanças e 

Tributação (fls. 21) recebeu parecer favorável, com 
rejeição dos demais, tendo sido aprovada emenda 
apresentada pelo relator, o ilustre deputado Eduardo 
Cunha, no sentido de fixar o prazo de entrada em vigor 
do texto legislativo (fls. 21/28). 
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Posteriormente, o relator reti-ratifica seu parecer, 
apresentando nova emenda, através da qual propõe 
a limitação da isenção ao máximo estabelecido para 
os benefícios do regime geral da previdência social 
(fls. 29/31).

É o relatório. 
O parecer aprovado pela Comissão de Seguridade 

Social e Família foi pela rejeição do projeto, uma vez 
que a isenção proposta alcançaria a todas as pesso-
as quando, na verdade, deveria albergar apenas ido-
sos, carentes e desvalidos (fls. 16). Entendeu-se que 
o projeto beneficiaria banqueiros e empresários, que 
não necessitam da proteção legal. 

Ocorre que o parecer aprovado pela Comissão 
de Finanças e Tributação resolveu o problema atra-
vés da emenda nº 2 (fls. 31), através da qual limitou a 
isenção ao teto daquele que recebe os benefícios do 
regime geral da previdência social, o que exclui pes-
soas abastadas de seu alcance.

Sem dúvida alguma, o objetivo da proposta de 
projeto de lei é nobre e atende ao disposto no art. 203 
da Constituição Federal. Combina assistência social 
com tributação. Este é e deve ser instrumento daquele. 
A arrecadação tributária é imprescindível para que o 
Estado protetor possa cumprir suas obrigações de aten-
dimento social. Em sendo assim, paga salário mínimo 
ao idoso que comprove não possuir meios de prover 
a própria manutenção (inciso V do art. 203). O inciso 
invocado no parecer da douta Comissão de Finanças 
e Tributação não ampara a pretensão espelhada na 
proposta. Diz respeito à garantia de um salário mínimo 
ao idoso que não tem condições de subsistência. 

De outro lado, deve-se amparar a velhice, tal 
como preceituado no inciso I do art. 203. Indiscutível 
a dicção do texto.

Em sendo assim, não é caso de proteção à ve-
lhice. O que se objetiva é dar maior condição ao ido-
so, buscando isentar de tributação do imposto sobre 
a renda incidente sobre os valores recebidos a título 
de proventos. 

O projeto esbarra no disposto no art. 101 da Lei 
nº 11.439/06 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) ao 
dispor que: “O projeto de lei ou medida provisória que 
conceda ou amplie incentivo ou benefício de nature-
za tributária só será aprovado ou editado se atendi-
das as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 
101, de 2000”.

Referido dispositivo preceitua que toda e qualquer 
concessão ou ampliação de benefício de natureza tribu-
tária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 
acompanhada de “demonstração pelo proponente de 
que a renúncia foi considerada na estimativa de recei-
ta da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que 

não afetará as metas de resultados fiscais previstas no 
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias”.

O obstáculo que se antepõe á interessante. Outro-
ra, podia-se conceder qualquer tipo de renúncia fiscal, 
isto é, isenção, subsídio, remissão, crédito presumido, 
modificação de base de cálculo, alteração de alíquota, 
etc., sem que fosse o proponente obrigado a esclarecer 
qualquer tipo de conseqüência que daí adviria. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal sobreveio exa-
tamente para impedir que o agente político fosse teme-
rário na administração e na gestão da coisa pública. 
Não há qualquer empecilho, ressalte-se, de se conce-
der qualquer tipo de renúncia de recursos tributários ou 
financeiros. O que a lei exige é que haja demonstração 
de que foi feita a estimativa de não prejudicar as metas 
fiscais delineadas na lei orçamentária. 

Ressalte-se: a Lei de Responsabilidade Fiscal 
não impediu qualquer facilitação tributária. Fez restri-
ções bastante razoáveis sobre a concessão ou não de 
renúncia. O essencial é que se faça estudo de impacto 
fiscal, de forma a evitar qualquer dano nos objetivos 
narrados no plano de investimentos e aplicações fi-
nanceiras por parte do Governo. 

Como já escrevi: “Para efetuar a renúncia da re-
ceita, é fundamental que haja ‘demonstração de que 
a renúncia foi considerada na estimativa de receita 
da lei orçamentária, na forma do ar. 12, e de que não 
afetará as metas de resultados fiscais previstos no 
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias’ (inc. 
I). Tem fim a improvisação. Tudo há que estar estabe-
lecido na lei e na demonstração por meio de mapas, 
estatística, dados concretos, etc. Ademais, deve es-
tar acompanhada “de medidas de compensação, no 
período mencionado no caput, por meio de aumento 
da receita, proveniente da elevação de alíquotas, am-
pliação da base de cálculo, majoração ou criação de 
tributos ou contribuição” (REGIS FERNANDES DE 
OLIVEIRA, “Curso de direito financeiro”, ed. RT, São 
Paulo, 2006, pág. 418). 

Prevalece, hoje, o planejamento financeiro do 
Governo. Não mais se admite improvisações e aten-
dimentos irresponsáveis a determinadas áreas, ain-
da que sejam relevantes. Como observei : “De duas 
uma: ou o ente federal efetua uma compensação, de 
forma a manter o atingimento das metas traçadas na 
LDO e que irá executar no âmbito da Lei Orçamentá-
ria anual, ou elabora o estudo de impacto financeiro” 
(idem, ibidem). 

A alternativa mais concreta, para quem não detém 
as informações sobre o bolo tributário é o estudo do 
impacto fiscal, isto é, qual a repercussão que a carga 
tributária tem sobre a vida do idoso? Quais os benefí-
cios da isenção concedida, diante da disponibilidade 
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de maiores recursos? Quanto tempo demorará para a 
recuperação do montante isento? Com a isenção, os 
idosos poderão adquirir mais bens, o que redundará 
em maior movimentação financeira e de mercadorias, 
com o que haverá maior recolhimento de tributos. Tal 
assertiva deve ser demonstrada. Em suma, a lei exige 
que haja o estudo do denominado impacto fiscal para 
que possa haver isenção de quaisquer incidências so-
bre os recursos dos idosos.

Ninguém poderá dizer que o alcance da lei é me-
ritório e qualquer um, num primeiro lanço, é favorável 
ao projeto. Seria altamente interessante que houvesse 
isenção sobre os proventos recebidos pelos idosos, 
para que estes pudessem melhor se amparar, diante 
da incompetência do Estado. 

No mérito, indiscutível que o projeto é altamen-
te simpático e mereceria todos os elogios. Entendo, 
até, que há compatibilidade vertical com os princípios 
constitucionais previstos no art. 203. Ocorre que, há 
lei intermediária que exige a responsabilidade fiscal, 
que disciplina toda e qualquer renúncia que possa en-
volver o Poder Público. 

Assim, para aprovação do projeto, seria impres-
cindível que o proponente aduzisse em seu prol que 
as metas orçamentárias não serão atingidas e que o 
equilíbrio fiscal manter-se-á.

Embora não haja iniciativa exclusiva do Poder 
Executivo em matéria tributária (como já afirmei em 
texto que será retificado), como poderia levar a crer o 
disposto na letra b do inciso II do art. 61, uma vez que 
se dispõe sobre legislação para território, em verdade, 
há exigência de compatibilidade vertical com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. É pacífico que não há poder 
de iniciativa privativa do Presidente da República em 
matéria tributária (ADIN 724-6/RS, rel. Min. CELSO 
MELLO, DJ, Seção I, 27/4/01, pág. 56/57; ADIN 2.304-
7/RS, rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ, Seção I, 
15/12/2000, ao lado de outros tantos). 

Ainda que assim seja, cabendo aos parlamen-
tares a proposição de projetos de lei sobre matéria 
tributária e orçamentária, o que envolveria a possibi-
lidade de incentivo fiscal, em verdade, o projeto não 
atende ao que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
deixando de atender ao disposto na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Sabidamente, qualquer isenção de tributos terá 
repercussão tributária, financeira e orçamentária. Logo, 
os efeitos de sua concessão terão que ser medidos na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias que impede a conces-
são de incentivo, se não atendidas as exigências do 
art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Deixando de ser atendida exigência legal, o pro-
jeto não tem condições de ser aprovado. 

Após a prolação do voto, foi apensado a este o 
projeto de lei nº 671 de 2007, do ilustre Deputado João 
Dado, que busca a revogação do inciso II do § 2º do art. 
153, da Constituição Federal que sustenta a alegação 
de que algum limite tinha de haver, necessariamente, 
na lei regulamentadora da não-incidência do Imposto 
sobre a Renda das Pessoas Físicas sobre proventos 
e pensões pagos a maioria de 65 anos.

O projeto de lei propõe a isenção da cobrança 
do Imposto sobre a Renda das pessoas com mais de 
65 anos que recebem rendimentos provenientes de 
aposentadoria e pensão.

Ocorre que conforme o projeto de decreto legis-
lativo nº 7.510 de 2006, o projeto de lei ora em análise 
padece dos mesmos vícios de inconstitucionalidade, ile-
galidade e antijuridicidade, uma vez que, não apresenta 
estudo de impacto fiscal necessário para demonstrar 
a estimativa de não prejudicar as metas fiscais deline-
adas na Lei de Diretrizes Orçamentária.

Ademais, esbarra na Lei de Responsabilidade 
Fiscal que visa a coibir exatamente a temeridade na 
administração e a gestão da coisa pública.

Assim, para aprovação do projeto de lei seria ne-
cessária a demonstração que comprove que as metas 
orçamentárias não seriam atingidas e que o equilíbrio 
fiscal manter-se-á.

Juntamente com este, seguem apensados os pro-
jetos de lei nº 5.477/01, 5.477-A/01, 5.585/01, 5.638/01, 
671/07 e 1.358/07.

1. Projeto de lei nº 5.477/01: de autoria do no-
bre deputado Givaldo Carimbão, propõe a isenção de 
imposto de renda para aposentados com 70 anos de 
idade ou mais. Tal proposição torna-se inviável por não 
demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa 
da receita da Lei de Diretrizes Orçamentária. Ademais, 
não apresenta estudo de impacto fiscal e esbarra na 
Lei de Responsabilidade Fiscal que disciplina toda e 
qualquer renúncia.

2. Projeto de lei nº 5.477-A/01: de autoria do no-
bre deputado Givaldo Carimbão, busca isentar do im-
posto de renda os aposentados com 70 anos ou mais. 
O projeto torna-se inviável pelas razões anteriores.

3. Projeto de lei nº 5.585/01: de autoria do nobre 
deputado José Carlos Coutinho, busca a isenção total 
do imposto de renda para aposentados, pensionistas, 
funcionários e autônomos maiores de sessenta e cinco 
anos. O projeto torna-se inviável por não apresentar 
estudo de impacto fiscal que comprove que a isenção 
almejada está em conformidade com as metas fiscais 
delineadas na Lei orçamentária.

4. Projeto de lei nº 5.638/01: de autoria do nobre 
deputado Marcelo Barbieri, visa assegurar a isenção 
de imposto de renda para os rendimentos percebidos 
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pelos maiores de sessenta e cinco anos. O projeto 
torna-se inviável pelas razões anteriores.

5. Projeto de lei nº 7.510/06: de autoria do Se-
nado Federal, acrescenta o inciso XXII ao art. 6º da Lei 
nº 7.713, de 22 de dezembro de 1998, para isentar do 
Imposto de Renda das Pessoas Físicas quaisquer rendi-
mentos percebidos por maiores de 75 (setenta e cinco) 
anos de idade. O projeto de lei não apresenta estudo 
de impacto fiscal e esbarra na Lei de Responsabilidade 
Fiscal que disciplina toda e qualquer renúncia

6. Projeto de lei nº 671/07: de autoria do no-
bre deputado João Dado, altera dispositivo da Lei nº 
9.250/95 que altera a legislação de imposto de renda 
das pessoas físicas para tornar sem limites a não inci-
dência do imposto de renda dos maiores de sessenta 
e cinco anos. O projeto torna-se inviável por ser incom-
patível com a legislação fiscal e orçamentária.

7. Projeto de lei nº 1.358/07: de autoria do no-
bre deputado Germano Bonow, altera o limite de idade 
para isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física, 
referente à parcela dos rendimentos provenientes de 
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva 
remunerada ou reforma. O projeto torna-se inviável por 
não apresentar estudo de impacto fiscal que comprove 
que a isenção almejada está em conformidade com as 
metas fiscais delineadas na Lei orçamentária

8. Projeto de lei nº 1.642/07: de autoria da no-
bre deputada Fátima Pelaes, altera o limite de idade 
para isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física, 
referente à parcela dos rendimentos provenientes de 
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva 
remunerada ou reforma. O projeto torna-se inviável 
pelas razões anteriores.

II – Voto do Relator

Pelo exposto, o parecer é pela inconstitucionalida-
de, ilegalidade, antijuridicidade e rejeição do projeto de 
lei nº 7.510 de 2006, e dos projetos de lei em apenso (PL 
nº 5.477/01, 5.477/01-A, 5.585/01, 5.638/01, , 671/07, 
1.358/07 e 1.642/07) devendo ser rejeitado por esta 
Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania. 

É como voto. 
 Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007. 

– Deputado Regis de Oliveira, Relator 

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opi-
nou unanimemente pela inconstitucionalidade e inju-
ridicidade do Projeto de Lei nº 7.510/2006 e dos de 
nºs 5.477/2001, 5.585/2001,5.638/2001,671/2007, 
1.358/2007,1.642/2007, apensados, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Regis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba – Vice-Presiden-
tes, Antonio Carlos Magalhães Neto, Benedito de Lira, 
Cândido Vaccarezza, Cezar Schirmer, Colbert Martins, 
Edmar Moreira, Edson Aparecido, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Ibsen Pinheiro, 
João Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, José Geno-
íno, José Mentor, Jutahy Junior, Magela, Marcelo Gui-
marães Filho, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, 
Maurício Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Moreira Mendes, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair 
Cunha, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, 
Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto Magalhães, 
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, 
Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vilson 
Covatti, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Alexandre 
Silveira, André de Paula, Antonio Bulhões, Chico Lopes, 
Domingos Dutra, Edmilson Valentim, Eduardo Cunha, 
Fernando Coruja, Hugo Leal, José Aníbal, Pastor Ma-
noel Ferreira, Ricardo Barros e William Woo.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.675-A, DE 2006 
(Dos Srs. Mariângela Duarte e Luiz Bassuma)

Define as diretrizes da Política Brasilei-
ra de Ecologia Molecular para o Uso Susten-
tável da Biodiversidade da Mata Atlântica, 
da Zona Costeira e Marítima, da Amazônia, 
e outros Biomas Nacionais, e dá outras pro-
vidências; tendo parecer da Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desen-
volvimento Regional, pela aprovação (rela-
tora: DEP. PERPÉTUA ALMEIDA).

Despacho: Às Comissões de: Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional; Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; Finanças e Tributação (Art. 54 
RICD); e Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (Art. 54 RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão da Amazô-
nia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 7.675/06, de autoria dos 
Deputados Mariângela Duarte e Luiz Bassuma, defi-
ne os objetivos e as diretrizes para a assim denomi-
nada Política Brasileira de Ecologia Molecular para o 



48638 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

Uso Sustentável da Biodiversidade da Mata Atlântica, 
da Zona Costeira e Marítima, da Amazônia, e outros 
Biomas Nacionais.

A proposição determina que a implementação 
ocorra de forma participativa e integrada entre os go-
vernos federal, estaduais e municipais e a sociedade 
civil (setor produtivo, associações civis e comunidades 
tradicionais). 

Os dez objetivos apresentados no art. 2º, em li-
nhas gerais, procuram incentivar, inclusive com linhas 
de financiamento, a pesquisa, a capacitação tecnológi-
ca e a instalação de indústrias na área de biotecnolo-
gia em todos as regiões do país, prevendo também a 
exploração sustentável da biodiversidade e a inserção 
das comunidades tradicionais na bioprospecção e no 
processo produtivo.

Dentre as diretrizes, destaca-se a criação de cen-
tros de biotecnologia em todos os biomas, voltados à 
pesquisa sobre biodiversidade, e interligados em uma 
rede nacional de laboratórios e grupos de pesquisa-
dores. Tais centros constituiriam a espinha dorsal da 
rede e estariam envolvidos no desenvolvimento de 
novas tecnologias, formação de recursos humanos, 
apoio a empresas e prestação de serviços nas áreas 
de toxicologia, farmacologia, controle de qualidade, 
certificação, propriedade industrial e transferência de 
tecnologia.

A proposição repete o texto do substitutivo do en-
tão Deputado Hamilton Casara, apresentado ao Projeto 
de Lei nº 614/03 (igualmente de autoria da Deputada 
Mariângela Duarte), aprovado na Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Tal projeto 
já contava com aprovação também na Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional. A única diferença entre o substitutivo ao Pro-
jeto de Lei nº 614/03 e o Projeto de Lei nº 7.675/06 é a 
mudança do termo “programa” para “política”. 

Apresentado em dezembro de 2006, o Projeto de 
Lei nº 7.675/06 foi arquivado ao final da legislatura an-
terior, e desarquivado mediante requerimento do autor 
em fevereiro passado. Encerrado o prazo, não foram 
apresentadas emendas à proposição em epígrafe.

II – Voto da Relatora

O Brasil conta com duas condições básicas para 
o desenvolvimento de pesquisas de ponta em biotec-
nologia: a megadiversidade biológica encontrada nos 
biomas nacionais e o respeito conquistado pelos nossos 
cientistas junto a seus pares em outras nações. 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico – CNPq lista, dentre um total de 
6.031 grupos de pesquisa instituídos no Brasil, nas 
mais diversas áreas de aplicação, 2.087 grupos (10,7%) 

voltados ao desenvolvimento de produtos e processos 
biotecnológicos. A implantação de diversos centros 
de biotecnologia de norte a sul do País, somados a 
instituições antigas, como a FIOCRUZ e a EMBRA-
PA, para citar apenas duas, são exemplos do grau de 
maturidade que a pesquisa brasileira atingiu nesse 
ramo da ciência. 

Além das oportunidades criadas por essas con-
dições favoráveis, a Nação tem obrigações constitucio-
nais e legais de criar mecanismos de conservação e 
de uso sustentável dos recursos naturais, com especial 
destaque para a biodiversidade. 

Não bastassem as determinações da legislação 
pátria, o Brasil participa de um notável esforço inter-
nacional nesse sentido, como expoente signatário da 
Convenção sobre Diversidade Biológica. Reza essa 
convenção, em seus artigos 10 e 19, que as partes 
contratantes devem incorporar o exame da conserva-
ção e utilização sustentável de recursos biológicos no 
processo decisório nacional e promover a gestão da 
biotecnologia e a distribuição de seus benefícios.

Todos reconhecem a importância da Amazônia 
nesse sentido, porém sabemos que a biodiversidade 
na Mata Atlântica é ainda mais notável, e que o Cer-
rado detém uma imensa riqueza botânica, associada 
aos conhecimentos tradicionais que indicam seus usos 
potenciais em fármacos e na agricultura. 

Os ilustres Deputados Mariângela Duarte e Luiz 
Bassuma levaram esses fatos em consideração, ao 
apresentarem o Projeto de Lei nº 7.675/06. Tomando 
por base o Decreto nº 4.284/02, que instituiu o Pro-
grama Brasileiro de Ecologia e Molecular para Uso 
Sustentável – Probem, ao qual está integrado o Cen-
tro de Biotecnologia da Amazônia, os parlamentares 
tomaram a iniciativa de estender o programa aos de-
mais biomas. 

Por conseguinte, tendo em vista que a proposi-
ção atende ao interesse público, visando à pesquisa e 
ao aproveitamento econômico em bases sustentáveis 
da biodiversidade brasileira, e que não há qualquer 
restrição à proposição, voto pela aprovação, quanto 
ao mérito, do Projeto de Lei nº 7.675/06.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2007. – Depu-
tada Perpétua Almeida, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de 
Lei nº 7.675/2006, nos termos do Parecer da Relatora, 
Deputada Perpétua Almeida.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Vanessa Grazziotin – Presidente, Marcelo Sera-
fim, Carlos Souza e Sebastião Bala Rocha – Vice-Pre-
sidentes, Asdrubal Bentes, Dalva Figueiredo, Elcione 
Barbalho, Henrique Afonso, Jairo Ataide, José Guima-
rães, Lira Maia, Maria Helena, Natan Donadon, Rebecca 
Garcia, Átila Lins, Bel Mesquita, Gladson Cameli, Ilderlei 
Cordeiro, Joseph Bandeira e Moreira Mendes.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputada Vanessa Grazziotin, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 162-A, DE 2007 
(Do Sr. Fábio Souto)

Altera a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996 para incluir a Informática 
como disciplina obrigatória nos currículos 
do Ensino Médio; tendo parecer da Comis-
são de Educação e Cultura, pela rejeição 
(relator: DEP. ARIOSTO HOLANDA).

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

Pelo projeto de lei em exame, pretende seu Autor 
alterar o art. 26 da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes 
e bases da educação nacional, para incluir a informá-
tica como disciplina obrigatória na parte diversificada 
do currículo do ensino médio.

Transcorrido o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas.

II – Voto do Relator

Não há dúvida de que a inclusão digital constitui 
imperativo dos tempos atuais. O desenvolvimento tec-
nológico, cada vez mais acelerado, as novas formas 
de acesso ao saber e de comunicação por meio ele-
trônico determinam que o pleno exercício da cidadania 
contemporânea suponha o domínio de procedimentos 
básicos para manuseio dos meios computacionais e 
equipamentos similares.

E isto, com certeza, deve ser acompanhado por 
uma progressiva modernização tecnológica dos siste-
mas de ensino, dotando as escolas de computadores, 
acesso à internet e outros recursos que permitam essa 
indispensável inserção tecnológica. Para tanto, são 
fundamentais programas de governo que aloquem as 
verbas necessárias, distribuam os equipamentos e os 

softwares e forneçam o adequado treinamento para 
sua efetiva utilização educacional.

Medida de natureza completamente diversa, con-
tudo, é a alteração do currículo escolar, para inclusão 
de uma disciplina denominada Informática. Na verda-
de, é indispensável que os meios eletrônicos, como 
tal, estejam disponíveis e sejam utilizados em todos 
os componentes curriculares. E isto obviamente su-
põe a qualificação de professores e estudantes para 
seu uso.

Mas não parece necessária a criação de uma 
disciplina específica. Por sinal, a questão da composi-
ção curricular da educação básica, por sábia decisão 
do Poder Legislativo, está tratada na legislação de 
forma adequadamente prudente: são fixados apenas 
os conteúdos básicos gerais, deixando aos órgãos 
técnicos específicos, seja em nível federal, como o 
Conselho Nacional de Educação, como no nível de 
cada sistema de ensino, o seu detalhamento. Com 
base nesse argumento, entre outros também relevan-
tes, uma proposição similar, introduzindo este e outros 
componentes curriculares, foi recentemente rejeitada 
por esta Comissão (projeto de lei nº 5.072, de 2005). 
Outra recebeu também parecer pela rejeição (projeto 
de lei nº 3.790, de 2004), ainda que este último não 
tenha sido objeto de votação conclusiva.

Cabe destacar que a Súmula de Recomendação 
aos Relatores nº 1, de 2001, desta Comissão, orien-
ta exatamente no sentido de que, uma vez definidas 
as diretrizes gerais e os conteúdos básicos na Lei nº 
9.394, de 1996, a questão da composição curricular 
fique no âmbito dos sistemas de ensino e dos respec-
tivos órgãos competentes.

Finalmente, o projeto propõe inadequadamente a 
inserção de componente nacionalmente obrigatório na 
parte diversificada do currículo. Nos termos do próprio 
art. 26, que a proposição pretende alterar, a parte di-
versificada destina-se a complementar a base nacional 
comum, em cada sistema de ensino e estabelecimen-
to escolar, de acordo com as características regionais 
e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela. A parte diversificada, portanto, destina-se à 
variedade e não à inclusão de disciplinas comuns e 
obrigatórias.

Por tais razões, voto pela rejeição do projeto de 
lei nº 162, de 2007.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2007. – Depu-
tado Ariosto Holanda, Relator

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu pela rejeição do 
Projeto de Lei nº 162/07, nos termos do parecer do 
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relator, Deputado Ariosto Holanda, contra o voto do 
Deputado Lobbe Neto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Gastão Vieira,Presidente; Maria do Rosário e 

Osvaldo Reis,Vice-Presidentes; Alice Portugal, Angelo 
Vanhoni, Antonio Bulhões, Antônio Carlos Biffi, Ariosto 
Holanda, Átila Lira, Carlos Abicalil, Clodovil Hernandes, 
Clóvis Fecury, Fátima Bezerra, Ivan Valente, João Ma-
tos, Joaquim Beltrão, Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Nice 
Lobão, Nilmar Ruiz, Professor Ruy Pauletti, Professor 
Setimo, Professora Raquel Teixeira, Rogério Marinho, 
Severiano Alves, Waldir Maranhão, Andreia Zito, Eliene 
Lima, Flávio Bezerra, João Oliveira, Jorginho Maluly e 
Mauro Benevides. 

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 324-A, DE 2007 
(Do Sr. Augusto Carvalho)

Institui o Programa Nacional de Qua-
lidade Ambiental e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável, pela 
aprovação, com emendas (relator: DEP. RI-
CARDO TRIPOLI).

Despacho: Às Comissões de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; Finan-
ças 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

Publicação do Parecer da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 324/07, de autoria do ilustre 
Deputado Augusto Carvalho, institui o Programa Na-
cional de Qualidade Ambiental – PNQA, estabelece 
as diretrizes do mesmo e determina ações ao Poder 
Executivo no sentido de implementá-lo. 

Dentre elas destaca-se a solicitação de serviços 
de peritos para tomada de decisões relativas à aqui-
sição, descrição, padronização e recebimento dos 
bens e serviços com características técnicas comple-
xas, conteúdos subjetivos ou em situações especiais, 
como também a participação do Ministério do Meio 
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama nos 
processos de contratação que contenham aspectos 
ambientais relevantes.

Embora, nas diretrizes e ações listadas, o PNQA 
proponha preocupações abrangentes em termos de 
qualidade ambiental, o eixo central do programa diz 
respeito à aquisição de madeira certificada. Nesse sen-
tido, o art. 4º determina a proibição de compra, pela 
administração pública, de mogno, exceto no caso de 
produtos certificados pelo Conselho de Manejo Flores-
tal (FSC), a que a proposição faz menções reiteradas 
nos arts. 6º e 7º. 

O art. 8º, §§ 1º e 2º, exige apresentação de Auto-
rização de Transporte de Produtos Florestais – ATPF 
emitida pelo Ibama e cópia da Declaração de Acom-
panhamento e Avaliação de Plano de Manejo Florestal 
– DAAPMF para as aquisições de produtos madeireiros 
pelo Poder Público. 

Na Justificação, o autor toma emprestado os ar-
gumentos do Programa Cidade Amiga da Amazônia, 
patrocinada pelo Greenpeace. Enfatiza a importância de 
que as licitações para aquisição de produtos florestais 
atentem para a origem dos mesmos, necessariamente 
gerados em programa de manejo sustentável. 

Encerrado o prazo, não se apresentaram emen-
das ao projeto.

II – Voto do Relator

Mais que oportuna, a proposição é premente. A 
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) 
determina o incentivo às atividades voltadas à prote-
ção do meio ambiente, à manutenção da qualidade 
ambiental e à racionalização do uso dos recursos na-
turais. Como tão bem expresso no texto do projeto de 
lei, o próprio poder de compra da administração pública 
deve ser utilizado para fins de política ambiental.

O Poder Público, com sua constante necessida-
de de aquisição de bens, deve estimular a demanda 
por madeira e derivados com origem legal em toda a 
cadeia produtiva, promovendo o manejo florestal sus-
tentável, e jamais o consumo irresponsável de produ-
tos de procedência irregular.

Há, entretanto, algumas alterações oportunas a 
realizar na redação do Projeto de Lei nº 324/07, tão 
somente com o intuito de aprimorá-lo.

No art. 1º, mencionam-se “Poder Executivo Fe-
deral” (incisos I e III) e “administração pública federal” 
(inciso II), expressões que poderiam ser substituídas 
respectivamente por “Poder Público” e “administra-
ção pública”, para o que apresentamos emenda de 
redação.

Outra emenda modificativa sugerimos ao caput 
do art. 2º, de forma a que o legislador proponha a 
adoção de ações pelo Poder Público, sem atribuí-las 
especificamente ao Poder Executivo Federal, como 
consta no texto original.
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No art. 2º, § 1º, encontra-se desnecessária auto-
rização para utilização de serviços de peritos como su-
porte à tomada de decisões para “aquisição, descrição, 
padronização e recebimento dos bens e serviços com 
características técnicas complexas, conteúdos subjetivos 
ou em situações especiais”. Tanto valendo-se de servi-
dores públicos com conhecimento técnico apropriado, 
quanto contratando profissionais externos, o administrador 
público dispõe de meios para definir os bens e serviços 
necessários a sua repartição, sendo por conseguinte 
desnecessário facultar-lhe a utilização de peritos.

Também no art. 2º, § 2º, peca o legislador ao 
atribuir a dois órgãos do Poder Executivo, o Ministério 
do Meio Ambiente e o Ibama, a função de participar 
do processo de contratação pelas demais autarquias. 
Entendemos que ambos são responsáveis pelas li-
citações de sua alçada específica, sendo adequado 
suprimir os §§ 1º e 2º do art. 2º mediante emenda su-
pressiva anexa.

Conforme referido no relatório, a proposição pro-
íbe a compra, pela administração pública, de mogno, 
exceto no caso de produtos certificados pelo Conse-
lho de Manejo Florestal – FSC, e menciona o referido 
conselho nos arts. 4º, 6º e 7º. O Conselho Brasileiro 
de Manejo Florestal – FSC Brasil é uma Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip, com 
registro no Cadastro Nacional de Entidades Ambienta-
listas – CNEA, e credenciada como Iniciativa Nacional 
do Forest Stewardship Council – FSC, de onde vem a 
sigla em língua inglesa. 

Não obstante o mérito, e até mesmo o interesse 
que possa ter tal organização não governamental em 
contribuir para a implantação do PNQA, carece de sen-
so prático vincular a compra de determinado produto à 
certificação por uma determinada instituição, que hoje 
é atuante, mas no futuro poderá, até mesmo por seu 
caráter privado, deixar de existir, ou mudar sua linha 
de atuação, ou mesmo ser substituída ou complemen-
tada por outros certificadores de produtos florestais, 
inclusive pelo próprio Serviço Florestal Brasileiro, órgão 
vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Apresen-
tamos emenda modificativa que mantém a exigência 
de certificação, porém desvinculada de qualquer ins-
tituição privada.

No art. 8º, §§ 1º e 2º, há menção a um documento 
não mais utilizado, a Autorização de Transporte de Pro-
dutos Florestais – ATPF, recentemente substituída pelo 
Documento de Origem Florestal – DOF (Portaria MMA 
n°.253, de 18 de agosto de 2006), o qual se constitui 
na licença obrigatória para o controle do transporte e 
do armazenamento de produtos e subprodutos flores-
tais de origem nativa. Propomos emenda modificativa 
que corrige o nome do documento exigido.

Por fim, embora não sejam questões de mérito 
às quais esta Comissão deva se ater, o art. 10 deter-
mina prazo para regulamentação, e o art. 12 revoga 
genericamente as disposições em contrário. Ambos os 
dispositivos são inconstitucionais, o que será abordado 
com mais propriedade pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. 

Pelos motivos expostos, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 324/07, com as cinco emendas 
anexas.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007. – 
Deputado Ricardo Tripoli, Relator.

EMENDA No 01 (MODIFICATIVA)

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º da proposição 
em epígrafe a seguinte redação:

“ Art. 1º .............................. . ..................
Parágrafo único .......... . .........................
I – incentivar a constante melhoria da 

qualidade do serviço prestado pelos diversos 
órgãos e entidades do Poder Público;

II – promover mudanças nos padrões de 
consumo e estimular a inovação tecnológica e 
ecologicamente eficiente, usando o poder de 
compra da administração pública para fins da 
política ambiental;

III – adotar critérios ambientais nas espe-
cificações de produtos e serviços a serem ad-
quiridos pelo Poder Público, respeitada, no que 
couber, a legislação de licitações e contratos;

IV – estimular a adoção de medidas de 
prevenção e redução do impacto ambiental 
causado por produtos e serviços potencial-
mente danosos ao meio ambiente;

V – fomentar o reconhecimento e a promo-
ção de práticas sócio-ambientalmente adequadas 
pelo poder público e pela iniciativa privada;

VI – difundir na sociedade a cultura do 
consumo sustentável.

.......................... . .................................”.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007. – 

Deputado Ricardo Tripoli, Relator.

EMENDA No 02 (MODIFICATIVA)

Dê-se ao caput do art. 2º da proposição em epí-
grafe a seguinte redação:

“ Art. 2º Para implementar o PNQA, o 
Poder Público desenvolverá as seguintes 
ações:

. ............ ...............................................”.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007. – 
Deputado Ricardo Tripoli, Relator
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EMENDA No 03 (SUPRESSIVA)

Suprimam-se os §§ 1º e 2º do art. 2º 
da proposição em epígrafe.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007. – 
Deputado Ricardo Tripoli, Relator.

EMENDA No 04 (MODIFICATIVA)

Dê-se ao caput dos arts. 4º, 6º e 7º da proposição 
em epígrafe as seguintes redações:

“Art. 4º Fica proibida a compra de mogno 
(Swietenia macrophylla king) pela administra-
ção pública, em função das restrições legais 
impostas para sua proteção por configurar 
espécie ameaçada de extinção, exceção feita 
aos produtos de mogno certificados oriundos 
de manejo florestal sustentável.

.......... .............. ......................................
Art. 6º As empreiteiras encarregadas de 

obras públicas deverão substituir o uso de fôr-
mas e andaimes e outros utensílio descartáveis 
feitos de madeira proveniente da Amazônia, 
salvo quando forem certificadas como produto 
de manejo florestal sustentável, por alternati-
vas reutilizáveis e ambientalmente sustentáveis 
disponíveis no mercado.

Art. 7º Em igualdade de condições, como 
critério de desempate, será assegurada prefe-
rência aos bens provenientes de manejo flo-
restal sustentável, através de mecanismo de 
pontuação, privilegiando-se o fornecedor que 
ofereça produtos certificados.

............................. ............ ...................”.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007. – 

Deputado Ricardo Tripoli, Relator.

EMENDA No 05 (MODIFICATIVA)

Dê-se ao art. 8º da proposição em epígrafe a 
seguinte redação:

“Art. 8º O Poder Público adquirirá, di-
reta ou indiretamente, apenas madeira pro-
veniente de Plano de Manejo Florestal au-
torizado pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis – IBAMA.

§ 1º Será exigida a apresentação de do-
cumentação que comprove a legalidade dos 
produtos florestais, incluindo o Documento de 
Origem Florestal – DOF com a informação da 
origem e numero do Plano de Manejo, e uma 
cópia da Declaração de Acompanhamento e 
Avaliação de Plano de Manejo Florestal – DA-
APMF, protocolada pelo IBAMA.

§ 2º Os números dos Documentos de 
Origem Florestal – DOFs deverão ser publica-
dos no Diário Oficial da União toda vez que o 
poder público divulgar o resultado da licitação 
da compra dos produtos florestais.

§ 3º Visando a redução do desperdício 
de madeira, as licitações devem especificar 
produtos de madeira com as menores dimen-
sões possíveis, compatíveis com os requisitos 
determinados pelo projeto onde o material 
será empregado.

................... ............ .............................”.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007. – 

Deputado Ricardo Tripoli, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, em reunião extraordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 
324/2007, com emendas, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Ricardo Tripoli.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Nilson Pinto – Presidente, Ricardo Tripoli – Vice-

Presidente, Edson Duarte, Gervásio Silva, Givaldo 
Carimbão, Iran Barbosa, Janete Capiberibe, Jorge 
Khoury, Juvenil Alves, Leonardo Monteiro, Marina Ma-
ggessi, Mário de Oliveira, Reinaldo Nogueira, Rodo-
valho, Sarney Filho, Homero Pereira, Luiz Carreira e 
Wandenkolk Gonçalves.

 Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Nilson Pinto, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 648-A, DE 2007 
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)

Altera o art. 16 da Lei n° 4.771, de 15 
de setembro de 1965; tendo parecer da Co-
missão da Amazônia, Integração Nacional e 
de Desenvolvimento Regional, pela rejeição 
(relator: DEP. MAURO NAZIF).

Despacho: Às Comissões de: Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional;  Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão da Amazô-
nia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional
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I – Relatório

O Projeto de Lei nº 648, de 2007, tem por fim 
alterar o art. 16 do Código Florestal (Lei nº 4.771, d 
1965), no que se refere ao tamanho da reserva legal, 
que passará a ser de:

90%, na Amazônia Legal,
50% nas propriedades rurais situadas em 

área de Cerrado, na Amazônia Legal;
35% nas florestas e demais formas de 

vegetação nativa no restante do País, e
20% nas propriedades rurais localizadas 

em áreas de campos gerais, em qualquer re-
gião do País.

O Projeto de Lei visa, também, alterar o inciso I, 
do § 5º, art. 16, do Código, inserido pela Medida Pro-
visória (MP) nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. O 
referido dispositivo prevê a possibilidade de redução 
do tamanho da reserva legal, se assim for indicado 
pelo Zoneamento Ecológico Econômico e pelo Zo-
neamento Agrícola, ouvidos o Conama, o Ministério 
do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento. Nesse caso, na Amazônia Legal, a re-
serva legal poderá ser reduzida para 80% da área da 
propriedade, e não a 50%, como é previsto atualmente 
pela MP nº 2.166-67/2001.

Por fim , a proposição altera o inciso I, do § 6º, 
art. 16, do Código, também inserido pela MP nº 2.166-
67/2001. O dispositivo trata do cômputo da área de 
preservação permanente e outras áreas, no cálculo 
do tamanho da reserva legal. Nesse caso, essa áreas 
poderão ser computadas quando, somadas à reserva 
legal, ultrapassarem o limite de 90% da superfície to-
tal da propriedade, e não de 80%, como está previsto 
atualmente pela MP.

O autor justifica a proposição argumentando que 
o aquecimento global já é uma realidade, como mos-
tram os dados divulgados pelo Painel Intergoverna-
mental sobre Mudanças do Clima (IPCC). No Brasil, 
o desmatamento e as queimadas são responsáveis 
por 75% das emissões dos gases de efeito estufa. O 
Projeto de Lei em epígrafe, segundo seu autor, têm o 
objetivo de contribuir para a redução da emissão des-
ses gases, no Brasil, e para a proteção da nossa rica 
biodiversidade.

II – Voto do Relator

O aquecimento global é, sem dúvida, um dos mais 
sérios problemas que afetam a Humanidade, no limiar 
do século XXI. Todos sabemos que, embora sua prin-
cipal causa resida na queima de combustíveis fósseis 
promovida pelo países desenvolvidos, o Brasil também 

contribui de forma significativa para as mudanças cli-
máticas, devido à queima de florestas nativas.

A responsabilidade do País é ainda maior se con-
siderarmos a importância da Floresta Amazônica para 
a manutenção da estabilidade climática global. Estudo 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente, por 
exemplo, mostra que a Floresta Amazônica influencia 
diretamente o regime de chuvas até a região de Buenos 
Aires e, indiretamente, o clima em todo o Planeta.

Entretanto, entendemos que o aumento da re-
serva legal, especialmente na região amazônica, não 
é o melhor caminho para a solução dos problemas do 
aquecimento global.

O tamanho da reserva legal foi objeto de am-
pla discussão, no Congresso Nacional, por meio da 
Medida Provisória nº 2.166-67/2001. De acordo com 
essa MP:

“Art. 16. As florestas e outras formas de 
vegetação nativa, ressalvadas as situadas 
em área de preservação permanente, assim 
como aquelas não sujeitas ao regime de utili-
zação limitada ou objeto de legislação espe-
cífica, são suscetíveis de supressão, desde 
que sejam mantidas, a título de reserva legal, 
no mínimo:

I – oitenta por cento, na propriedade ru-
ral situada em área de floresta localizada na 
Amazônia Legal;

II – trinta e cinco por cento, na proprie-
dade rural situada em área de cerrado loca-
lizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo 
vinte por cento na propriedade e quinze por 
cento na forma de compensação em outra 
área, desde que esteja localizada na mesma 
microbacia, e seja averbada nos termos do § 
7º deste artigo;

III – vinte por cento, na propriedade rural 
situada em área de floresta ou outras formas 
de vegetação nativa localizada nas demais 
regiões do País; e

IV – vinte por cento, na propriedade ru-
ral em área de campos gerais localizada em 
qualquer região do País” (grifamos).

As discussões em torno dessa Medida Provisó-
ria mobilizaram diversos setores da sociedade civil, 
principalmente organizações não governamentais am-
bientalistas e produtores rurais. Os valores constantes 
da MP são o resultado do amadurecimento desses 
intensos debates. Hoje, é preciso avançar, não no 
sentido de modificar o tamanho da reserva legal, mas 
de implantá-la.
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É preciso sim, ampliar as áreas protegidas no 
âmbito das propriedades rurais, mas tão somente in-
duzindo os produtores a obedecerem a lei. O desafio 
reside em estimulá-los a averbarem as reservas legais 
em cartório e protegerem as áreas de preservação 
permanente.

A reserva legal de 80% na região florestal da 
Amazônia permite a conservação da floresta para a 
proteção da biodiversidade, manutenção da estabilida-
de do clima e promoção do extrativismo e do turismo 
ecológico. Ao mesmo tempo, deixa espaço para que 
o produtor desenvolva atividades alternativas que exi-
jam a conversão da vegetação para outras formas de 
cobertura vegetal.

Aos proprietários rurais que desejam manter a 
cobertura vegetal nativa em extensão maior que aquela 
prevista para a reserva legal e para as áreas de preser-
vação permanente, o Código Florestal, art. 44-A, prevê 
a servidão florestal, aplicável não apenas na Amazônia, 
mas em todo o território nacional. Por meio da servidão, 
o proprietário pode renunciar ao direito de exploração, 
em caráter permanente ou temporário.

O Código Florestal, art. 44-B, instituiu também 
a Cota de Reserva Florestal, título representativo de 
vegetação nativa sob regime de servidão florestal, de 
Reserva Particular do Patrimônio Natural ou reserva 
legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que 
exceder os percentuais estabelecidos no referido art. 
16 do Código. Esse título poderá ser negociado com 
outros proprietários que não disponham de reserva 
florestal.

A Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN) é outro mecanismo de proteção da cobertura 
vegetal nativa, prevista na Lei nº 9.985, de 2000, que 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conserva-
ção da Natureza (Lei do SNUC), art. 21. A RPPN é uma 
categoria de unidade de conservação criada em terras 
particulares, onde a proteção da natureza é aliada ao 
desenvolvimento de atividades turísticas.

Isso posto, entendemos que o desmatamento e a 
degradação dos biomas brasileiros não decorre da falta 
de legislação que os proteja. Tais problemas são fruto 
da carência de aparato institucional adequado nos três 
níveis da Federação, dotado de infra-estrutura e de re-
cursos humanos em quantidade suficiente e com capa-
citação técnica, capaz de vencer esse grande desafio 
que é salvaguardar o nosso patrimônio biológico.

Em vista desses argumentos, somos pela rejei-
ção do Projeto de Lei nº 648, de 2007, no âmbito des-
ta Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007. – 
Deputado Mauro Nazif, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, em reunião ordinária 
realizada hoje, rejeitouo Projeto de Lei nº 648/2007, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Mauro 
Nazif.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vanessa Grazziotin – Presidente, Marcelo Se-

rafim, Carlos Souza e Sebastião Bala Rocha – Vice-
Presidentes, Asdrubal Bentes, Dalva Figueiredo, El-
cione Barbalho, Henrique Afonso, Jairo Ataide, José 
Guimarães, Lira Maia, Maria Helena, Natan Dona-
don, Rebecca Garcia, Átila Lins, Gladson Cameli, 
Ilderlei Cordeiro, Moreira Mendes, Paulo Rocha e 
Zé Geraldo.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 770-A, DE 2007 
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Institui o “Dia Nacional do Poeta” cada 
dia 19 de abril do calendário gregoriano em 
vigor no Brasil; tendo parecer da Comissão 
de Educação e Cultura, pela aprovação (re-
lator: DEP. PAULO RUBEM SANTIAGO).

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

Apresentada neste ano pelo ilustre Deputado 
INOCÊNCIO OLIVEIRA, a proposição em epígrafe é 
uma homenagem cultural ao Poeta, na evocação da 
data de nascimento do poeta recifence Manuel Ban-
deira (1886-1968). 

Nesta Casa, o PL em apreço foi distribuído às 
Comissões de Educação e Cultura – CEC e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania – CCJC, com base 
no art. 54 do RICD.

A referida proposição tramita sob rito ordinário, 
sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 
24,II, RICD).

Na CEC, onde não recebeu emendas no prazo 
regimental, cabe examinar o PL sob a ótica do mérito 
educacional e cultural, com Parecer de minha autoria, 
por designação da Presidência da Casa.
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II – Voto do Relator

A Súmula CEC 1/01, novamente referendada 
neste ano de 2007, faculta à Comissão a aprovação de 
propostas que instituam datas comemorativas de alto 
valor histórico, cultural e educacional para o País. 

À luz dessa faculdade, – e mesmo considerando 
que já contamos com o Dia da Poesia – 14 de mar-
ço, data de nascimento de Castro Alves, nosso poeta 
negreiro – e ainda com o Dia Mundial do Poeta – 20 
de outubro – e o Dia Nacional do Escritor – 25 de ju-
lho, – desta feita estamos diante de um PL que visa a 
celebrar o Poeta – todos os Poetas – na evocação do 
nosso grande Manuel Bandeira, um dos fundadores 
do Movimento Modernista de 1922. 

Partilho da opinião, infelizmente não tão corren-
te, de que nada é mais sério do que a Poesia e, assim, 
quem a escreve – o Poeta. Vejo, portanto, com admira-
ção a iniciativa legislativa encetada pelo nobre Deputado 
INOCÊNCIO OLIVEIRA, pois a mesma não apenas cria 
uma data de homenagem ao Poeta, mas também evoca 
Manuel Bandeira e tudo o que esse nosso grande poeta 
modernista representa no encantado mundo da poesia. 

Por essas razões, reconheço como meritória, 
do ponto de vista cultural e educacional, a proposição 
objeto deste Parecer.

Além disso, creio que a criação do “Dia Nacional 
do Poeta” chamará a atenção de toda a sociedade para 
a importância do Poeta e da Poesia nas artes, literatura 
em particular, e na vida em geral. 

Posto isso, voto pela aprovação – no julgamento 
de mérito educacional e cultural que compete exclusi-
vamente à CEC -, do Projeto de Lei nº 770, de 2007, de 
autoria do nobre Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA. 

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2007. – 
Deputado Paulo Rubem Santiago, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 770/07, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Paulo Rubem Santiago.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Gastão Vieira,Presidente; Maria do Rosário e Os-

valdo Reis,Vice-Presidentes; Alice Portugal, Angelo Va-
nhoni, Abicalil, Clodovil Hernandes, Clóvis Fecury, Fátima 
Bezerra, Ivan Valente, João Matos, Joaquim Beltrão, Lelo 
Coimbra, Lobbe Neto, Nice Lobão, Nilmar Ruiz, Profes-
sor Ruy Pauletti, Professor Setimo, Professora Raquel 
Teixeira, Rogério Marinho, Severiano Alves, Waldir Ma-
ranhão, Andreia Zito, Eliene Lima, Flávio Bezerra, João 
Oliveira, Jorginho Maluly e Mauro Benevides. 

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 919-A, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

MSC Nº 282/2007  
AVISO Nº 367/2007 – C. Civil

Altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional 
e dá outras providências; tendo parecer 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
aprovação deste, com substitutivo, e pela 
rejeição do PL 1.549/07, apensado, e da 
emenda apresentada na Comissão (relator: 
DEP. PEDRO WILSON).

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

EMENDA ADITIVA APRESENTADA NA  
COMISSÃO

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 4º, re-
numerando-se os demais:

‘Art. 4º O art. 5º da Lei nº 11.344, de 8 de 
setembro de 2006, que dispõe sobre a Carreira 
do Magistério Superior, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 5º São requisitos mínimos para a 
progressão para a classe de Professor Associa-
do, observado o disposto em regulamento:

I – estar há, no mínimo, dois anos no úl-
timo nível da classe de Professor Adjunto;

II – possuir o título de Doutor ou Livre-
Docente; e 

III – ser aprovado em avaliação de de-
sempenho acadêmico.

§ 1º A avaliação de desempenho aca-
dêmico a que se refere o inciso III será reali-
zada no âmbito de cada instituição federal de 
ensino por banca examinadora constituída 
especialmente para este fim, observados os 
critérios gerais estabelecidos pelo Ministério 
da Educação.

§ 2º Os professores aposentados, com 
qualquer titulação acadêmica, ocupantes da Clas-
se de Professor Adjunto, nos níveis, 1, 2, 3 e 4, 
e os beneficiários de pensão cujo instituidor se 
encontrava nessa situação, passam a perceber 
as vantagens, benefícios e vencimentos relati-
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vos à Classe de Professor Associado, nos níveis 
correspondentes, desde que tenham ingressado 
na carreira de Magistério Superior, até a data da 
publicação da Lei 11.344, de 8 de setembro de 
2006, e possuíssem o mínimo de quinze anos 
de efetivo exercício de Magistério Superior em 
Instituição Federal de Ensino Superior, até a data 
da passagem para a inatividade. 

§ 3º Os professores ocupantes de cargos 
de Classe de Professor Titular da Carreira de 
Magistério Superior, com qualquer titulação 
acadêmica, ativos e aposentados, e os benefi-
ciários de pensão cujo instituidor se encontrava 
nessa condição, fazem jus, mediante opção, 
às vantagens relativas à Classe de Professor 
Associado nível 4.” (NR)’

Justificação

Esta Emenda intenta conferir nova redação ao 
art. 5º da Lei 11.344, de 8 de setembro de 2006, com 
o objetivo de conceder aos membros da Carreira de 
Magistério Superior o mesmo tratamento dispensado 
aos membros da Carreira de Magistério de 1º e 2º 
graus, implementado por esta mesma Lei, através dos 
arts. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

Tendo em vista que o critério utilizado para a con-
cessão de benefícios para os membros de Carreira de 
Magistério de 1º e 2º graus foi o tempo de serviço pres-
tado na Carreira, é mais do que justo que os membros 
da Carreira de Magistério Superior também tenham o 
mesmo tratamento, como medida de equilíbrio, justiça 
e igualdade nos critérios de enquadramento funcional 
na Carreira do Magistério Federal.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2007. – Depu-
tado Marcondes Gadelha.

I – Relatório

Pelo projeto de lei em apreço, propõe o Poder 
Executivo importantes e profundas alterações nos 
capítulos da Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e ba-
ses da educação nacional, referentes à educação de 
jovens e adultos, à educação profissional e ao ensino 
médio, neste último inserindo uma nova seção, sobre 
a educação profissional técnica de nível médio.

Com relação à educação de jovens e adultos, a 
alteração proposta incide sobre o art. 37, a ele acres-
centando um § 3º, dispondo que essa modalidade da 
educação básica deve articular-se preferencialmente 
com a educação profissional.

O capítulo relativo à educação profissional, consti-
tuído pelos arts. 39 a 42, é praticamente todo reescrito. 
O art. 39 passa a fazer referência à educação profis-
sional e tecnológica, integrada aos diferentes níveis e 

modalidades da educação (e não a formas da educação, 
como na redação hoje vigente) e dimensões do traba-
lho ( e não apenas ao trabalho). Os objetivos também 
são alterados. Se hoje voltam-se para o “permanente 
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”, 
o projeto sugere o “permanente desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho”

O parágrafo único do art. 39 muda de conteúdo 
Se atualmente versa sobre a possibilidade de acesso 
do estudante de qualquer nível à educação profissional, 
passa a dispor sobre a possibilidade de organização dos 
cursos de educação profissional e tecnológica por eixos 
tecnológicos, permitindo diferentes itinerários formativos, 
observadas as normas dos sistemas de ensino.

Ao art. 40, cuja redação é mantida, acrescenta-
se o objetivo de elevação da escolaridade na educa-
ção profissional.

No art. 41, que trata da avaliação, reconhecimento 
e certificação dos conhecimentos para fins de prosse-
guimento ou conclusão de estudos, passa-se a utilizar 
a expressão “educação profissional e tecnológica”. O 
parágrafo único, hoje vigente, é transferido para outro 
dispositivo da nova seção IV-A, sugerida pela propo-
sição. Versa ele sobre validade nacional dos diplomas 
de cursos de educação profissional de nível médio.

No art. 42, a expressão “escolas técnicas e pro-
fissionais” é substituída por “instituições de educação 
profissional e tecnológica”. 

A nova Seção IV-A, apresentada para inserção 
no Capítulo II do Título V, é denominada “Da Educa-
ção Profissional Técnica de Nível Médio”. Consta ela 
de quatro artigos. O primeiro deles, art. 36-A, tem em 
seu “caput” o texto que hoje consta do § 2º do art. 36 
da LDB. Trata da possibilidade de que o ensino mé-
dio, atendida a formação geral do educando, prepare 
para o exercício de profissões técnicas. O parágrafo 
único desse novo artigo reproduz o atual § 4º do art. 
36, que admite que a preparação geral para o traba-
lho e a habilitação profissional sejam desenvolvidas 
nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou 
em cooperação com instituições especializadas de 
educação profissional.

O art. 36-B propõe duas formas de desenvolvi-
mento da educação profissional técnica de nível médio: 
a articulada com o ensino médio e a subseqüente, para 
quem já o tenha concluído. Em qualquer das formas, 
deverá observar as diretrizes curriculares nacionais 
definidas pelo Conselho Nacional de Educação, as 
normas complementares dos sistemas de ensino e o 
projeto pedagógico de cada instituição.

O art. 36-C, por sua vez, trata do desdobramen-
to da forma articulada prevista no artigo anterior. Esta 
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poderá ser desenvolvida preferencialmente integrada, 
destinada a quem tenha concluído o ensino fundamental 
e realizada em um mesmo estabelecimento de ensi-
no, com curso especialmente planejado para condu-
zir à habilitação profissional técnica. Poderá também 
ser desenvolvida de modo concomitante, destinada a 
quem tenha concluído o ensino fundamental ou esteja 
cursando o ensino médio, com matrículas distintas em 
cada curso, podendo acontecer na mesma instituição ou 
em instituições distintas, inclusive mediante convênios 
de intercomplementaridade, visando o planejamento e 
o desenvolvimento de projeto pedagógico unificado.

O art. 36-D garante a diplomação e o prossegui-
mento de estudos na educação superior. Em seu § 
1º, permite a concessão de certificados a cada etapa 
dos cursos nas formas concomitante e subseqüente, 
desde que, em cada uma, esteja caracterizada uma 
qualificação para o trabalho. O § 2º assegura a validade 
nacional dos diplomas, quando registrados.

Finalmente, o projeto propõe a alteração da deno-
minação do capítulo que trata da educação profissional 
para “Da Educação Profissional e Tecnológica” e nele 
insere o art. 39-A, que discrimina os cursos dessa mo-
dalidade em: formação inicial e continuada; educação 
profissional técnica de nível médio; educação profissio-
nal tecnológica de graduação e pós-graduação.

São revogados os §§ 2º e 4º da Lei nº 9.394, 
de 1996.

A esta proposição encontra-se apensado o pro-
jeto de lei nº 1.549, de 2007, de autoria do Deputado 
Indio da Costa, que acrescenta parágrafo único ao 
art. 40 e altera a redação do parágrafo único do art. 
41 da Lei nº 9.394, de 1996. No acréscimo ao art. 40, 
pretende estabelecer a oferta de educação profissio-
nal também no ensino fundamental, nos seus dois úl-
timos anos. A alteração no parágrafo único do art. 41 
inclui o diploma de educação profissional em nível do 
ensino fundamental. 

O projeto principal recebeu uma emenda, de au-
toria do Deputado Marcondes Gadelha, cujo objetivo é 
a alteração da Lei nº 11.344, de 2006, que trata da car-
reira do magistério superior, para estender aos que se 
aposentaram como ocupantes de cargos da classe de 
professor adjunto, as vantagens, benefícios e vencimen-
tos relativos à nova classe de professor associado.

II – Voto do Relator

A iniciativa do Poder Executivo é oportuna e se 
encontra no âmbito do Plano de Desenvolvimento da 
Educação – PDE, recentemente anunciado. Uma so-
ciedade que pretende estar inserida no mundo contem-
porâneo do avanço científico e tecnológico, não pode 

prescindir de uma adequada estrutura e de consistentes 
políticas para a educação profissional e tecnológica.

Nesse sentido, é bem-vinda a nova redação pro-
posta para o tema no texto da Lei nº 9.394, de 1996, de 
diretrizes e bases da educação nacional (LDB). É sem 
dúvida sensata a vinculação preferencial da educação 
de jovens e adultos com a educação profissional, con-
siderada a etapa de vida desses educandos.

A adoção da expressão “educação profissional e 
tecnológica”, em substituição à expressão mais curta 
“educação profissional”, embora não absolutamente 
indispensável, sinaliza a tendência de identificação, 
no cenário internacional, desses mundos de formação, 
trazendo subjacente a noção de que a verdadeira e con-
temporânea qualificação profissional supõe o domínio 
e o uso da tecnologia, presente nos diferentes ramos 
da vida produtiva e social. Por outro lado, impõe, de 
modo positivo, a necessidade de afirmação e melhor 
definição dessas trajetórias de formação educativa. A 
alteração na redação do art. 39, contudo, atribui à edu-
cação profissional e tecnológica os mesmos objetivos 
gerais de toda a educação nacional, inscritos no art. 2º 
da Lei nº 9.394, de 1996. Caberia alterar este disposi-
tivo, para evitar a redundância e tornar mais precisos 
os contornos dessas modalidades educativas.

Para esse mesmo artigo, pode ser trazido, como 
um § 2º, o conteúdo do que o projeto sugere como novo 
art. 39-A da LDB. Trata-se dos tipos de cursos abran-
gidos pela educação profissional e tecnológica, cuja 
apresentação, desde logo, parece mais adequada. 

Ainda no art. 39, pode ser inserido um § 3º, para 
tratar da competência do Conselho Nacional de Edu-
cação para estabelecer as diretrizes gerais para orga-
nização dos cursos de educação profissional tecnoló-
gica de graduação e de pós-graduação. Insere-se, no 
texto da lei, uma norma que hoje consta do art. 5º do 
Decreto nº 5.154, de 2004.

A redação proposta ao art. 40 traz do § 2º do 
art. 3º do referido Decreto a expressão ”tendo como 
objetivo a elevação de escolaridade”. Se no Decreto 
tal afirmação faz todo o sentido, posto que associada 
à hipótese de articulação com a educação de jovens 
e adultos, ela parece perder força no contexto do art. 
40 da LDB, pois não necessariamente toda e qualquer 
atividade de formação continuada terá como objetivo 
a elevação da escolaridade. Ademais, a articulação 
com a educação de jovens e adultos se encontra, no 
projeto em tela, considerada no novo § 3º proposto ao 
art. 37. Não parece necessária, portanto, a modificação 
na redação do art. 40 da Lei.

A alteração proposta pelo projeto aos arts. 41 e 
42 é apenas de inserção da expressão “e tecnológica” 
ao lado da “educação profissional”.
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A inclusão da nova seção IV-A, no capítulo da 
LDB relativo ao ensino médio, parece de todo proce-
dente. Trata-se de reconhecer e regulamentar, no es-
paço próprio, a educação profissional técnica nesse 
nível de ensino. O primeiro artigo dessa nova seção, 
o art. 36-A, tratando da definição genérica desse tipo 
de formação, aproveita dispositivos que já constam da 
LDB (§§ 2º e 4º do art. 36).

Os arts. 36-B e 36-C, tratando das formas de 
seu desenvolvimento, constituem, com alguma reor-
denação, a inscrição no texto da Lei, de normas que 
se encontram presentemente no Decreto nº 5.154, de 
23 de julho de 2004. Com o objetivo de conferir maior 
clareza ao texto, pequenas modificações de redação 
podem ser sugeridas, especialmente com relação ao 
destinatário da forma concomitante de desenvolvimento, 
que pode ser o estudante que acaba de se matricular 
ou já está cursando o ensino médio.

O art. 36-D pode ser reformulado, para torná-lo 
mais simples e direto, retirando do texto legal aquilo 
que é óbvio, como por exemplo o fato de que a diplo-
mação só é conferida a quem conclui o curso com 
aproveitamento.

O exame do projeto de lei nº 1.549, de 2007, 
apensado, evidencia que seu objetivo é o de promover 
a educação profissional vinculada a determinada forma 
de organização do ensino fundamental regular, o que 
diverge do ordenamento proposto pela lei de diretrizes 
e bases da educação e pelo projeto principal ora em 
consideração. De fato, a educação profissional técni-
ca está prevista como uma modalidade terminativa no 
ensino médio e a tecnológica, no ensino superior. O 
ensino fundamental, tal como concebido na legislação 
em vigor, por um lado não tem por objetivo específico a 
profissionalização; por outro, estabelecer previamente 
a forma ou o momento de articulação desse nível de 
ensino com a educação profissional, vai de encontro ao 
espírito flexível da legislação, inclusive no que respeita 
à educação de jovens e adultos. Não se recomenda, 
pois, a aprovação de tal medida.

Finalmente, ainda que possa vir a ser meritória 
com relação aos benefícios que pretende oferecer aos 
aposentados da carreira do magistério superior pú-
blico federal, a emenda apresentada trata de matéria 
totalmente alheia ao projeto em análise, não cabendo 
portanto acatá-la.

Tendo em vista o exposto, voto pela aprovação 
do projeto de lei nº 919, de 2007, na forma do Substi-
tutivo anexo, e pela rejeição do projeto de lei nº 1.549, 
de 2007, apensado, e da emenda nº 1. 

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2007. – Depu-
tado Pedro Wilson, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
No 919, DE 2007

Altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 37, 39, 41 e 42 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 37. .................................................
...............................................................
§ 3º A educação de jovens e adultos 

deverá articular-se, preferencialmente, com 
a educação profissional, na forma do regula-
mento.” (NR)

“Art. 39. A educação profissional e tecno-
lógica, no cumprimento dos objetivos da edu-
cação nacional, integra-se aos diferentes níveis 
e modalidades de educação e às dimensões 
do trabalho, da ciência e da tecnologia. 

§ 1º Os cursos de educação profissional 
e tecnológica poderão ser organizados por ei-
xos tecnológicos, possibilitando a construção 
de diferentes itinerários formativos, observa-
das as normas do respectivo sistema e nível 
de ensino. 

§ 2º A educação profissional e tecnoló-
gica abrangerá os seguintes cursos:

I – de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional;

II – de educação profissional técnica de 
nível médio;

III – de educação profissional tecnológica 
de graduação e pós-graduação.

§ 3º Os cursos de educação profissional 
tecnológica de graduação e pós-graduação 
organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, 
características e duração, de acordo com as 
diretrizes curriculares nacionais estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Educação.” (NR)

“Art. 41. O conhecimento adquirido na 
educação profissional e tecnológica, inclusive 
no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, 
reconhecimento e certificação para prossegui-
mento ou conclusão de estudos.” (NR)

“Art. 42. As instituições de educação pro-
fissional e tecnológica, além dos seus cursos 
regulares, oferecerão cursos especiais, aber-
tos à comunidade, condicionada a matrícula à 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48649 

capacidade de aproveitamento e não necessa-
riamente ao nível de escolaridade.” (NR)

Art. 2º O Capítulo II do Título V da Lei nº 9.394, 
de 1996, passa a vigorar acrescido da Seção IV-A, 
denominada “Da Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio”, e dos seguintes arts. 36-A, 36-B, 36-C 
e 36-D:

“Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na 
seção anterior, o ensino médio, atendida a for-
mação geral do educando, poderá prepará-lo 
para o exercício de profissões técnicas.

Parágrafo único. A preparação geral para 
o trabalho e, facultativamente, a habilitação 
profissional, poderão ser desenvolvidas nos 
próprios estabelecimentos de ensino médio 
ou em cooperação com instituições especia-
lizadas em educação profissional.

Art. 36-B. A educação profissional téc-
nica de nível médio será desenvolvida nas 
seguintes formas:

I – articulada com o ensino médio; 
II -subseqüente, em cursos destinados a 

quem já tenha concluído o ensino médio.
Parágrafo único. A educação profissional 

técnica de nível médio deverá observar: 
I – os objetivos e definições contidos nas 

diretrizes curriculares nacionais estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Educação;

II – as normas complementares dos res-
pectivos sistemas de ensino; 

III – as exigências de cada instituição 
de ensino, nos termos de seu projeto peda-
gógico.

Art. 36-C. A educação profissional técnica 
de nível médio articulada, prevista no art. 36-B, 
inciso I, será desenvolvida de forma:

I – preferencialmente integrada, oferecida 
somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo 
a conduzir o aluno à habilitação profissional 
técnica de nível médio, na mesma instituição 
de ensino, efetuando-se matrícula única para 
cada aluno; 

II – concomitante, oferecida a quem in-
gresse no ensino médio ou já o esteja cursan-
do, efetuando-se matrículas distintas para cada 
curso, e podendo ocorrer: 

na mesma instituição de ensino, apro-
veitando-se as oportunidades educacionais 
disponíveis;

em instituições de ensino distintas, apro-
veitando-se as oportunidades educacionais 
disponíveis; 

em instituições de ensino distintas, me-
diante convênios de intercomplementaridade, 
visando o planejamento e o desenvolvimento 
de projeto pedagógico unificado.

Art. 36-D. Os diplomas de cursos de 
educação profissional técnica de nível médio, 
quando registrados, terão validade nacional e 
habilitarão ao prosseguimento de estudos na 
educação superior.

Parágrafo único. Os cursos de educação 
profissional técnica de nível médio, nas for-
mas articulada concomitante e subseqüente, 
quando estruturados e organizados em etapas 
com terminalidade, possibilitarão a obtenção 
de certificados de qualificação para o traba-
lho após a conclusão, com aproveitamento, de 
cada etapa que caracterize uma qualificação 
para o trabalho.” (NR)

Art. 3º O Capítulo III do Título V da Lei nº 9.394, 
de 1996, passa a ser denominado “Da Educação Pro-
fissional e Tecnológica”.

Art. 4º Revogam-se os §§ 2º e 4º do art. 36 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. – Deputado Pedro Wilson,  Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em reunião ordinária realizada nesta 
data, em virtude de entendimento prévio com o 
Deputado Lobbe Neto, resolvi acatar sugestão 
no sentido de suprimir a expressão “preferen-
cialmente” do inciso I, do art. 36-C, constante 
do art. 2º do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 
919 de 2007.

Por entender que a modificação beneficia o Projeto, 
incorporo-a ao meu voto por meio do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Pedro Wilson, Relator.

2º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
No 919, DE 2007

Altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 37, 39, 41 e 42 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a 
seguinte redação:
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“Art. 37. .................................................
...............................................................
§ 3º A educação de jovens e adultos 

deverá articular-se, preferencialmente, com 
a educação profissional, na forma do regula-
mento.” (NR)

“Art. 39. A educação profissional e tecno-
lógica, no cumprimento dos objetivos da edu-
cação nacional, integra-se aos diferentes níveis 
e modalidades de educação e às dimensões 
do trabalho, da ciência e da tecnologia. 

§ 1º Os cursos de educação profissional 
e tecnológica poderão ser organizados por ei-
xos tecnológicos, possibilitando a construção 
de diferentes itinerários formativos, observa-
das as normas do respectivo sistema e nível 
de ensino. 

§ 2º A educação profissional e tecnoló-
gica abrangerá os seguintes cursos:

I – de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional;

II – de educação profissional técnica de 
nível médio;

III – de educação profissional tecnológica 
de graduação e pós-graduação.

§ 3º Os cursos de educação profissional 
tecnológica de graduação e pós-graduação 
organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, 
características e duração, de acordo com as 
diretrizes curriculares nacionais estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Educação.” (NR)

“Art. 41. O conhecimento adquirido na 
educação profissional e tecnológica, inclusive 
no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, 
reconhecimento e certificação para prossegui-
mento ou conclusão de estudos.” (NR)

“Art. 42. As instituições de educação pro-
fissional e tecnológica, além dos seus cursos 
regulares, oferecerão cursos especiais, aber-
tos à comunidade, condicionada a matrícula à 
capacidade de aproveitamento e não necessa-
riamente ao nível de escolaridade.” (NR)

Art. 2º O Capítulo II do Título V da Lei nº 9.394, 
de 1996, passa a vigorar acrescido da Seção IV-A, 
denominada “Da Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio”, e dos seguintes arts. 36-A, 36-B, 36-C 
e 36-D:

“Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na 
seção anterior, o ensino médio, atendida a for-
mação geral do educando, poderá prepará-lo 
para o exercício de profissões técnicas.

Parágrafo único. A preparação geral para 
o trabalho e, facultativamente, a habilitação 
profissional, poderão ser desenvolvidas nos 
próprios estabelecimentos de ensino médio 
ou em cooperação com instituições especia-
lizadas em educação profissional.

Art. 36-B. A educação profissional téc-
nica de nível médio será desenvolvida nas 
seguintes formas:

I – articulada com o ensino médio; 
II -subseqüente, em cursos destinados a 

quem já tenha concluído o ensino médio.
Parágrafo único. A educação profissional 

técnica de nível médio deverá observar: 
I – os objetivos e definições contidos nas 

diretrizes curriculares nacionais estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Educação;

II – as normas complementares dos res-
pectivos sistemas de ensino; 

III – as exigências de cada instituição 
de ensino, nos termos de seu projeto peda-
gógico.

Art. 36-C. A educação profissional técnica 
de nível médio articulada, prevista no art. 36-B, 
inciso I, será desenvolvida de forma:

I – integrada, oferecida somente a quem 
já tenha concluído o ensino fundamental, sendo 
o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio, 
na mesma instituição de ensino, efetuando-se 
matrícula única para cada aluno; 

II – concomitante, oferecida a quem in-
gresse no ensino médio ou já o esteja cursan-
do, efetuando-se matrículas distintas para cada 
curso, e podendo ocorrer: 

na mesma instituição de ensino, apro-
veitando-se as oportunidades educacionais 
disponíveis;

em instituições de ensino distintas, apro-
veitando-se as oportunidades educacionais 
disponíveis; 

em instituições de ensino distintas, me-
diante convênios de intercomplementaridade, 
visando o planejamento e o desenvolvimento 
de projeto pedagógico unificado.

Art. 36-D. Os diplomas de cursos de 
educação profissional técnica de nível médio, 
quando registrados, terão validade nacional e 
habilitarão ao prosseguimento de estudos na 
educação superior.

Parágrafo único. Os cursos de educação 
profissional técnica de nível médio, nas for-
mas articulada concomitante e subseqüente, 
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quando estruturados e organizados em etapas 
com terminalidade, possibilitarão a obtenção 
de certificados de qualificação para o traba-
lho após a conclusão, com aproveitamento, de 
cada etapa que caracterize uma qualificação 
para o trabalho.” (NR)

Art. 3º O Capítulo III do Título V da Lei nº 9.394, 
de 1996, passa a ser denominado “Da Educação Pro-
fissional e Tecnológica”.

Art. 4º Revogam-se os §§ 2º e 4º do art. 36 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. – Deputado Pedro Wilson, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 919/07, com Substitu-
tivo, e pela rejeição do PL 1.549/07, apensado, e da 
emenda apresentada na Comissão, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Pedro Wilson, com com-
plementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Gastão Vieira,Presidente; Maria do Rosário e 

Osvaldo Reis,Vice-Presidentes; Alice Portugal, Angelo 
Vanhoni, Antonio Bulhões, Antônio Carlos Biffi, Ariosto 
Holanda, Átila Lira, Carlos Abicalil, Clodovil Hernandes, 
Clóvis Fecury, Fátima Bezerra, Ivan Valente, João Ma-
tos, Joaquim Beltrão, Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Nice 
Lobão, Nilmar Ruiz, Professor Ruy Pauletti, Professor 
Setimo, Professora Raquel Teixeira, Rogério Marinho, 
Severiano Alves, Waldir Maranhão, Andreia Zito, Eliene 
Lima, Flávio Bezerra, João Oliveira, Jorginho Maluly e 
Mauro Benevides. 

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.013-A, DE 2007 
(Do Sr. Dagoberto)

Disciplina a criação do Banco de De-
senvolvimento do Centro-Oeste; tendo pare-
cer da Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio pela aprova-
ção, com emendas (relator: DEP. WELLING-
TON FAGUNDES).

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 

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Depu-
tado Dagoberto, busca criar o Banco de Desenvolvi-
mento do Centro-Oeste.

O art. 1º estabelece que o Poder Executivo pro-
moverá os atos necessários à constituição do Banco, 
que será um dos órgãos de execução dos programas 
de desenvolvimento previstos no art. 159, I, “c” da 
Constituição Federal.

O art. 2º trata da forma de organização acioná-
ria do banco e do conteúdo dos seus estatutos, e o 
art. 3º trata da localização da sede da instituição e dá 
disposições gerais sobre a forma de aplicação dos 
recursos.

Já o art. 4º trata da composição dos recursos 
da instituição, o art. 5º estipula que seu capital será 
determinado pelo Poder Executivo e o art. 6º trata da 
administração do banco e da composição de sua di-
retoria.

O art. 7º especifica o destino dos empréstimos do 
banco, que devem ser especialmente voltados às ativi-
dades relacionadas nos incisos I a XI do dispositivo.

O art. 8º dispõe sobre as atividades adicionais 
que a Instituição poderá desenvolver, e o art. 9º esti-
pula orientações gerais sobre a concessão de prazos, 
a cobrança de taxas de juros e as demais condições 
dos empréstimos.

O art. 10 apresenta vedações aos empréstimos 
que poderão ser concedidos, e o art. 11 estabelece 
que o Poder Executivo, ao regulamentar a lei que ora 
se propõe, deverá respeitar integralmente as disposi-
ções da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O art. 12 determina que a lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, e o art. 13 revoga as disposi-
ções em contrário.

Na justificação da iniciativa, o autor menciona 
que o presente projeto havia sido apresentado inicial-
mente em 1988 pelo então Deputado Antônio de Je-
sus, recebendo o número 1.451. Apesar de aprovado 
no Plenário desta Casa em 1991, foi arquivado no 
Senado Federal.

O autor alega ainda que a apresentação de propo-
sição de igual teor objetiva dar cumprimento ao dispo-
sitivo constitucional que criou o Banco de Desenvolvi-
mento do Centro-Oeste (art. 34 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias), o que seria de grande 
importância para o desenvolvimento da região.

A proposição está sujeita à apreciação por esta 
Comissão, pela Comissão de Finanças e Tributação 
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e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania. 

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A iniciativa em comento tem o louvável objetivo 
de buscar a expansão econômica da parte central do 
País, criando o Banco de Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste.

Deve-se destacar que o art. 159, I, “c”, da Consti-
tuição Federal estipula que, do produto da arrecadação 
dos impostos sobre renda e proventos de qualquer na-
tureza e sobre produtos industrializados, três por cen-
to serão destinados para aplicação em programas de 
financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições 
financeiras de caráter regional, de acordo com os planos 
regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao 
semi-árido do Nordeste a metade dos recursos desti-
nados à região, na forma que a lei estabelecer.

Já o art. 34, § 11, do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias determina expressamente que 
“fica criado, nos termos da lei, o Banco de Desenvol-
vimento do Centro-Oeste, para dar cumprimento, na 
referida região, ao que determinam os arts. 159, I, “c”, 
e 192, § 2º, da Constituição”.

A esse respeito, deve-se comentar que, em 2006, 
o Plenário desta Casa aprovou o Projeto de Lei Com-
plementar nº 184, de 2004, que recria a Superintendên-
cia do Desenvolvimento Sustentável do Centro-Oeste 
(Sudeco), e que atualmente se encontra em tramitação 
no senado Federal.

O art. 14 da redação final aprovada para o citado 
Projeto de Lei Complementar estipula que, para o de-
sempenho de suas competências, a Sudeco contará 
com recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste 
(FCO), do Tesouro Nacional, de convênios, acordos e 
contratos, de financiamentos de organismos interna-
cionais e de outras fontes legais.

Por sua vez, o art. 15 dessa mesma proposição 
determina que, até que o Banco de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste entre em operação, os recursos des-
tinados ao desenvolvimento da Região Centro-Oeste 
serão operados pelo Banco do Brasil S.A., bem como 
por outras instituições financeiras de natureza pública, 
agências de fomento e organizações de crédito coo-
perativo, designadas pelo Poder Executivo. 

Assim, todos esses aspectos mostram que não 
apenas o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oes-
te tem sua criação prevista constitucionalmente, como 
também é parte integrante do arranjo institucional que 

objetiva alcançar, de forma responsável e dinâmica, a 
expansão do crescimento econômico dessa importan-
te região do País.

Assim, é urgente que seja implementado o Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias no que se 
refere ao Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, 
cuja entrada em operação certamente propiciará a ex-
pansão do crescimento econômico dessa importante 
região do interior do País.

Quanto ao aspecto de redação, deve-se mencio-
nar que o art. 13 da proposição revoga as disposições 
em contrário, o que não é mais utilizado de acordo com 
a boa técnica legislativa. Porém, trata-se de uma ques-
tão de redação que certamente será apreciada pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Face ao exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 1.013, de 2007.

Sala da Comissão, 6 de julho de 2007. – Depu-
tado Wellington Fagundes, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em 06 de julho de 2007 apresentamos a esta 
ilustre Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio nosso parecer ao Projeto de Lei nº 
1.013, de 2007, que “disciplina a criação do Banco de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste” e que foi favorável 
à aprovação da proposição.

Todavia, observamos que o texto poderia ser 
aprimorado em aspectos pontuais. Na redação atual 
do projeto, estipula-se no art. 3º, parágrafo único, que 
o Banco aplicará os recursos destinados à Região 
Centro-Oeste através dos bancos estaduais dos Es-
tados-membros da região e, na falta destes, através 
de outras instituições oficiais de crédito.

A esse respeito, consideramos que o Banco de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste poderia aplicar 
seus recursos inclusive através das cooperativas de 
crédito da Região.

É importante destacar que as sociedades coope-
rativas são sociedades de pessoas, com forma e natu-
reza jurídica próprias, constituídas para prestar serviços 
aos associados, cujo regime jurídico foi instituído pela 
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

Já as cooperativas de crédito são sociedades co-
operativas que têm por objeto a prestação de serviços 
financeiros dos mais diversos aos seus cooperados, 
por esse motivo sendo classificadas como instituições 
financeiras e estando, portanto, submetidas à ação 
normativa e supervisora do Banco Central do Brasil.

Em julho deste ano, o número de cooperativas de 
crédito no País chegou a 1.464, sendo este um setor 
que demonstrou, nos últimos dois anos, tendência de 
crescimento na participação dos ativos totais do Sis-
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tema Financeiro. Com efeito, a carteira de crédito ativa 
desse segmento mostrou elevação de 36,1% entre ju-
nho de 2005 e dezembro de 2006 e atingiu um volume 
de R$ 12,2 bilhões, ou 1,6% do total das operações 
de crédito do SFN.

Dessa forma, as cooperativas de crédito, além 
de estar sob a efetiva supervisão do Banco Central do 
Brasil, configuram-se como um importante instrumento 
de desenvolvimento, estando presentes em um grande 
número de localidades no interior. Ao representarem de 
maneira mais direta os interesses de seus cooperados, 
estão desvinculadas da visão de lucro das instituições 
financeiras tradicionais.

Entendemos também que a redação atual veda 
a possibilidade de que o Banco de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste aplique diretamente, por meio de sua 
própria estrutura, os recursos destinados à região, mo-
tivo pelo qual consideramos importante facultar essa 
alternativa à Instituição. 

Adicionalmente, propomos a atualização da re-
dação do art. 3º, parágrafo único, tendo em vista o 
processo amplo processo de privatização dos bancos 
estaduais ocorrido no Brasil, de forma que sugerimos 
estipular simplesmente que o Banco aplique os recur-
sos destinados à Região Centro-Oeste diretamente ou 
através de instituições oficiais de crédito ou das coo-
perativas de crédito da região.

No que se refere ao art. 7º, entendemos que a 
relação não-exaustiva de empreendimentos aos quais 
o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste possa 
direcionar recursos poderá ser ampliada.

Desta forma, no que tange aos incisos I e III deste 
artigo, consideramos ser importante financiar tanto as 
atividades agrícolas como também as pecuárias. 

Quanto ao inciso VII, é oportuno estipular não 
apenas a aquisição de reprodutores ou animais de 
trabalho, mas também incluir a aquisição e retenção 
de reprodutores e matrizes, bem como atividades vol-
tadas ao melhoramento genético de rebanhos (como 
através de transferência de embriões, por exemplo) e 
outras consideradas essenciais ao desenvolvimento 
da região Centro-Oeste. 

No que tange ao inciso IX, além de especificar a 
atividade de plantio técnico e extensivo de árvores pró-
prias à ecologia da região, entendemos ser necessário 
incluir também o plantio de florestas artificiais. 

Consideramos, ainda, ser oportuno incluir o fi-
nanciamento de atividades de comércio, bem como 
empréstimos para recuperação de áreas degradadas 
e recomposição de reserva legal e de área de Preser-
vação Permanente (APP).

Por fim, apesar de não se tratar de uma relação 
restritiva, julgamos pertinente mencionar, como último 

inciso do art. 7º, outras atividades consideradas es-
senciais ao desenvolvimento da região Centro-Oeste 
como destino prioritário dos empréstimos.

Assim, votamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 1.013, de 2007, com as duas emendas anexas, 
que contemplam as modificações mencionadas.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Wellington Fagundes, Relator.

EMENDA No 1

Dê-se a seguinte redação ao art. 3º:

“Art.3º. ..................................................
Parágrafo único. O banco aplicará os 

recursos destinados à Região Centro-Oes-
te diretamente, ou por meio de delegação 
às instituições oficiais de crédito, ou ainda 
às cooperativas de crédito que atuem nessa 
Região.”(NR)

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Wellington Fagundes, Relator.

EMENDA No 2

Dê-se a seguinte redação ao art. 7º:

“Art.7º. ..................................................
I – financiamento de safras agrícolas e 

atividades pecuárias;
...............................................................
III – construção e instalação de arma-

zéns, centros de coleta e distribuição e usi-
nas de beneficiamento e industrialização de 
produtos da região, que concorram para o 
desenvolvimento e estabilidade da produção 
agrícola e pecuária;

..............................................................
VII – aquisição ou reforma de equipamen-

tos e máquinas agrícolas ou industriais;
VIII – aquisição e retenção de reprodu-

tores e matrizes ou animais de trabalho, bem 
como para atividades que objetivem o melho-
ramento genético de rebanhos;

IX – produção de energia elétrica;
X – plantio técnico e extensivo de árvo-

res próprias à ecologia da região e de flores-
tas artificiais;

XI – serviços de obras e saneamento;
XII – financiamento de atividades turís-

ticas;
XIII – financiamento de atividades de 

comércio; 
XIV – recuperação de áreas degradadas 

e recomposição de reserva legal de Área de 
Preservação Permanente (APP); 
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XV – outras atividades consideradas es-
senciais ao desenvolvimento da região Cen-
tro-Oeste; e

XVI – financiamento de capital de giro.” 
(NR)

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Wellington Fagundes, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente, com emendas, o Pro-
jeto de Lei nº 1.013/2007, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Wellington Fagundes. O Deputado 
Osório Adriano apresentou voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Wellington Fagundes – Presidente, Albano Fran-

co, Antônio Andrade e Vanderlei Macris – Vice-Presi-
dentes, Dr. Adilson Soares, Dr. Ubiali, Edson Ezequiel, 
Evandro Milhomen, Fernando de Fabinho, Fernando 
Lopes, João Maia, Jurandil Juarez, Lúcio Vale, Miguel 
Corrêa Jr., Carlos Eduardo Cadoca, Jairo Ataíde, Ro-
cha Loures e Vicentinho Alves.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Wellington Fagundes, Presidente.

VOTO EM SEPARADO

O Projeto de Lei nº 1.013/2007 do Ilustre Depu-
tado Dagoberto se reveste de elevada importância 
para o objetivo de concretizar a criação do Banco de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste.

Alem disso, a proposição se torna tão mais opor-
tuna porquanto o Fundo Constitucional destinado ao 
desenvolvimento desta Região – o FCO – não tem sido 
administrado com a eficácia desejável pelo seu agente 
financeiro, o Banco do Brasil, conforme Relatórios do 
próprio Banco e do Ministério da Integração Nacional.

O fato é conseqüente da atuação, preponderan-
temente, comercial do Banco do Brasil, cujas diretrizes 
se voltam para a concessão de financiamentos aos 
empreendimentos com garantias financeiras usuais de 
mercado e de rentabilidade plenamente assegurada.

Os repasses do Tesouro Nacional para o FCO, 
por exemplo de 1989 a 2002 alcançaram R$ 25,73 
bilhões, enquanto o total de Contratações de créditos 
foi de R$ 20,80 bilhões. Há assim uma alta retenção 
de recursos pelo Banco. 

Também, não tem havido um critério de investi-
mentos essencialmente voltados para o fomento eco-
nômico do setor produtivo da região e muito menos 
a busca de integração da área produtiva informal à 
economia formalizada, especialmente em relação aos 
pequenos e médios empreendedores.

A proposição, portanto é meritória, sendo meu 
desejo apenas ressalvar alguns aspectos que julgo 
merecer a atenção mais específica desta Comissão.

Primeiro, quanto à participação da União na for-
mação do Capital Social inicial que no Projeto em pauta 
se propõe seja fixada em 70% no mínimo.

Em virtude da importância preponderante dos 
investimentos financeiros que possam ser destinados 
à Região com origem nos recursos oficiais, julgo ne-
cessário que este mínimo de participação da União 
seja mantido, mesmo na hipótese de alterações pos-
teriores do capital social. Submeto ao nobre RELATOR 
a inclusão no seu RELATÓRIO.

Por outro lado, embora não pretenda propor alte-
ração no Projeto de lei no aspecto que ora menciono, 
quero me referir ao disposto no art. 10º do PL, que pro-
íbe o Banco, em qualquer hipótese, fazer empréstimos 
a empresas estatais, autarquias ou quaisquer outras 
entidades mantidas pela União, estados e municípios.

Considero feliz a opção dada pelo Autor a este 
aspecto, cumprindo ressaltar que temos no Centro-
Oeste a carência maior de financiamento para o setor 
produtivo, que se destinem à indústria, ao comércio, ao 
agronegócio e à prestação de serviços. A destinação 
de financiamentos para setores do âmbito governamen-
tal, em qualquer hipótese, poderá ser uma válvula de 
manipulações políticas incompatíveis com a finalidade 
essencial do fomento econômico da Região.

Pelas razões expostas, sou favorável à APROVA-
ÇÃO do RELATÓRIO E VOTO do RELATOR, e portanto, 
do Projeto de Lei nº 1.013/2007.

Sala da Comissão, 17 de agosto de 2007. – Depu-
tado Osório Adriano.

PROJETO DE LEI Nº 1.080-A, DE 2007 
(Do Sr. Rodovalho)

Institui a “Semana Nacional da Famí-
lia”; tendo parecer da Comissão de Edu-
cação e Cultura, pela aprovação (relator: 
DEP. ÁTILA LIRA).

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 proposição em epígrafe, o nobre Deputado 
RODOVALHO, propõe seja instituída a Semana Na-
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cional da Família, a ser comemorada na semana que 
antecede o Dia das Mães, no mês de maio. 

Nesta Casa, o PL em apreço foi distribuído às 
Comissões de Educação e Cultura – CEC e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania – CCJC, com base 
no art. 54 do RICD.

A referida proposição tramita sob rito ordinário, 
sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 
24,II, RICD).

Na CEC, onde não recebeu emendas no prazo 
regimental, cabe examinar o Projeto de Lei em apre-
ço sob a ótica do mérito educacional e cultural, com 
Parecer de minha autoria, por designação da Presi-
dência da Casa. 

II – Voto do Relator

Lembra o ilustre autor da proposta, ao justificá-
la, que ao ensejo do Dia das Mães, data comemorada 
anualmente em todo o mundo no segundo domingo 
do mês de maio, cabe, na semana que antecede esse 
grande dia, cultivar no nosso País a Semana Nacional 
da Família. 

De fato, a família é a célula-mãe da sociedade, 
e, como tal, tem a figura da mãe no seu centro, não 
apenas como a mulher que gera os filhos para a con-
solidação da família, mas também como a mulher que 
representa o esteio da sociedade e da Nação. Vem 
desse papel singular as históricas metáforas: “Mãe-
Natureza” e “Mãe-Terra”, pois tudo o que procede das 
entranhas de uma mãe é considerado, em todas as 
culturas, como sagrado, transcendente. 

Pois bem, a mãe como figura central da família, 
sugere naturalmente que se homenageie a família 
com um todo. Afinal, a família, – em que pesem suas 
transformações ao longo da História, sobretudo nos 
tempos modernos, com a mulher que é mãe em tra-
balhos fora da casa, além dos afazeres domésticos, 
– continua a ser a instituição antropológica por exce-
lência, dado o seu caráter e papel educacional e cul-
tural. Vemos, nesse sentido, com grande tristeza, que 
grande parte dos problemas inerentes à infância e à 
adolescência abandonadas, reside na desestruturação 
do núcleo familiar. 

Reveste-se, portanto, de grande mérito educacio-
nal e cultural a proposição objeto deste Parecer. Te-
nho certeza que a Semana Nacional da Família, como 
proposta pelo nobre autor da proposição em exame, 
será uma oportunidade de refletir sobre a família bra-
sileira: sua trajetória histórica, seu papel, seu alcance 
e suas possibilidades, sobretudo no tocante ao resga-
te de crianças e adolescentes das ruas. E esse, sem 
dúvida alguma, será o resgate da Nação brasileira de 
suas mazelas sociais, uma vez que grande parcela 

delas tem seu fulcro na família fragmentada, sem a 
devida estrutura.

Estou convencido, portanto, de que a Semana 
Nacional da Família, servirá aos nobres propósitos 
encetados pelo autor da proposta em apreço. Posto 
isso, voto pela aprovação – no julgamento de mérito 
educacional e cultural que compete exclusivamente à 
CEC -, do Projeto de Lei nº 1080, de 2007, de autoria 
do ilustre Deputado RODOVALHO. 

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Átila Lira, Relator.

III – PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 1.080/07, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Átila Lira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gastão Vieira,Presidente; Maria do Rosário e 

Osvaldo Reis,Vice-Presidentes; Alice Portugal, Angelo 
Vanhoni, Antonio Bulhões, Antônio Carlos Biffi, Ariosto 
Holanda, Átila Lira, Carlos Abicalil, Clodovil Hernandes, 
Clóvis Fecury, Fátima Bezerra, Ivan Valente, João Ma-
tos, Joaquim Beltrão, Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Nice 
Lobão, Nilmar Ruiz, Professor Ruy Pauletti, Professor 
Setimo, Professora Raquel Teixeira, Rogério Marinho, 
Severiano Alves, Waldir Maranhão, Andreia Zito, Eliene 
Lima, Flávio Bezerra, João Oliveira, Jorginho Maluly e 
Mauro Benevides. 

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Gastão Vieira, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

 COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 40ª Reunião Ordinária Audiência Pú-
blica Realizada em 14 de agosto de 2007. 

Às quatorze horas e quarenta e três minutos do 
dia quatorze de agosto de dois mil e sete, reuniu-se 
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, no Plenário 13, Anexo II da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Julio Semeghini – Presidente; Bilac Pinto – Vice-Pre-
sidente; Edigar Mão Branca, Eduardo Sciarra, Ema-
nuel Fernandes, Eunício Oliveira, Guilherme Menezes, 
Gustavo Fruet, Jorginho Maluly, José Aníbal, Lean-
dro Sampaio, Luiza Erundina, Maria do Carmo Lara, 
Paulo Roberto, Ratinho Junior, Roberto Rocha, Ro-
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drigo Rollemberg, Rômulo Gouveia e Valadares Filho 
– Titulares; Fernando Ferro, João Carlos Bacelar, Jú-
lio Cesar, Rebecca Garcia e Takayama – Suplentes. 
Compareceram também os Deputados Edio Lopes e 
Ernandes Amorim, como não-membros. Deixaram de 
comparecer os Deputados Beto Mansur, Bruno Rodri-
gues, Cristiano Matheus, Dr. Nechar, Elismar Prado, 
Enio Bacci, Jader Barbalho, Jorge Bittar, José Rocha, 
Manoel Salviano, Miguel Martini, Nazareno Fonteles, 
Paulo Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Sandes 
Júnior, Silas Câmara, Uldurico Pinto, Vic Pires Franco, 
Walter Pinheiro, Wladimir Costa e Zequinha Marinho. 
ABERTURA: O Presidente declarou abertos os traba-
lhos da reunião, aprovada mediante o Requerimento 
nº 51 de 2007, de autoria da Deputada Luiza Erundi-
na, destinada a discutir os procedimentos de outorga, 
de fiscalização e da legislação aplicáveis ao serviço 
de radiodifusão comunitária, e reunir subsídios para 
os trabalhos da subcomissão especial que estuda o 
assunto. Justificaram a ausência a senhora Dagmar 
Camargo, Presidente do Conselho Regional de Ra-
diodifusão Comunitária – Rio Grande do Sul (Conrad-
RS), que indicou como representante Soraia da Rosa 
Mendes, conselheira de ética da entidade. Após os 
cumprimentos, o Presidente convidou os expositores 
para tomarem assento à Mesa e concedeu a palavra 
aos convidados na seguinte ordem: 1) Sra. Alexandra 
Luciana Costa, Coordenadora de Serviços de Radio-
difusão Comunitária do Ministério das Comunicações; 
2) Sr. Edilson Ribeiro dos Santos, Superintendente 
de Radiofreqüência e Fiscalização da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Anatel); 3) Sra. Soraia da 
Rosa Mendes, Conselheira de ética do Conselho Re-
gional de Radiodifusão Comunitária – Rio Grande do 
Sul (Conrad-RS); 4) Sr. Bráulio Costa Ribeiro, Jor-
nalista e membro do Coletivo Brasil de Comunicação 
Social (Intervozes); 5) Sr. Joaquim Carlos Carvalho, 
Coordenador Jurídico da Associação Brasileira de Ra-
diodifusão Comunitária (Abraço). Encerradas as expo-
sições dos convidados, o Presidente passou a palavra 
à Deputada Luiza Erundina, autora do requerimento, 
que agradeceu aos convidados pelos esclarecimentos, 
apresentou suas colocações e indagou aos expositores 
sobre a possibilidade de encaminharem, posteriormen-
te, resposta a alguns de seus questionamentos. Em 
seguida, o Presidente passou a palavra aos Deputados 
Takayama, Fernando Ferro, Ernandes Amorim e Édio 
Lopes, inscritos para a fase de debates e aos exposi-
tores para as considerações finais. Durante a reunião, 
ocuparam a presidência os Deputados Maria do Carmo 
Lara e Fernando Ferro. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença 
de todos e encerrou os trabalhos às dezessete horas 

e quarenta e três minutos. O inteiro teor foi gravado, 
passando, o arquivo de áudio, a integrar o acervo do-
cumental desta reunião para degravação, mediante 
solicitação escrita. E, para constar, eu, Myriam Gon-
çalves Teixeira de Oliveira, lavrei a presente Ata que, 
após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente-
Deputado Julio Semeghini, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 41ª Reunião Ordinária Realizada em 15 
de agosto de 2007. 

Às dez horas e quarenta e seis minutos do dia 
quinze de agosto de dois mil e sete, reuniu-se a Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática, no Plenário 13, Anexo II da Câmara dos Depu-
tados, com a presença dos Senhores Deputados Julio 
Semeghini – Presidente; José Rocha, Paulo Bornhau-
sen e Bilac Pinto – Vice-Presidentes; Bruno Rodrigues, 
Cristiano Matheus, Edigar Mão Branca, Eduardo Sciar-
ra, Emanuel Fernandes, Enio Bacci, Guilherme Mene-
zes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, José 
Aníbal, Luiza Erundina, Manoel Salviano, Maria do 
Carmo Lara, Miguel Martini, Nazareno Fonteles, Pau-
lo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho Junior, 
Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, Rômulo Gouveia, 
Sandes Júnior, Silas Câmara, Uldurico Pinto, Valada-
res Filho, Vic Pires Franco, Walter Pinheiro, Wladimir 
Costa e Zequinha Marinho – Titulares; Ana Arraes, 
Ariosto Holanda, Barbosa Neto, Cida Diogo, Fernando 
Ferro, Joaquim Beltrão, Júlio Cesar, Juvenil Alves, Lo-
bbe Neto, Luiz Carlos Busato, Marcos Medrado, Nilmar 
Ruiz, Rafael Guerra e Ricardo Barros – Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Beto Mansur, 
Dr. Nechar, Elismar Prado, Eunício Oliveira, Jader Bar-
balho e Leandro Sampaio. Justificou a ausência o 
Deputado Dr. Nechar. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 39ª reunião, 
realizada no dia 8 de agosto de 2007. O Deputado 
Gustavo Fruet solicitou a dispensa da leitura da Ata. 
Não houve discussão. Em votação, a Ata foi APROVA-
DA por unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidente 
comunicou ao plenário que: 1) recebeu da Presidência 
desta Casa, para conhecimento, cópia dos seguintes 
avisos, entregues aos senhores parlamentares, nesta 
reunião: aviso nº 727/07, da Casa Civil, encaminhando 
a mensagem nº 540 de 2007, que autoriza a transfe-
rência indireta, para outro grupo de cotistas, do con-
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trole societário da Som Líder Rádio Regional Ltda., 
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no município de Palmital, SP; aviso nº 
589/07, da Casa Civil, encaminhando a mensagem nº 
433 de 2007, que autoriza a transferência indireta, para 
outro grupo de cotistas, de controle societário da Rede 
Abolição de Rádio Ltda., concessionária de serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no município de 
Juazeiro do Norte, CE e aviso nº 743/07, da Casa Ci-
vil, encaminhando a mensagem nº 555 de 2007, que 
autoriza 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, SP; 2) recebeu 
justificativa de ausência dos Deputados: Sandes Ju-
nior, no dia 14 de agosto, em virtude de compromisso 
político-partidário em seu estado; Ricardo Barros, no 
dia 3 de abril, em virtude de reunião de liderança de 
seu partido; Beto Mansur, nos dias 15, 28 e 29 de mar-
ço, 11 e 12 de abril, 9, 16, 23, 29 e 30 de maio, 4,14,26 
e 28 de junho, 4, 10 11 e 12 de julho, em virtude de 
participação na CPI de tráfego aéreo; Dr. Nechar, nos 
dias 5 a 8 de julho, devido à representação da Câma-
ra dos Deputados no XXIV Simpósio das Unimeds do 
Estado de SP – Suesp 2007, em Guarujá, SP; no dia 
11 de julho, em virtude de compromissos político-par-
tidários e pelo período de 26 dias, a partir do dia 6 de 
agosto, por motivo de saúde; 3) a Conferência Nacio-
nal Preparatória de Comunicações – uma nova políti-
ca para a convergência tecnológica e o futuro das co-
municações será realizada nos dias 17, 18 e 19 de 
setembro; 4) foram distribuídas aos relatores as se-
guintes proposições, cuja relação foi entregue aos 
membros da comissão nesta reunião: 8 de agosto – 
Deputado Beto Mansur, TVR Nº 53/07; Deputado Bru-
no Rodrigues, TVR Nº 1.114/06; Deputado Cristiano 
Matheus, TVR Nº 998/06; Deputado Eunício Oliveira, 
TVR Nº 25/07; Deputado Jorginho Maluly, TVR Nº 
1.085/06; Deputado José Rocha, TVR Nº 885/06; Depu-
tado Nazareno Fonteles, TVR Nº 839/06; Deputado 
Paulo Henrique Lustosa, TVR Nº 893/06; Deputado 
Rodrigo Rollemberg, TVR Nº 1.108/06; Deputado Ul-
durico Pinto, TVR Nº 1.273/06; Deputado Wladimir 
Costa, TVR Nº 134/07. ORDEM DO DIA: Matéria so-
bre a Mesa: O Presidente colocou em votação o re-
querimento de inclusão extra-pauta, relativo ao reque-
rimento nº 60/2007, da Deputada Luiza Erundina. Em 
votação, o Plenário APROVOU por unanimidade. 1 – 
REQUERIMENTO Nº 60/07 – da Sra. Luiza Erundina 
– que “requer a realização de audiência pública para 
debater os resultados da pesquisa “Rádios Comunitá-
rias: coronelismo eletrônico de novo tipo (1999-2004)””. 
APROVADO. 2 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-

TIVO Nº 30/07 – da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional – (MSC 46/2005) – que “aprova 
o texto do Acordo-Quadro entre o Governo da Repú-
blica 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 HE-
RINGER. PARECER: pela aprovação. DESIGNADO 
RELATOR SUBSTITUTO, DEP. GUSTAVO FRUET 
(PSDB-PR). PARECER DO RELATOR SUBSTITUTO, 
DEP. GUSTAVO FRUET (PSDB-PR), PELA APROVA-
ÇÃO. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
3 – 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 
setembro de2003, que autoriza a Associação Comu-
nitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de 
Goioerê a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Goioerê, Estado do Paraná”. RE-
LATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 4 – 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, Dis-
tritos, Vilas e Lugarejos a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de São Gonçalo do 
Amarante, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado 
BILAC PINTO. PARECER: pela aprovação. VISTA AO 
DEPUTADO PAULO HENRIQUE LUSTOSA. 5 – 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. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 6 – 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 exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média local na cidade 
de Mallet, Estado do Paraná”. RELATORA: Deputada 
MARIA DO CARMO LARA. PARECER: pela aprovação. 
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APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 7 – 
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 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 8 – TVR Nº 54/07 – do Poder 
Executivo – (MSC 188/2007) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante do Pro-
cesso nº 53740000684/1997, que renova a concessão 
da Rádio Educadora de Loanda Ltda para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
dade de Loanda, Estado do Paraná”. RELATOR: Depu-
tado RODRIGO ROLLEMBERG. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
9 – 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 Comuni-
tária de Comunicação e Cultura Rádio Aliança a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: 
Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 10 
– TVR Nº 144/07 – do Poder Executivo – (MSC 
378/2007) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional 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 co-
munitária no município de Colatina , Estado do Espí-
rito Santo”. RELATOR: Deputado EDIGAR MÃO BRAN-
CA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 11 – 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 outor-
ga autorização à Associação Cultural e Comunitária 
de Gravatá – ASCOMG a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Gravatá, Estado 
de Pernambuco”. RELATORA: Deputada LUIZA ERUN-
DINA. PARECER: pela aprovação. VISTA AO DEPU-
TADO FERNANDO FERRO. 12 – 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 Moradores 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, Esta-
do do Paraná”. RELATOR: Deputado RODRIGO ROL-
LEMBERG. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 13 – TVR Nº 152/07 
– do Poder Executivo – (MSC 377/2007) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 731, de 23 de outubro de 2006, 
que outorga autorização à Associação Amigos de Novo 
Progresso a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Novo Progresso, Estado do 
Pará”. RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 14 – 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 ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Parobé, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 15 – PROJETO DE LEI Nº 2.231/99 – do Sr. 
José Carlos Elias – que “obriga os responsáveis por 
“sites” provedores de informações na Internet a forne-
cer classificação indicativa 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. Os Deputados 
Julio Semeghini e Dr. Hélio apresentaram votos em 
separado. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 16 – 
PROJETO DE LEI Nº 4.279/01 – do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
determinando a obrigatoriedade de instalação de te-
lefones públicos nas proximidades de igrejas, associa-
ções beneficentes e casas de recuperação e de aten-
dimento a carentes”. RELATOR: Deputado BILAC PIN-
TO. PARECER: pela rejeição. O Deputado Luiz Mo-
reira apresentou voto em separado em 18/09/2001. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 17 – PROJETO 
DE LEI Nº 4.710/01 – do Sr. Pedro Henry – que “dis-
põe sobre a obrigatoriedade das prestadoras de ser-
viço telefônico fixo comutado manterem posto de aten-
dimento nas localidades por elas atendidas”. (Apen-
sados: PL 5282/2001 e PL 7217/2002) RELATOR: 
Deputado VIC PIRES FRANCO. PARECER: pela apro-
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vação deste, do PL 5282/2001, e do PL 7217/2002, 
apensados, com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA 
DE OFÍCIO. 18 – PROJETO DE LEI Nº 3.684/04 – do 
Sr. Carlos Eduardo Cadoca – que “dispõe sobre me-
didas creditícias de incentivo às empresas de desen-
volvimento de programas de computador livres” RE-
LATOR: Deputado DR. NECHAR. PARECER: pela 
rejeição. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 19 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.677/04 – do Sr. Milton Monti – que 
“dispõe sobre autorização para as Polícias Federal, 
Civil e Militar utilizarem as torres de telefonia celular 
para instalação de sistemas de rádio comunicação e 
dá outras providências”. RELATOR: Deputado JOSÉ 
ROCHA. PARECER: pela aprovação. VISTA AO DEPU-
TADO RATINHO JUNIOR. 20 – PROJETO DE LEI Nº 
5.653/05 – do Sr. Neucimar Fraga – que “institui Pro-
grama de Atendimento e Atenção ao Cidadão Brasi-
leiro no Exterior e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado IBSEN PINHEIRO. PARECER: pela aprova-
ção. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 21 – PRO-
JETO DE LEI Nº 5.841/05 – do Sr. Chico Alencar – que 
“estabelece a obrigatoriedade da publicação da pro-
gramação das emissoras de televisão do Poder Legis-
lativo Federal nos jornais de circulação diária”. RELA-
TOR: Deputado GUSTAVO FRUET. PARECER: pela 
rejeição. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARE-
CER. 22 – 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 infor-
mações ao assinante sobre a utilização dos créditos 
de cartão telefônico e os preços da modalidade pré-
paga”. RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. PA-
RECER: pela aprovação, com substitutivo. RETIRADO 
DE PAUTA PELO RELATOR. 23 – PROJETO DE LEI 
Nº 6.721/06 – do Sr. Milton Monti – que “acrescenta o 
inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997”. RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO. PA-
RECER: pela aprovação, com emendas. RETIRADO 
DE PAUTA DE OFÍCIO. Presidiram a reunião os Depu-
tados Rômulo Gouveia, José Costa e Paulo Henrique 
Lustosa, durante a apreciação dos itens 19 e 22 da 
pauta. ENCERRAMENTO: Antes de encerrar a reunião, 
o Presidente lembrou a todos a realização de audiên-
cia pública, às 14 horas, no plenário 14, em parceria 
com a Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio, para debate sobre o PL Nº 29/07, 
que “Dispõe sobre a organização e exploração das 
atividades de Comunicação Social Eletrônica e dá ou-
tras providências”. Nada mais havendo a tratar, o Pre-
sidente encerrou os trabalhos às onze horas e oito 
minutos. E, para constar, eu, Myriam Gonçalves Tei-
xeira de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que 

será assinada pelo Presidente e encaminhada à pu-
blicação no Diário da Câmara dos Deputados. Depu-
tado Julio Semeghini, Presidente. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 42ª Reunião Ordinária Realizada em 22 
de agosto de 2007. 

Às dez horas e trinta e seis minutos do dia vinte 
e dois de agosto de dois mil e sete, reuniu-se a Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática, no Plenário 13, Anexo II da Câmara dos Depu-
tados, com a presença dos Senhores Deputados Julio 
Semeghini – Presidente; José Rocha, Paulo Bornhau-
sen e Bilac Pinto – Vice-Presidentes; Bruno Rodrigues, 
Cristiano Matheus, Edigar Mão Branca, Eduardo Sciar-
ra, Elismar Prado, Emanuel Fernandes, Enio Bacci, 
Eunício Oliveira, Guilherme Menezes, Gustavo Fruet, 
Jorge Bittar, Jorginho Maluly, José Aníbal, Leandro 
Sampaio, Luiza Erundina, Maria do Carmo Lara, Mi-
guel Martini, Nazareno Fonteles, Paulo Roberto, Rati-
nho Junior, Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, Rô-
mulo Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Valadares 
Filho, Vic Pires Franco, Walter Pinheiro e Zequinha 
Marinho – Titulares; Ana Arraes, Ariosto Holanda, Bar-
bosa Neto, Cida Diogo, Djalma Berger, Eduardo Cunha, 
Fábio Ramalho, Fernando Ferro, Ibsen Pinheiro, João 
Carlos Bacelar, Joaquim Beltrão, Júlio Cesar, Lobbe 
Neto, Luiz Carlos Busato, Mário de Oliveira, Nilmar 
Ruiz, Professora Raquel Teixeira, Rafael Guerra, Re-
becca Garcia, Ricardo Barros, Rodrigo de Castro e 
Waldir Maranhão – Suplentes. Deixaram de compare-
cer os Deputados Beto Mansur, Dr. Nechar, Jader Bar-
balho, Manoel Salviano, Paulo Henrique Lustosa, Ul-
durico Pinto e Wladimir Costa. Justificou a ausência o 
Deputado Dr. Nechar. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o senhor Presidente, Deputado José Ro-
cha, declarou abertos os trabalhos e colocou à apre-
ciação as Atas das 40ª e 41ª reuniões, realizadas nos 
dias 14 e 15 de agosto de 2007, respectivamente. O 
Deputado Emanuel Fernandes solicitou a dispensa da 
leitura das Atas. Não houve discussão. Em votação, as 
Atas foram APROVADAS por unanimidade. EXPE-
DIENTE: O Presidente comunicou ao plenário que: 1) 
recebeu da Presidência desta Casa, para conhecimen-
to, cópia, entregue aos senhores parlamentares, do 
aviso nº 639/07, da Casa Civil, encaminhando a men-
sagem nº 478 de 2007, que autoriza a transferência 
da concessão outorgada à Rádio Educação e Cultura 
de Sertãozinho Ltda., para a Fundação José Paiva 
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Neto explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no município de 
Sertãozinho, SP; 2) recebeu justificativa de ausência 
do Deputado Eunício Oliveira, no dia 15 de agosto, em 
virtude de sua participação no Encontro do PMDB em 
seu estado; 3) indicou o Deputado Leandro Sampaio, 
como representante da comissão, para participar, em 
missão oficial, do SET 2007 – Congresso de Tecnolo-
gia de Rádio, Televisão Broadcast & Cable – Feira de 
Equipamentos e Serviços, a ser realizado no período 
de 22 a 24 de agosto, em São Paulo, SP; 4) recebeu 
do Sr. Peterson Machado, secretário administrativo da 
AMISRAEL, solicitação de encontro do parlamentar 
israelense, Sr. Benyamin Elon, em missão oficial ao 
Brasil, com os membros desta comissão, no dia 28 de 
agosto; 5) recebeu os seguintes convites: – do Ministro 
de Estado da Saúde, José Gomes Temporão e do Mi-
nistro de Estado da Ciência e Tecnologia, Sergio Ma-
chado Rezende, para participar da solenidade de as-
sinatura do Termo de Cooperação e Assistência Téc-
nica a ser celebrado entre os respectivos ministérios, 
no dia 23 de agosto, às 10h30, no auditório Emílio Ri-
bas, no edifício sede do Ministério da Saúde; – da di-
retoria da Associação Nacional dos Procuradores da 
República – ANPR, para participar do coquetel em 
homenagem aos procuradores da República recém 
empossados, dia 27 de agosto, às 20h30, no salão de 
festas Porto Vitória, em Brasília; – do Secretário Exe-
cutivo do Conselho Nacional de Secretários Estaduais 
para Assuntos CT&I, Sr. Alberto Peverati Filho, para 
participar da solenidade de abertura do Fórum Nacio-
nal, que será realizado no dia 30 de agosto, na sala 
de reuniões do Hotel Dorisol, em Jaboatão dos Gua-
rarapes, PE. ORDEM DO DIA: Matéria sobre a Mesa: 
O Presidente colocou em votação os requerimentos 
de inclusão extra-pauta, relativos aos requerimentos 
nº 64 e 65, de 2007, da Deputada Rebecca Garcia. 
Em votação, o Plenário APROVOU por unanimidade. 
1 – REQUERIMENTO Nº 64/07 – da Sra. Rebecca 
Garcia – que “requer a realização de Audiência Públi-
ca para debater as alterações no fuso horário brasilei-
ro propostas por meio do Projeto de Lei nº 882, de 
2007”. APROVADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 65/07 
– da Sra. Rebecca Garcia – que “ Requer realização 
de Audiência Pública com a presença de representan-
tes dos Ministérios da Justiça e Educação, assim como 
o Sr. Flávio Cavalcanti Jr (presidente da ABERT – As-
sociação Brasileiras das Emissoras de Rádio e Televi-
são)”. APROVADO. 3 – REQUERIMENTO Nº 61/07 
– da Sra. Cida Diogo – que “requer informações ao 
ministério das comunicações sobre a implantação da 
TV digital no Brasil a previsão de canal para migração 
da TV câmara para o SBTVD”. Falaram os Deputados 

Emanuel Fernandes e Jorginho Maluly. APROVADO. 
4 – REQUERIMENTO Nº 62/07 – do Sr. Julio Seme-
ghini – que “requer a realização de Audiência Pública 
conjunta com a Comissão de Educação e Cultura, com 
a finalidade de debater o tema da “informatização da 
Rede Escolar Pública e as suas conseqüências no 
aprendizado e na inclusão digital””. Falaram os Depu-
tados Emanuel Fernandes, Luiza Erundina e Jorginho 
Maluly. APROVADO COM EXTENSÃO DO CONVITE 
À UNICAMP E AO SERPRO. 5 – REQUERIMENTO 
Nº 63/07 – do Sr. Roberto Rocha – que “requer a rea-
lização de Audiência Pública para discutir o modelo de 
Rádio Digital a ser implantado no País”. Falaram os 
Deputados Julio Semeghini e Luiza Erundina. APRO-
VADO, COM EXTENSÃO DO CONVITE À ABRAÇO 
E À SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA 
DE TELEVISÃO – SET. Durante a apreciação dos re-
querimentos, o Deputado Julio Semeghini, questiona-
do pelo Deputado Emanuel Fernandes sobre a reali-
zação de audiência pública que trata de carreira de 
ciência e tecnologia, aprovada pelo requerimento nº 
6/2007, esclareceu que já conversou com o ministro 
da ciência e tecnologia sobre o assunto, e que a au-
diência pública será agendada para breve, com a pre-
sença do ministro do planejamento. Falaram também, 
a favor, os Deputados Jorge Bittar e Walter Pinheiro. 
Antes de encerrar o item requerimentos, o Presidente 
colocou em votação o requerimento do Deputado Edu-
ardo Sciarra, solicitando a retirada de pauta do proje-
to de lei nº 2.899/04 (item 6 da pauta). Em votação, o 
plenário rejeitou por unanimidade. Logo após, a pedi-
do da Deputada Luiza Erundina, o Presidente subme-
teu à apreciação do plenário a inversão de pauta do 
item Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
Pela Comissão: Prazo Constitucional (itens 7 a 13). 
Aprovada, passou-se a apreciação da matéria. 6 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.899/04 – do Sr. Alberto Fraga – que 
“estabelece normas gerais de transferência de tecno-
logia produzida por entidades públicas e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 
PARECER: pela rejeição. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 7 – TVR Nº 531/05 – do Poder 
Executivo – (MSC 145/2005) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 11, de 26 de janeiro de 2005, que autoriza a 
Associação Comunitária dos Ciclistas, Motociclistas e 
Mototaxistas do Município de São Gonçalo do Ama-
rante – CE, Distritos, Vilas e Lugarejos a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará”. RELATOR: 
Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Paulo Henrique Lustosa, em 
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15/08/2007. RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 
8 – TVR Nº 80/07 – do Poder Executivo – (MSC 
181/2007) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 25 de novem-
bro de 2003, que outorga concessão à Sistema Lage-
ado de Comunicação Ltda para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, nas cidades de 
Belém e Castanhal, Estado do Pará” RELATOR: Depu-
tado WALDIR MARANHÃO. PARECER: pelo desmem-
bramento. VISTA AO DEPUTADO VIC PIRES FRAN-
CO. 9 – TVR Nº 91/07 – do Poder Executivo – (MSC 
210/2007) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 778, de 25 de 
outubro de 2006, que autoriza a Associação Benefi-
ciente Cristã de Ilhota a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Ilhota, Estado de 
Santa Catarina”. RELATORA: Deputada ANA ARRAES. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 10 – 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 outor-
ga autorização à Associação Cultural e Comunitária 
de Gravatá – ASCOMG a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Gravatá, Estado 
de Pernambuco”. RELATORA: Deputada LUIZA ERUN-
DINA. PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado 
Fernando Ferro, em 15/08/2007. RETIRADO DE PAU-
TA PELO RELATOR. 11 – TVR Nº 147/07 – do Poder 
Executivo – (MSC 381/2007) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 170, de 04 de junho de 2003, que outorga 
permissão à Rádio Ultra FM Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
na cidade de Quissamã, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado EMANUEL FERNANDES. PA-
RECER: pela aprovação. APROVADO O PARECER 
CONTRA O VOTO DO DEPUTADO WALTER PINHEI-
RO. 12 – TVR Nº 1.311/07 – do Poder Executivo – (MSC 
1159/2006) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 346, de 10 
de julho de 2006, que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Piranhas para executar serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Piranhas, 
Estado de Alagoas”. RELATOR: Deputado EMANUEL 
FERNANDES. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 13 – TVR Nº 
1.327/07 – do Poder Executivo – (MSC 28/2007) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 

constante da Portaria nº 642 de 22 de setembro de 
2006, que outorga autorização à Associação Comuni-
tária de Desenvolvimento Artístico e Cultural Capitão 
Leônidas Marques (ACOCALEMA) para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Capitão 
Leônidas Marques, Estado do Paraná”. RELATOR: 
Deputado RÔMULO GOUVEIA. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
14 – PROJETO DE LEI Nº 2.231/99 – do Sr. José Car-
los Elias – que “obriga os responsáveis por “sites” pro-
vedores de informações na Internet a fornecer classi-
ficação indicativa do conteúdo veiculado”. (Apensados: 
PL 4426/2001 (Apensado: PL 1264/2003) e PL 
2842/2003) RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARI-
NHO. PARECER: pela rejeição deste, do PL 4426/2001, 
e do PL 1264/2003, apensados, e pela aprovação do 
PL 2842/2003, apensado. RETIRADO DE PAUTA DE 
OFÍCIO. 15 – PROJETO DE LEI Nº 4.279/01 – do Sr. 
Luiz Bittencourt – 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, associações beneficentes e casas de recupe-
ração e de atendimento a carentes”. RELATOR: Depu-
tado BILAC PINTO. PARECER: pela rejeição. NÃO 
DELIBERADO. 16 – PROJETO DE LEI Nº 3.684/04 
– do Sr. Carlos Eduardo Cadoca – que “dispõe sobre 
medidas creditícias de incentivo às empresas de de-
senvolvimento de programas de computador livres” 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. PARECER: pela 
rejeição. NÃO DELIBERADO. 17 – PROJETO DE LEI 
Nº 4.677/04 – do Sr. Milton Monti – que “dispõe sobre 
autorização para as Polícias Federal, Civil e Militar uti-
lizarem as torres de telefonia celular para instalação 
de sistemas de rádio comunicação e dá outras provi-
dências”. RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. PARE-
CER: pela aprovação. Vista ao Deputado Ratinho 
Junior, em 15/08/2007. NÃO DELIBERADO. 18 – PRO-
JETO DE LEI Nº 5.653/05 – do Sr. Neucimar Fraga – 
que “institui Programa de Atendimento e Atenção ao 
Cidadão Brasileiro no Exterior e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado IBSEN PINHEIRO. PARE-
CER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. Em virtude 
do início da Ordem do Dia da sessão do plenário da 
Câmara dos Deputados, antes de colocar em discus-
são o item 15 da pauta, a reunião teve que ser encer-
rada. Presidiu a reunião o Deputado José Rocha. EN-
CERRAMENTO: Antes de encerrar a reunião, o Pre-
sidente lembrou a todos a realização de audiência 
pública, dia 28, terça-feira, às 15 horas, em parceria 
com a Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio, para continuação do debate sobre 
o PL Nº 29/07, que “Dispõe sobre a organização e ex-
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ploração das atividades de Comunicação Social Ele-
trônica e dá outras providências”. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às onze 
horas e quarenta e seis minutos. E, para constar, eu, 
Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira, Secretária, la-
vrei a presente Ata que será assinada pelo Presiden-
te e encaminhada à publicação no Diário da Câmara 
dos Deputados. Deputado Julio Semeghini, Presiden-
te. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 43ª Reunião Ordinária Realizada Em 
29 de agosto de 2007. 

Às dez horas e trinta e oito minutos do dia vinte 
e nove de agosto de dois mil e sete, reuniu-se a Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática, no Plenário 13, Anexo II da Câmara dos Depu-
tados, com a presença dos Senhores Deputados Julio 
Semeghini – Presidente; José Rocha, Paulo Bornhau-
sen e Bilac Pinto – Vice-Presidentes; Bruno Rodrigues, 
Cristiano Matheus, Edigar Mão Branca, Eduardo Sciar-
ra, Elismar Prado, Emanuel Fernandes, Eunício Oli-
veira, Guilherme Menezes, Gustavo Fruet, Jorginho 
Maluly, José Aníbal, Luiza Erundina, Manoel Salviano, 
Maria do Carmo Lara, Miguel Martini, Paulo Henrique 
Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho Junior, Roberto Ro-
cha, Rodrigo Rollemberg, Rômulo Gouveia, Sandes 
Júnior, Silas Câmara, Uldurico Pinto, Valadares Filho 
e Walter Pinheiro – Titulares; Ana Arraes, Ariosto Ho-
landa, Barbosa Neto, Eduardo Cunha, Fernando Fer-
ro, Frank Aguiar, João Carlos Bacelar, Joaquim Beltrão, 
Júlio Cesar, Lobbe Neto, Mário de Oliveira, Nilmar Ruiz, 
Professora Raquel Teixeira, Rafael Guerra, Ricardo 
Barros, Rodrigo de Castro e Waldir Maranhão – Su-
plentes. Deixaram de comparecer os Deputados Beto 
Mansur, Dr. Nechar, Enio Bacci, Jader Barbalho, Jorge 
Bittar, Leandro Sampaio, Nazareno Fonteles, Vic Pires 
Franco, Wladimir Costa e Zequinha Marinho. Justificou 
a ausência o Deputado Dr. Nechar. ABERTURA: Ha-
vendo número regimental, o Presidente declarou aber-
tos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 42ª 
reunião, realizada no dia 22 de agosto de 2007. O 
Deputado Emanuel Fernandes solicitou a dispensa da 
leitura da Ata. Não houve discussão. Em votação, a 
Ata foi APROVADA por unanimidade. EXPEDIENTE: 
O Presidente comunicou ao plenário que: 1) recebeu 
do presidente do Futurecom, Sr. Laudálio Veiga Filho, 
convite para participar da cerimônia de abertura do 
Seminário Internacional Futurecom 2007, e do painel 
“Redução de Tributos: propostas ousadas para aumen-

tar o valor agregado e a base de clientes”, nos dias 1º 
e 2 de outubro, respectivamente, em Florianópolis, SC. 
O seminário acontecerá de 1º a 4 de outubro e os in-
teressados em participar poderão confirmar presença 
na secretaria da comissão; 2) a presidência da Embra-
pa organizará visita para os membros desta comissão 
e da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimen-
to e Desenvolvimento Rural, às unidades da Embrapa 
sediadas em São Carlos, São Paulo. A data sugerida 
por esta presidência é dia 24 de setembro. Os interes-
sados poderão confirmar presença na secretaria da 
comissão; 3) recebeu justificativa de ausência do depu-
tado Sandes Junior, nos dias 21 e 29 de março, 12 e 
24 de abril, 26, 27 e 28 de junho, 10 de julho e 14 de 
agosto, em virtude de compromissos políticos-partidá-
rios; 4) os requerimentos de inclusão de matéria extra-
pauta devem ser apresentados antes de iniciar a reu-
nião na secretaria da comissão para numeração e 
demais providências. ORDEM DO DIA: Matéria sobre 
a Mesa: O Presidente colocou em votação o requeri-
mento de inclusão extra-pauta, relativo ao requerimen-
to nº 68 de 2007, do Deputado Rômulo Gouveia. Em 
votação, o Plenário APROVOU por unanimidade. 1 – 
REQUERIMENTO Nº 68/07 – do Sr. Rômulo Gouveia 
– que “solicita sejam convidados os representantes 
das Operadoras de Telefonia Celular Claro, Vivo. TIM, 
OI e AMAZÔNIA CELULAR, com atuação no Norte-
Nordeste do país, a comparecerem a esta Comissão, 
em audiência pública, para exporem sobre os planos 
de expansão e universalização e melhoria na presta-
ção do serviço SMP – Serviço Móvel Pessoal, já que 
existem extensas áreas sem cobertura nessas regiões 
do país”. Falaram os Deputados Silas Câmara, Bilac 
Pinto, Julio Semeghini, Miguel Martini e Roberto Ro-
cha. APROVADO, COM EXTENSÃO DO CONVITE À 
ANATEL E A INCLUSÃO DE DEBATE SOBRE: A 
QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, E O 
NOVO REGULAMENTO DO SMP. 2 – REQUERIMEN-
TO Nº 37/07 – do Sr. Walter Pinheiro – que “requer 
audiência pública para discutir a ELETRONET”. APRO-
VADO. O DEPUTADO SILAS CÂMARA SUBSCRE-
VEU O REQUERIMENTO. 3 – REQUERIMENTO Nº 
66/07 – do Sr. Waldir Maranhão – que “audiência Pú-
blica: Solicitam sejam convidados o Ministro da Ciên-
cia e Tecnologia, Sr Sergio Machado Rezende, o Co-
mandante da Aeronáutica Tenente-Brigadeiro-do-Ar, 
Sr.Juniti Saito, o Presidênte da Agência Espacial Bra-
sileira – AEB, Miguel Henze e o Presidente da Socie-
dade Brasileira Para o Progresso da Ciência – SBPC, 
Sr.Marco Antonio Raupp”. Falaram os Deputados Julio 
Semeghini e Emanuel Fernandes. APROVADO. 4 – RE-
QUERIMENTO Nº 67/07 – do Sr. Walter Pinheiro – que 
“requer a realização de uma audiência pública para 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 20 48663 

discutir as ações empreendidas pela ABNT (Associa-
ção Brasileira de Normas Tecnicas) para promover a 
adoção de um padrão aberto de software no Brasil”. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. Antes de iniciar o 
item Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 
Prioridade, o Deputado Silas Câmara comunicou que 
apresentará requerimento de audiência pública, con-
vidando o ministro das comunicações para prestar 
esclarecimentos sobre os procedimentos de tramitação 
dos processos de radiodifusão no ministério. A seguir, 
o Deputado Eduardo Sciarra questionou sobre o re-
querimento de informações encaminhado ao ministro 
das comunicações, sobre desvio de finalidade pratica-
do pelo governo do estado do Paraná nas programa-
ções da Rádio e Televisão Educativa do Paraná – RTVE, 
e que ainda não foi respondido. O Presidente, então 
disse que agendará audiência com o ministro para que 
todos esses assuntos possam ser resolvidos. Em se-
guida, o Presidente, a pedido do Deputado Ricardo 
Barros, submeteu à apreciação do plenário a inversão 
de pauta do item 18. Aprovada, passou-se a aprecia-
ção da matéria. 5 – PROJETO DE LEI Nº 1.276/07 – da 
Sra. Sandra Rosado – que “dispõe sobre a exigência 
de lacre nos disquetes que armazenam os dados da 
votação de cada urna eleitoral, mediante acréscimo 
de § 8º ao art. 59 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997 (Lei das Eleições)”. RELATOR: Deputado 
EMANUEL FERNANDES. PARECER: pela aprovação, 
com emenda. Discutiram a matéria os Deputados Mi-
guel Martini, Julio Semeghini, Silas Câmara e Emanuel 
Fernandes, que sugeriu a realização de reunião com 
técnicos da área de informática para obtenção de in-
formações sobre o assunto. RETIRADO DE PAUTA 
PELO RELATOR. 6 – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 208/04 – do Sr. Eduardo Valverde – que 
“regula o Inciso XXVII, Art. 7º, da Constituição Federal, 
que trata da proteção ao trabalhador em face da mo-
dernização e determina outras providências”. RELA-
TOR: Deputado GUILHERME MENEZES. PARECER: 
pela aprovação. VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS 
RÔMULO GOUVEIA E SILAS CÂMARA. 7 – TVR Nº 
839/06 – do Poder Executivo – (MSC 84/2006) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 772, de 22 de dezembro de 
2003, que autoriza a Associação de Moradores e Ami-
gos de Serranópolis do Iguaçu – AMASI a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ser-
ranópolis do Iguaçu, Estado do Paraná” RELATOR: 
Deputado NAZARENO FONTELES. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 8 – TVR Nº 885/06 – do Poder Executivo – 
(MSC 192/2006) – que “submete à apreciação do 

Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
670, de 09 de dezembro de 2003, que autoriza a As-
sociação para o Desenvolvimento Comunitário do Mu-
nicípio de São João do Sóter – ADECOM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
João do Sóter, Estado do Maranhão”. RELATOR: Depu-
tado JOSÉ ROCHA. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 9 – TVR 
Nº 1.085/06 – do Poder Executivo – (MSC 641/2006) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 18 de Julho de 2006, 
que “Renova a concessão outorgada à Fundação João 
XXIII, para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, sem direito de exclusividade, no Município 
de Mafra, Estado de Santa Catarina.”” RELATOR: Depu-
tado JORGINHO MALULY. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 10 
– TVR Nº 1.108/06 – do Poder Executivo – (MSC 
694/2006) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional ao ato constante da Portaria nº 2.586, de 22 
de Novembro de 2002, que renova, a partir de 5 de 
Setembro de 1998, a permissão outorgada à Radio 
Tribuna de Petrópolis Ltda para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: 
Deputado RODRIGO ROLLEMBERG. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 11 – TVR Nº 62/07 – do Poder Executivo – 
(MSC 188/2007) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante do Processo nº 
53710000614/1998, que renova a permissão outorga-
da à Rádio Montanhesa Menino Jesus de Praga Ltda 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, na cidade de Machado, Estado de 
Minas Gerais”. RELATOR: Deputado JOSÉ ANÍBAL. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 12 – TVR Nº 74/07 – do Po-
der Executivo – (MSC 172/2007) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 1005, de 7 de dezembro de 2006, que ou-
torga autorização à Associação Apeuense de Radio-
difusão Comunitária – AARC para executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Castanhal, 
Estado do Pará”. RELATOR: Deputado MÁRIO DE 
OLIVEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 13 – TVR Nº 80/07 
– do Poder Executivo – (MSC 181/2007) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante do Decreto de 25 de novembro de 2003, que 
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outorga concessão à Sistema Lageado de Comunica-
ção Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média, nas cidades de Belém e Castanhal, 
Estado do Pará” RELATOR: Deputado WALDIR MA-
RANHÃO. PARECER: pelo desmembramento. Vista 
ao Deputado Vic Pires Franco, em 22/08/2007. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 14 – TVR 
Nº 1.320/07 – do Poder Executivo – (MSC 45/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 598, de 24 de novembro 
de 2005, que outorga autorização à Associação Co-
munitária de Comunicação e Cultura de Palmeira para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito à exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no mu-
nicípio de Palmeira, Estado do Paraná”. RELATORA: 
Deputada ANA ARRAES. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 15 
– 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. O Deputado Luiz 
Moreira apresentou voto em separado em 18/09/2001. 
Discutiram a matéria os Deputados José Anibal, Jor-
ginho Maluly, Silas Câmara, Julio Semeghini e Miguel 
Martini. O relator do projeto, acatando sugestão do 
Deputado José Anibal, combinou reunião na próxima 
4ª feira, dia 5 de setembro, para conversar sobre o 
assunto com representante da Anatel. RETIRADO DE 
PAUTA PELO RELATOR. 16 – 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. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 17 
– PROJETO DE LEI Nº 6.575/02 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “dá nova redação ao parágrafo único 
do art. 3º-B do Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 
1969, dispondo sobre o financiamento a projetos de 
implantação e recuperação de infra-estrutura de pes-
quisa nas instituições públicas de ensino superior e de 
pesquisa, e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
tado BILAC PINTO. PARECER: pela rejeição. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 18 – PRO-
POSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 102/05 
– do Sr. Celso Russomanno – que “propõe que a Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-

mática realize ato de fiscalização e controle no Insti-
tuto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), com 
vistas a verificar os procedimentos para concessão do 
uso de marcas e patentes”. RELATOR: Deputado RI-
CARDO BARROS. RELATÓRIO PRÉVIO: pela não 
implementação. RETIRADA DE PAUTA PELO RELA-
TOR. ENCERRAMENTO: Antes de encerrar a reunião, 
o Presidente lembrou a todos os eventos da comissão: 
– dias 29 e 30 de agosto, no Auditório Nereu Ramos, 
Seminário internacional, realizado em parceria com as 
comissões de Seguridade Social, Agricultura, Desen-
volvimento Econômico e Minas e Energia, o Conselho 
de Altos Estudos da Câmara e o Ministério de Minas 
e Energia, para tratar das mudanças climáticas que 
ameaçam a vida na Terra; – dia 4 de setembro, próxi-
ma 3ª feira, audiência pública para debater sobre os 
resultados da pesquisa “Rádios Comunitárias: corone-
lismo eletrônico de novo tipo (1999-2004)”; – dia 5 de 
setembro, audiência pública, em parceria com a Co-
missão de Finanças e Tributação e a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, para discussão 
sobre o projeto de lei encaminhado pelo Poder Execu-
tivo que regula o funcionamento do FNDCT (Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos às onze horas e quarenta e nove minutos. E, 
para constar, eu, Myriam Gonçalves Teixeira de Olivei-
ra, Secretária, lavrei a presente Ata que será assinada 
pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados. Deputado Julio Semeghini, 
Presidente. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 44ª Reunião Ordinária Audiência Pública 
Realizada em 4 de setembro de 2007. 

Às quatorze horas e quarenta e seis minutos do 
dia quatro de setembro de dois mil e sete, reuniu-se 
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, no Plenário 13, Anexo II da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Julio Semeghini – Presidente; Bilac Pinto – Vice-Pre-
sidente; Bruno Rodrigues, Eduardo Sciarra, Elismar 
Prado, Eunício Oliveira, Guilherme Menezes, Gustavo 
Fruet, Luiza Erundina, Maria do Carmo Lara, Nazareno 
Fonteles, Paulo Roberto e Rodrigo Rollemberg – Titu-
lares; Ana Arraes, Barbosa Neto, Fábio Ramalho, Júlio 
Cesar, Rafael Guerra e Rebecca Garcia – Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Beto Mansur, 
Cristiano Matheus, Dr. Nechar, Edigar Mão Branca, 
Emanuel Fernandes, Enio Bacci, Jader Barbalho, Jorge 
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Bittar, Jorginho Maluly, José Aníbal, José Rocha, Lean-
dro Sampaio, Manoel Salviano, Miguel Martini, Paulo 
Bornhausen, Paulo Henrique Lustosa, Ratinho Junior, 
Roberto Rocha, Rômulo Gouveia, Sandes Júnior, Si-
las Câmara, Uldurico Pinto, Valadares Filho, Vic Pires 
Franco, Walter Pinheiro, Wladimir Costa e Zequinha 
Marinho. Justificaram a ausência os Deputados José 
Rocha e Ricardo Barros. ABERTURA: O Presidente 
declarou abertos os trabalhos da reunião, aprovada 
mediante o Requerimento nº 60 de 2007, de autoria 
da Deputada Luiza Erundina, destinada a debater os 
resultados da pesquisa “Rádios Comunitários: corone-
lismo eletrônico de novo tipo (1999-2004)”, e subsidiar 
os trabalhos da subcomissão especial que analisa as 
normas de outorga de radiodifusão. Justificaram a au-
sência o Senhor Carlos Alberto Freire Resende, Diretor 
de Departamento de Outorgas de Serviços de Comu-
nicação Eletrônica do Ministério das Comunicações, 
que indicou como representante Alexandra Costa, Co-
ordenadora de Radiodifusão Comunitária do ministério 
e a Senhora Esmeralda Eudóxia Gonçalves Teixeira, 
do Departamento de Acompanhamento e Avaliação do 
Ministério das Comunicações. Após os cumprimentos, 
o Presidente convidou os expositores para tomarem 
assento à Mesa e concedeu a palavra aos convidados 
na seguinte ordem: 1) Sr. Venício Arthur de Lima, 
Pesquisador-senior do Núcleo de Estudos sobre Mídia 
e Política da Universidade de Brasília (UnB) e autor 
da pesquisa; 2) Sr. Cristiano Aguiar Lopes, Consul-
tor Legislativo da Câmara dos Deputados e autor da 
pesquisa; 3) Sra. Alexandra Luciana Costa, Coorde-
nadora de Serviços de Radiodifusão Comunitária do 
Ministério das Comunicações; 4) Sr. Joaquim Carlos 
Carvalho, Coordenador Jurídico da Associação Bra-
sileira de Radiodifusão Comunitária (Abraço). Encer-
radas as exposições dos convidados, o Presidente 
passou a palavra à Deputada Luiza Erundina, autora 
do requerimento, que agradeceu aos convidados pe-
los esclarecimentos e apresentou suas colocações e 
questionamentos. Em seguida, o Presidente passou 
a palavra à Deputada Maria do Carmo Lara, inscri-
ta para a fase de debates e aos expositores para as 
considerações finais. Durante a reunião, ocuparam a 
presidência os Deputados Bilac Pinto, Maria do Carmo 
Lara e Luiza Erundina. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença 
de todos e encerrou os trabalhos às dezessete horas 
e dez minutos. O inteiro teor foi gravado, passando, 
o arquivo de áudio, a integrar o acervo documental 
desta reunião para degravação, mediante solicitação 
escrita. E, para constar, eu, Myriam Gonçalves Teixei-
ra de Oliveira, lavrei a presente Ata que, após lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 

Julio Semeghini, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 45ª Reunião Ordinária Realizada em 5 
de setembro de 2007. 

Às dez horas e quarenta e sete minutos do dia 
cinco de setembro de dois mil e sete, reuniu-se a Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática, no Plenário 13, Anexo II da Câmara dos Depu-
tados, com a presença dos Senhores Deputados Julio 
Semeghini – Presidente; Bilac Pinto – Vice-Presidente; 
Bruno Rodrigues, Edigar Mão Branca, Eduardo Sciar-
ra, Elismar Prado, Emanuel Fernandes, Guilherme 
Menezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, 
José Aníbal, Leandro Sampaio, Luiza Erundina, Ma-
noel Salviano, Maria do Carmo Lara, Miguel Martini, 
Nazareno Fonteles, Paulo Henrique Lustosa, Ratinho 
Junior, Roberto Rocha, Rômulo Gouveia, Sandes Jú-
nior, Silas Câmara, Valadares Filho, Walter Pinheiro, 
Wladimir Costa e Zequinha Marinho – Titulares; Arios-
to Holanda, Barbosa Neto, Cida Diogo, Djalma Berger, 
Eduardo Cunha, Fábio Ramalho, Fernando Ferro, João 
Carlos Bacelar, Joaquim Beltrão, Júlio Cesar, Juvenil 
Alves, Lobbe Neto, Luiz Carlos Busato, Moreira Men-
des, Nilmar Ruiz, Professora Raquel Teixeira, Rafael 
Guerra, Rebecca Garcia e Rodrigo de Castro – Su-
plentes. Deixaram de comparecer os Deputados Beto 
Mansur, Cristiano Matheus, Dr. Nechar, Enio Bacci, 
Eunício Oliveira, Jader Barbalho, José Rocha, Paulo 
Bornhausen, Paulo Roberto, Rodrigo Rollemberg, Ul-
durico Pinto e Vic Pires Franco. Justificaram a ausên-
cia os Deputados José Rocha e Ricardo Barros. ABER-
TURA: Havendo número regimental, o Presidente 
declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação 
a Ata da 43ª reunião, realizada no dia 29 de agosto de 
2007. O Deputado Emanuel Fernandes solicitou a dis-
pensa da leitura da Ata. Não houve discussão. Em 
votação, a Ata foi APROVADA por unanimidade. EX-
PEDIENTE: O Presidente comunicou ao plenário que: 
1) recebeu do Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Arlindo Chinaglia, convite, extensivo a todos 
os membros da comissão, para a abertura da exposi-
ção em comemoração à Semana da Pátria, dia 6 de 
setembro, às 11h30, no Salão Nobre desta Casa; 2) 
recebeu do Presidente da Anprotec – Associação Na-
cional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores, Sr. José Eduardo Azevedo Fiates, convite 
para participar do Encontro de Lideranças do Poder 
Legislativo sobre Parques Tecnológicos no Brasil, no 



48666 Quinta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

dia 17 de setembro, das 14h30 às 17h30; e da soleni-
dade de abertura do Seminário Nacional de Parques 
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, no dia 18 
de setembro, às 18h30. Os eventos acontecerão no 
Ouro Minas Palace Hotel, Belo Horizonte e o Deputado 
Paulo Piau representará a comissão; 3) a visita ao 
Centro Global de Serviços de Tecnologia da Informa-
ção, em Hortolândia, São Paulo, será no dia 10 de 
setembro, das 11h às 14h; 4) recebeu do Deputado 
Leonardo Monteiro, e encontra-se na secretaria desta 
comissão, para consulta dos senhores parlamentares, 
a separata sobre o projeto “Rádio na escola, instru-
mento de cidadania”; 5) recebeu justificativa de ausên-
cia do Deputado José Rocha, pelo período de 15 dias, 
a contar do dia 30 de agosto, para tratamento de saú-
de e do Deputado Ricardo Barros, nos dias 4, 5 e 6 de 
setembro, em virtude de representação, em missão 
oficial, como presidente do Grupo Parlamentar Brasil-
Itália, em Milão, Itália. A seguir, o Deputado Walter 
Pinheiro sugeriu que as próximas visitas sejam mar-
cadas, preferencialmente, às sextas-feiras. ORDEM 
DO DIA: Matéria sobre a Mesa: O Presidente colocou 
em votação o requerimento de inclusão extra-pauta, 
relativo ao requerimento nº 73 de 2007, do Deputado 
Julio Semeghini. Em votação, o Plenário APROVOU 
por unanimidade. 1 – REQUERIMENTO Nº 73/07 – do 
Sr. Julio Semeghini – que “requer a realização de au-
diência púlica para debater os planos de expansão, a 
situação de marcado e os problemas atuais referentes 
aos serviços de TV por assinatura”. APROVADO, COM 
A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E EXTENSÃO DO CONVITE AO MI-
NISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E ANATEL. 2 – RE-
QUERIMENTO Nº 69/07 – do Sr. Rodrigo Rollemberg 
– que “requer a realização de Seminário sobre”Pesquisa 
Tecnológica”, como parte das atividades da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia”. Falou o Deputado 
Julio Semeghini. APROVADO, REAVALIANDO-SE A 
DATA DO EVENTO. O DEPUTADO PAULO HENRI-
QUE LUSTOSA SUBSCREVEU O REQUERIMENTO. 
3 – REQUERIMENTO Nº 70/07 – do Sr. Elismar Prado 
– (PL 1821/2003) – que “requer a realização de Audi-
ência Pública, para debater o Projeto de Lei nº 
1.821/2003, de autoria do Deputado Vicentinho, que 
dispõe sobre a veiculação obrigatória, nas emissoras 
de televisão, de desenhos animados produzidos na-
cionalmente e dá outras providências”. APROVADO. 
4 – REQUERIMENTO Nº 71/07 – da Sra. Luiza Erun-
dina – que “requer a prorrogação por 90 (noventa) dias 
dos trabalhos da Subcomissão Especial destinada a 
analisar mudanças nas normas de apreciação dos atos 
de outorga e renovação de concessão, permissão ou 
autorização de serviço de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens”. APROVADO. 5 – PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 208/04 – do Sr. Eduardo Valver-
de – que “regula o Inciso XXVII, Art. 7º, da Constituição 
Federal, que trata da proteção ao trabalhador em face 
da modernização e determina outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME MENEZES. PARE-
CER: pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados 
Rômulo Gouveia e Silas Câmara, em 29/08/2007. 
RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 6 – 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 Gon-
çalo do Amarante – CE, Distritos, Vilas e Lugarejos a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ce-
ará”. RELATOR: Deputado BILAC PINTO. PARECER: 
pela aprovação. Vista ao Deputado Paulo Henrique 
Lustosa, em 15/08/2007. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 7 – TVR Nº 641/05 – do Poder 
Executivo – (MSC 357/2005) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 213, de 28 de abril de 2004, que outorga au-
torização à Associação Comunitária e Cultural Mode-
lo – ACCM para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Castanhal, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME MENEZES. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 8 – TVR Nº 1.237/06 – do Poder 
Executivo – (MSC 982/2006) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante do De-
creto de 11 de setembro de 2006, que “Renova a con-
cessão outorgada à Sociedade Rádio Princesa Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda 
média, sem direito de exclusividade, no município de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná.”” RELATOR: 
Deputado ROBERTO ROCHA. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO O PARECER CONTRA O VOTO 
DO DEPUTADO WALTER PINHEIRO. 9 – TVR Nº 
1.273/06 – do Poder Executivo – (MSC 1057/2006) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 177, de 3 de abril de 2006, 
que outorga permissão à Rádio FM Medianeira S/C 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada no município de Buritis, Es-
tado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado ULDU-
RICO PINTO. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
O PARECER CONTRA O VOTO DO DEPUTADO WAL-
TER PINHEIRO. 10 – TVR Nº 115/07 – do Poder Exe-
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cutivo – (MSC 253/2007) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
713, de 23 de outubro de 2006, que outorga autoriza-
ção à Associação de Desenvolvimento Comunitário a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Nova Hartz, Estado do Rio Grande do 
Sul”. RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 11 – TVR Nº 1.294/07 – do Poder 
Executivo – (MSC 1087/2006) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 420, de 04 de setembro de 2006, que outorga 
autorização à Associação Rádio Comunitária Penín-
sula Norte para executar serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Brasília, Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. Antes de dar início ao próximo item da 
pauta, o Presidente explicou que os processos de ou-
torga de radiodifusão não tem constado da pauta por 
estarem com a documentação incompleta. Esclareceu 
que o ministério das comunicações não está encami-
nhando alguns documentos previstos no Ato Norma-
tivo nº 1/2007, o que dificulta a tramitação dessas pro-
posições. Concluiu afirmando que no sentido de solu-
cionar esse problema, tem tomado todas as providên-
cias necessárias, incluindo conversas com o ministro 
Hélio Costa e com o secretário de telecomunicações, 
Roberto Pinto Martins. O Deputado Walter Pinheiro, 
apoiado pelos Deputados Emanuel Fernandes, Luiza 
Erundina e Guilherme Menezes, lembrando entendi-
mento anterior da comissão, sugeriu que os referidos 
processos sejam distribuídos aos deputados somente 
após o encerramento dos trabalhos da subcomissão 
especial de radiodifusão. 12 – PROJETO DE LEI Nº 
4.547/04 – da Sra. Maria Helena – que “dispõe sobre 
a aplicação de tarifas uniformes nos serviços de tele-
comunicações”. RELATOR: Deputado EUNÍCIO OLI-
VEIRA. PARECER: pela aprovação, com emenda. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 13 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.231/99 – do Sr. José Carlos Elias – que 
“obriga os responsáveis por “sites” provedores de in-
formações 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 re-
jeição deste, do PL 4426/2001, e do PL 1264/2003, 
apensados, e pela aprovação do PL 2842/2003, apen-
sado. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 14 – PRO-
JETO 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”. (Apen-
sados: PL 5282/2001 e PL 7217/2002) RELATOR: 
Deputado VIC PIRES FRANCO. PARECER: pela apro-
vação deste, do PL 5282/2001, e do PL 7217/2002, 
apensados, com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA 
DE OFÍCIO. 15 – PROJETO DE LEI Nº 768/03 – do 
Sr. Luiz Bittencourt – que “modifica a Lei nº 9.472, de 
16 de julho de 1997 ( Lei Geral de Telecomunicações), 
obrigando as operadoras de telefonia fixa comutada a 
divulgar a legislação de defesa do consumidor nas 
listas telefônicas de distribuição obrigatória”. RELATOR: 
Deputado RÔMULO GOUVEIA. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
16 – PROJETO DE LEI Nº 3.684/04 – do Sr. Carlos 
Eduardo Cadoca – que “dispõe sobre medidas credi-
tícias de incentivo às empresas de desenvolvimento 
de programas de computador livres” RELATOR: Depu-
tado DR. NECHAR. PARECER: pela rejeição. RETI-
RADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 17 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.653/05 – do Sr. Neucimar Fraga – que “institui 
Programa de Atendimento e Atenção ao Cidadão Bra-
sileiro no Exterior e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado IBSEN PINHEIRO. PARECER: pela aprova-
ção. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 18 – PRO-
JETO DE LEI Nº 5.891/05 – do Sr. Fernando de Fabi-
nho – (PL 4861/2005) – que “altera a Lei nº 9.472, de 
16 de julho de 1997, obrigando as prestadoras de Ser-
viço Móvel Pessoal a prestar informações ao assinan-
te sobre a utilização dos créditos de cartão telefônico 
e os preços da modalidade pré-paga”. RELATOR: 
Deputado RÔMULO GOUVEIA. PARECER: pela apro-
vação, com substitutivo. Discutiram a matéria os Depu-
tados Walter Pinheiro e Juvenil Alves. VISTA CONJUN-
TA AOS DEPUTADOS JULIO SEMEGHINI E JUVENIL 
ALVES. 19 – PROJETO DE LEI Nº 6.721/06 – do Sr. 
Milton Monti – 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 apro-
vação, com emendas. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍ-
CIO. 20 – PROJETO DE LEI Nº 1.120/07 – do Sr. Ro-
drigo Rollemberg – que “dispõe sobre o processo de 
disseminação da produção técnico-científica pelas 
instituições de ensino superior no Brasil e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado ARIOSTO HO-
LANDA. PARECER: pela aprovação, com emendas. 
RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. Presidiram 
também a reunião os Deputados Bilac Pinto, e Ema-
nuel Fernandes durante a apreciação do item 1 da 
pauta. ENCERRAMENTO: Antes de encerrar a reunião, 
o Presidente lembrou a todos os eventos da comissão: 
dia 5, às 14h, audiência pública, em parceria com a 
Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, para discussão 
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sobre o projeto de lei encaminhado pelo Poder Execu-
tivo que regula o funcionamento do FNDCT (Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 
dia 11, às 14h30, audiência pública para debate sobre 
a implantação do rádio digital no país; dia 12, às 11h, 
no plenário 14, audiência pública, em parceria com a 
Comissão de Minas e Energia e a Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional, para apresen-
tação do Programa Nuclear da Marinha. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos 
às onze horas e cinqüenta minutos. E, para constar, 
eu, Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira, Secretária, 
lavrei a presente Ata que será assinada pelo Presiden-
te e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados. Deputado Julio Semeghini, Presidente. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 46ª Reunião Extraordinária Audiência 
Pública com A Participação da Comissão de Finan-
ças E Tributação e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania Realizada Em 5 de setem-
bro de 2007. 

Às quatorze horas e cinqüenta e quatro minutos 
do dia cinco de setembro de dois mil e sete, no Plenário 
13, Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniram-se 
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, a Comissão de Finanças e Tributação e a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
com a presidência alternada dos Deputados Julio Se-
meghini e Bilac Pinto, Presidente e 3º Vice-Presidente, 
respectivamente, da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática, e Pedro Eugênio, 3º 
Vice-Presidente da Comissão de Finanças e Tributa-
ção. A lista de presença da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática registrou o 
comparecimento dos Senhores Deputados Julio Se-
meghini – Presidente; Paulo Bornhausen e Bilac Pinto 
– Vice-Presidentes; Bruno Rodrigues, Eduardo Sciarra, 
Elismar Prado, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, 
Guilherme Menezes, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, 
Luiza Erundina, Nazareno Fonteles, Paulo Henrique 
Lustosa, Ratinho Junior, Rodrigo Rollemberg, Rômu-
lo Gouveia, Sandes Júnior, Valadares Filho e Walter 
Pinheiro – Titulares; Ana Arraes, Barbosa Neto, Cida 
Diogo, Fábio Ramalho, Moreira Mendes, Paulo Piau, 
Rafael Guerra e Rebecca Garcia – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Beto Mansur, Cristiano 
Matheus, Dr. Nechar, Edigar Mão Branca, Enio Bac-
ci, Gustavo Fruet, Jader Barbalho, José Aníbal, José 

Rocha, Leandro Sampaio, Manoel Salviano, Maria do 
Carmo Lara, Miguel Martini, Paulo Roberto, Roberto 
Rocha, Silas Câmara, Uldurico Pinto, Vic Pires Fran-
co, Wladimir Costa e Zequinha Marinho. Justificaram 
a ausência os Deputados José Rocha e Ricardo Bar-
ros. A lista de presença da Comissão de Finanças e 
Tributação. registrou o comparecimento dos Senhores 
Deputados Fábio Ramalho, Félix Mendonça, Fernando 
Coruja, Guilherme Campos, João Dado, Luiz Carlos 
Hauly, Manoel Junior, Pedro Eugênio, e Silvio Torres 
– Titulares. Deixaram de comparecer os Deputados 
Aelton Freitas, Alfredo Kaefer, Antonio Palocci, Arman-
do Monteiro, Arnaldo Madeira, Carlos Melles, Eduardo 
Cunha, Filipe Pereira, João Magalhães, José Carlos 
Aleluia, José Pimentel, Júlio Cesar, Luciana Genro, 
Luiz Carreira, Luiz Fernando Faria, Marcelo Almeida, 
Max Rosenmann,, Mussa Demes, Pedro Novais, Ro-
cha Loures, Silvio Costa, Vignatti e Virgílio Guimarães. 
Justificou a ausência o Deputado Max Rosenmann. 
A lista de presença da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania registrou o comparecimento 
dos Senhores Deputados Antonio Bulhões, Fernando 
Coruja, Francisco Tenorio, Maurício Rands, Mendonça 
Prado, Moreira Mendes e Sérgio Barradas Carneiro. 
Deixaram de comparecer os Deputados Antonio Car-
los Magalhães Neto, Benedito de Lira, Bonifácio de 
Andrada, Bruno Araújo, Candido Vaccarezza, Carlos 
Bezerra, Cezar Schirmer, Ciro Gomes, Colbert Martins, 
Edmar Moreira, Edson Aparecido, Efraim Filho, Felipe 
Maia, Flávio Dino, Geraldo Pudim, Gerson Peres, Ib-
sen Pinheiro, Índio da Costa, João Paulo Cunha, José 
Eduardo Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Juthahy 
Junior, Leonardo Picciani, Magela, Marcelo Guimarães 
Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Marcio França, 
Maria Lúcia Cardoso, Maurício Quintella Lessa, Mauro 
Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Michel Temer, Nel-
son Pellegrino, Nelson Trad, Neucimar Fraga, Odair 
Cunha, Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, 
Paulo Teixeira, Regis de Oliveira, Renato Amary, Ro-
berto Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Sandra Ro-
sado, Sérgio Brito, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, 
Vicente Arruda, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Wilson Santiago, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, 
ABERTURA: O Presidente declarou abertos os traba-
lhos da reunião, aprovada mediante os requerimentos 
nº59 de 2007 (CCTCI), de autoria do Deputado Julio 
Semeghini, nº 26 de 2007 (CCJC), de autoria do Depu-
tado Sérgio Barradas Carneiro e nº 86 de 2007 (CFT), 
de autoria do Deputado Pedro Eugênio, e destinada 
a discutir o Projeto de Lei nº 1.631/2007, que dispõe 
sobre o FNDCT – Fundo de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico. Justificaram a ausência o Senhor 
Jacob Palis Junior, Presidente da Academia Brasileira 
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de Ciências (ABC), que indicou como representante 
Evando Mirra, membro da diretoria da entidade; o Se-
nhor Marco Antonio Raupp, Presidente da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC); e o Se-
nhor Armando de Queiroz Monteiro Neto, Presidente 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que in-
dicou como representante Rafael Lucchesi, diretor de 
operações da confederação. Após os cumprimentos, 
o Presidente convidou os expositores para tomarem 
assento à Mesa e concedeu a palavra aos convidados 
na seguinte ordem: 1) Sr. Sérgio Rezende, Ministro 
de Estado de Ciência e Tecnologia; 2) Sr. Evando 
Mirra, membro da diretoria da Academia Brasileira 
de Ciências (ABC); 3) Sr. Rafael Lucchesi, diretor 
de operações da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). Encerradas as exposições dos convidados, o 
Presidente passou a palavra aos autores dos reque-
rimentos, Deputados Pedro Eugênio e Sérgio Barra-
das Carneiro, que agradeceram aos convidados pelos 
esclarecimentos e apresentaram suas colocações e 
questionamentos. Em seguida, o Presidente passou 
a palavra ao ministro Sérgio Rezende para responder 
algumas indagações feitas pelo representante da CNI. 
Durante a fase de debates falaram os deputados Ana 
Arraes, Luiza Erundina, Jorge Bittar, Rodrigo Rollem-
berg, Jorginho Maluly, Emanuel Fernandes, Walter 
Pinheiro, Nazareno Fonteles, Félix Mendonça e Julio 
Semeghini, e, logo após, os expositores para as con-
siderações finais. ENCERRAMENTO: Nada mais ha-
vendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou os trabalhos às dezessete horas e 
dezesseis minutos. O inteiro teor foi gravado, passan-
do, o arquivo de áudio, a integrar o acervo documental 
desta reunião para degravação, mediante solicitação 
escrita. E, para constar, eu, Myriam Gonçalves Teixei-
ra de Oliveira, lavrei a presente Ata que, após lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente. Deputado 
Julio Semeghini, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 47ª Reunião Ordinária Audiência Públi-
ca Realizada em 11 de setembro de 2007. 

Às quinze horas e dezesseis minutos do dia onze 
de setembro de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
no Plenário 13, Anexo II da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Julio Se-
meghini – Presidente; Paulo Bornhausen e Bilac Pinto 

– Vice-Presidentes; Beto Mansur, Cristiano Matheus, 
Dr. Nechar, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, Ema-
nuel Fernandes, Eunício Oliveira, Guilherme Menezes, 
Gustavo Fruet, Jorginho Maluly, Luiza Erundina, Maria 
do Carmo Lara, Miguel Martini, Nazareno Fonteles, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Roberto Ro-
cha, Rodrigo Rollemberg, Rômulo Gouveia, Sandes 
Júnior, Uldurico Pinto, Valadares Filho e Zequinha Ma-
rinho – Titulares; Barbosa Neto, Fernando Ferro, João 
Carlos Bacelar, Joaquim Beltrão, Júlio Cesar, Luiz Car-
los Busato, Nilmar Ruiz, Paulo Piau e Rafael Guerra 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Bruno Rodrigues, Eduardo Sciarra, Enio Bacci, Jader 
Barbalho, Jorge Bittar, José Aníbal, José Rocha, Le-
andro Sampaio, Manoel Salviano, Ratinho Junior, Silas 
Câmara, Vic Pires Franco, Walter Pinheiro e Wladimir 
Costa. Justificaram a ausência os Deputados Gerson 
Peres e José Rocha. ABERTURA: O Presidente decla-
rou abertos os trabalhos da reunião, aprovada mediante 
os Requerimentos nº 32 e 63 de 2007, de autoria dos 
Deputados Maria do Carmo Lara, Roberto Rocha e ou-
tros, para discutir o processo de implantação do rádio 
digital no País. Justificaram a ausência a Senhora Zilda 
Beatriz Silva de Campos Abreu, Secretária de Serviços 
de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comu-
nicações; o Senhor Ronaldo Sardenberg, Presidente 
da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, 
que indicou como representante Ara Apkar Minassian, 
Superintendente de Comunicação de Massa da agên-
cia; o Senhor Daniel Pimentel Slavieiro, Presidente da 
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televi-
são – Abert, que indicou como representante Ronald 
Barbosa, Assessor Técnico da associação, que também 
representou a Sociedade Brasileira de Engenharia de 
Televisão – Set; o Senhor Humberto Barbato, Presi-
dente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica – Abinee, que indicou como representante 
Rogério de Souza Corrêa, Diretor da empresa AUAD 
Corrrea Equipamentos Eletrônicos Ltda. (Teletronix). 
Após os cumprimentos, o Presidente convidou os ex-
positores para tomarem assento à Mesa e concedeu a 
palavra aos convidados na seguinte ordem: 1) Sr. Ara 
Apkar Minassian, Superintendente de Comunicação 
de Massa da Agência Nacional de Telecomunicações 
– Anatel; 2) Sr. Ronald Barbosa, Assessor Técnico da 
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televi-
são – Abert e representante da Sociedade Brasileira 
de Engenharia de Televisão – Set; 3) Sr. Rogério de 
Souza Corrêa, representante da Associação Brasileira 
da Indústria Elétrica e Eletrônica – Abinee; 4) Flávio 
Lara Resende, Diretor da Rádio Bandeirantes e repre-
sentante da Abra – Associação Brasileira de Radiodi-
fusores; 5) Sr. Joaquim Carlos Carvalho, Coordena-
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dor Jurídico da Associação Brasileira de Radiodifusão 
Comunitária – Abraço. Encerradas as exposições dos 
convidados, o Presidente passou a palavra aos Depu-
tados Maria do Carmo Lara e Roberto Rocha, autores 
dos requerimentos, que agradeceram aos convidados 
pelos esclarecimentos e apresentaram suas colocações 
e questionamentos. Durante a fase de debates, falaram 
os Deputados Nazareno Fonteles, Barbosa Neto, Bilac 
Pinto e Julio Semeghini. A seguir, o Presidente passou 
a palavra aos expositores para as considerações finais. 
Ocuparam também a presidência os Deputados Dr. Ne-
char, Barbosa Neto e Bilac Pinto. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou os trabalhos às dezoito 
horas e trinta e seis minutos. O inteiro teor foi grava-
do, passando, o arquivo de áudio, a integrar o acervo 
documental desta reunião para degravação, mediante 
solicitação escrita. E, para constar, eu, Myriam Gon-
çalves Teixeira de Oliveira, lavrei a presente Ata que, 
após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente. 
Deputado Julio Semeghini, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 48ª Reunião Ordinária Realizada Em 
12 de setembro de 2007. 

Às dez horas e quarenta e quatro minutos do dia 
doze de setembro de dois mil e sete, reuniu-se a Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
no Plenário 13, Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Julio Semeghini 
– Presidente; Bilac Pinto – Vice-Presidente; Beto Mansur, 
Cristiano Matheus, Dr. Nechar, Edigar Mão Branca, Edu-
ardo Sciarra, Elismar Prado, Emanuel Fernandes, Euní-
cio Oliveira, Guilherme Menezes, Gustavo Fruet, Jorge 
Bittar, Jorginho Maluly, José Aníbal, Leandro Sampaio, 
Luiza Erundina, Maria do Carmo Lara, Miguel Martini, 
Nazareno Fonteles, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Ro-
berto, Ratinho Junior, Roberto Rocha, Rodrigo Rollem-
berg, Rômulo Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, 
Uldurico Pinto, Valadares Filho, Vic Pires Franco, Walter 
Pinheiro e Zequinha Marinho – Titulares; Ana Arraes, 
Ariosto Holanda, Barbosa Neto, Eduardo Cunha, Fernan-
do Ferro, João Carlos Bacelar, Joaquim Beltrão, Júlio 
Cesar, Juvenil Alves, Lobbe Neto, Luiz Carlos Busato, 
Mário de Oliveira, Paulo Piau, Professora Raquel Teixei-
ra, Rafael Guerra, Rebecca Garcia e Ricardo Barros – Su-
plentes. Deixaram de comparecer os Deputados Bruno 
Rodrigues, Enio Bacci, Jader Barbalho, José Rocha, Ma-

noel Salviano, Paulo Bornhausen e Wladimir Costa. Jus-
tificaram a ausência os Deputados Gerson Peres e José 
Rocha. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à 
apreciação a Ata da 44ª reunião, realizada no dia 4 de 
setembro de 2007 e as Atas das 45ª e 46ª reuniões, re-
alizadas no dias 5 de setembro de 2007. O Deputado 
Eduardo Sciarra solicitou a dispensa da leitura das Atas. 
Não houve discussão. Em votação, as Atas foram APRO-
VADAS por unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidente 
comunicou ao plenário que: 1) recebeu do Presidente 
desta Casa, Deputado Arlindo Chinaglia, ofício nº 
1640/2007, do presidente da Câmara Municipal de Ma-
tão, SP, vereador José Edinardo Esquetini, encaminhan-
do requerimento de moção de apoio ao substitutivo ao 
PL nº 66/2003, que acrescenta parágrafo único ao artigo 
3º da Lei 9.472/1997, que prevê a garantia de ligações 
a serviços de emergência mesmo quando há atraso de 
pagamento da linha telefônica; 2) recebeu ofício da dire-
tora-geral interina da Escola de Administração Fazendá-
ria, Srª Maria Cristina Mac Dowell de Azevedo, solicitan-
do apoio na divulgação do 2º concurso de monografias 
da CGU – Controladoria-Geral da União, com inscrições 
abertas até o dia 15 de outubro deste ano; 3) recebeu 
justificativa de ausência dos deputados: Gerson Peres, 
pelo período de 30 dias, a contar do dia 31 de agosto, 
para tratamento de saúde; Dr. Nechar, no período de 3 
a 6 de setembro, em virtude de representação da Casa, 
em missão oficial, no XXI Congresso Brasileiro de Cirur-
gia de Cabeça e Pescoço, em Florianópolis, SC; Sandes 
Júnior, no dia 4 de setembro, em razão de compromissos 
políticos-partidários de seu estado; e Cristiano Matheus, 
no período de 31 de agosto a 6 de setembro, para trata-
mento de saúde. ORDEM DO DIA: 1 – REQUERIMEN-
TO Nº 67/07 – do Sr. Walter Pinheiro – que “requer a 
realização de uma audiência pública para discutir as 
ações empreendidas pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Tecnicas) para promover a adoção de um 
padrão aberto de software no Brasil”. APROVADO. DEPU-
TADO EDUARDO SCIARRA SUBSCREVEU O REQUE-
RIMENTO. 2 – REQUERIMENTO Nº 72/07 – do Sr. Ema-
nuel Fernandes – que “solicita seja convidado o Sr. Pau-
lo Rogério Cafarelli, diretor de marketing do Banco do 
Brasil, para prestar informações sobre a campanha pu-
blicitária do Banco do Brasil intitulada “Decida pelo 3 e 
conte com o banco que é todo seu.””. RETIRADO DE 
PAUTA DE OFÍCIO. 3 – REQUERIMENTO Nº 74/07 – do 
Sr. Emanuel Fernandes – que “solicita seja convidada a 
Sra. Jussara Silveira de Andrade Guedes, Diretora de 
Marketing do Banco do Brasil, para prestar informações 
sobre a campanha publicitária do Banco do Brasil intitu-
lada “Decida pelo 3 e conte com o banco que é todo 
seu.””. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. Antes de dar 
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início ao item 4 da pauta (Proposição Sujeita à Aprecia-
ção do Plenário: Prazo Constitucional), o Presidente sub-
meteu à apreciação do plenário a inversão de pauta do 
item 5 (Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pela Comissão: Prazo Constitucional). Aprovada, passou-
se a apreciação da matéria. 4 – TVR Nº 46/07 – do Poder 
Executivo – (MSC 188/2007) – que “submete à aprecia-
ção do Congresso Nacional o ato constante do Processo 
nº 53830000190/2000, que declara a perempção da per-
missão outorgada à Rádio Cidade de Pedreira Ltda, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
local, na cidade de Pedreira, Estado de São Paulo”. RE-
LATOR: Deputado BILAC PINTO. PARECER: pela apro-
vação. RETIRADA DE PAUTA DE OFÍCIO. 5 – TVR Nº 
1.114/06 – do Poder Executivo – (MSC 700/2006) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 572, de 18 de novembro de 2005, 
que outorga autorização à Associação Comunitária de 
Mairi para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Mairi, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado 
BRUNO RODRIGUES. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 6 – TVR 
Nº 53/07 – do Poder Executivo – (MSC 188/2007) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante do Processo nº 23830001380, que renova a 
concessão da TV Stúdios de Brasília S/C Ltda para ex-
plorar , pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na 
cidade de Brasília, Distrito Federal”. RELATOR: Deputado 
BETO MANSUR. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 7 – TVR Nº 57/07 
– do Poder Executivo – (MSC 188/2007) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
do Processo nº 53640000193/1998, que renova a per-
missão outorgada à Mundaí Rádio FM de Eunápolis Ltda 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, na cidade de Santa Cruz de Cabrália, 
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado BETO MANSUR. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 8 – TVR Nº 59/07 – do Poder 
Executivo – (MSC 188/2007) – que “submete à aprecia-
ção do Congresso Nacional o ato constante do Processo 
nº 53650002926/1998, que renova a concessão da Rádio 
Guaraciaba Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, na cidade de Guaraciaba do Nor-
te, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado RATINHO 
JUNIOR. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 9 – TVR Nº 61/07 – do 
Poder Executivo – (MSC 188/2007) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do 

Processo nº 53730000380/1997, que renova a conces-
são da Rádio Cidade de Sumé Ltda para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de 
Sumé, Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado VIC 
PIRES FRANCO. PARECER: pela aprovação. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 10 – TVR Nº 
87/07 – do Poder Executivo – (MSC 185/2007) – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
constante da Portaria nº 392, de 16 de agosto de 2006, 
que outorga permissão à RÁDIO SANTIAGO FM LTDA 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada no município de Laranjeiras do Sul, Es-
tado do Paraná”. RELATORA: Deputada MARIA DO 
CARMO LARA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 11 – TVR Nº 174/07 
– do Poder Executivo – (MSC 458/2007) – que “subme-
te à apreciação do Congresso Nacional o ato constante 
da Portaria nº 99, de 23 de janeiro de 2004, que outorga 
permissão à Fundação Educacional de Ipatinga para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, na cidade de Ouro Branco, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado EDIGAR MÃO BRANCA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 12 – PROJETO DE LEI Nº 
2.231/99 – do Sr. José Carlos Elias – que “obriga os res-
ponsáveis por “sites” provedores de informações na In-
ternet a fornecer classificação indicativa do conteúdo 
veiculado”. (Apensados: PL 4426/2001 (Apensado: PL 
1264/2003) e PL 2842/2003) RELATOR: Deputado ZE-
QUINHA MARINHO. PARECER: pela rejeição deste, do 
PL 4426/2001, e do PL 1264/2003, apensados, e pela 
aprovação do PL 2842/2003, apensado. Os Deputados 
Julio Semeghini e Dr. Hélio apresentaram votos em 
separado. NÃO DELIBERADO. 13 – 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 lo-
calidades por elas atendidas”. (Apensados: PL 5282/2001 
e PL 7217/2002) RELATOR: Deputado VIC PIRES FRAN-
CO. PARECER: pela aprovação deste, do PL 5282/2001, 
e do PL 7217/2002, apensados, com substitutivo. NÃO 
DELIBERADO. 14 – PROJETO DE LEI Nº 2.035/03 – do 
Sr. Bernardo Ariston – que “altera a redação do art. 211, 
e seu parágrafo único, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de 
telecomunicação, a criação e o funcionamento de um 
órgão regulador, outros aspectos institucionais, e dá ou-
tras providências”. RELATOR: Deputado ROBERTO RO-
CHA. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 15 
– PROJETO DE LEI Nº 5.653/05 – do Sr. Neucimar Fra-
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ga – que “institui Programa de Atendimento e Atenção 
ao Cidadão Brasileiro no Exterior e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado IBSEN PINHEIRO. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 16 – 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 assinante sobre a uti-
lização dos créditos de cartão telefônico e os preços da 
modalidade pré-paga”. RELATOR: Deputado RÔMULO 
GOUVEIA. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Julio Semeghini e Ju-
venil Alves, em 05/09/2007. NÃO DELIBERADO. 17 
– PROJETO DE LEI Nº 300/07 – do Sr. Carlito Merss – 
que “estende os incentivos estabelecidos pela Lei nº 
8.248, de 23 de outubro de 1991, ao setor de jogos ele-
trônicos. “ RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. PA-
RECER: pela aprovação, com substitutivo. NÃO DELI-
BERADO. ENCERRAMENTO: Após a votação do item 
11, o Presidente encerrou os trabalhos, informando que 
os itens não deliberados ficariam para a próxima reunião. 
Lembrou a todos os eventos da comissão: às 11h, no 
plenário 14, audiência pública conjunta com as Comis-
sões de Minas e Energia, e Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, para a apresentação do Programa Nu-
clear da Marinha, pelo Almirante de Esquadra Júlio So-
ares de Moura Neto, Comandante da Marinha; dia 13, 
às 10h, audiência pública para discutir o Pl 29/2007, que 
dispõe sobre a organização e exploração das atividades 
de comunicação social e eletrônica e dá outras providên-
cias. Participação da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio; dias 17 a 19, Confe-
rência Nacional Preparatória de Comunicações. Nada 
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez 
horas e cinqüenta e quatro minutos. E, para constar, eu, 
Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira, Secretária, lavrei 
a presente Ata que será assinada pelo Presidente e en-
caminhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu-
tados. Deputado Julio Semeghini, Presidente. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

 53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

TERMO DE REUNIÃO

Em dezenove de setembro de dois mil e sete, dei-
xou de se reunir, ordinariamente, a Comissão de Finan-
ças e Tributação por falta de quorum. Assinaram o livro 
de presença os Senhores Deputados Virgílio Guimarães, 
Presidente; Eduardo Cunha e Pedro Eugênio, respec-
tivamente 1º e 3º Vice-Presidentes; Arnaldo Madeira, 
Carlos Willian, Eduardo Gomes, Fernando Coruja, José 

Pimentel, Luciana Genro, Luiz Carlos Hauly e Mussa 
Demes. E, para constar, eu, Marcelle R. Campello Ca-
valcanti, Secretária, lavrei o presente Termo. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

53ª LEGISLATURA – 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA

TERMO DE REUNIÃO

Em dezenove de setembro de dois mil e sete, 
deixou de se reunir, ordinariamente, a Comissão de 
Legislação Participativa por falta de quorum. Assina-
ram o livro de presença dos Senhores Deputados Edu-
ardo Amorim – Presidente; Alex Canziani, Dr. Talmir, 
Eduardo Lopes, Fátima Bezerra, Guilherme Campos, 
Jaime Martins, Jurandil Juarez e Luiza Erundina. E, 
para constar, eu, Amílcar Amaral Couto, Secretário 
em exercício, lavrei o presente Termo.

COMISSÃO DE TRABALHO DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

Ata da 40ª Reunião (Ordinária Deliberativa), 
Realizada em 22 de Agosto de 2007.

Às dez horas e cinco minutos do dia vinte e dois 
de agosto de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no Ple-
nário 12, Anexo II da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados Nelson Marquezelli 
– Presidente; Sabino Castelo Branco e Paulo Rocha 
– Vice-Presidentes; Andreia Zito, Daniel Almeida, Ed-
gar Moury, Eudes Xavier, José Carlos Vieira, Marco 
Maia, Mauro Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Sil-
va, Roberto Santiago, Sandro Mabel, Tadeu Filippelli, 
Tarcísio Zimmermann e Thelma de Oliveira – Titulares; 
Carlos Alberto Canuto, Carlos Alberto Leréia, Carlos 
Santana, Edigar Mão Branca, Eduardo Barbosa, Edu-
ardo Valverde, Filipe Pereira, Iran Barbosa, Marcio 
Junqueira, Maria Helena, Nelson Pellegrino e Vanessa 
Grazziotin – Suplentes. Compareceram também os 
Deputados Gilmar Machado e Sandra Rosado, como 
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados 
Edinho Bez, Gorete Pereira, Manuela d’Ávila, Pedro 
Henry, Rodrigo Maia, Vicentinho e Wilson Braga. Jus-
tificaram a ausência o Deputado Pedro Henry, nos 
termos do art. 236 do RICD, por estar afastado para 
tratamento da própria saúde, e a Deputada Manuela 
d’Ávila, nos termos do art. 44 do RICD, em virtude de 
estar em audiência com comitiva de prefeitos do esta-
do do Rio Grande do Sul. ABERTURA: O Senhor Pre-
sidente iniciou a reunião concedendo a palavra, se-
qüencialmente, aos seguintes parlamentares: 1- Depu-
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tado Daniel Almeida, que registrou a realização e a 
importância da “Marcha das Margaridas”, na qual par-
ticiparam um número expressivo de mulheres traba-
lhadoras na agricultura em todo o Brasil, que estiveram 
em Brasília lutando pelo seu espaço no mercado de 
trabalho, pela igualdade de salários entre homens e 
mulheres, e pelo fim da violência contra as mulheres, 
bem como para estimular as mulheres para uma maior 
participação nas organizações sociais e na vida públi-
ca do país; 2- Deputado Eduardo Valverde, para co-
mentar que o assassinato da líder camponesa Marga-
rida Alves, há quinze anos atrás, não impediu o surgi-
mento de milhares de novas “Margaridas”, referindo-se, 
também, à “Marcha das Margaridas”, destacando que 
a referida manifestação ocorreu logo após à realização 
da 2ª Conferência Nacional de Políticas Públicas para 
mulheres, que contou com a presença da Ministra Nil-
céia Freire e visou a estimular a igualdade de gênero 
nas relações de trabalho. O nobre parlamentar regis-
trou, ainda, sua preocupação com as condições labo-
rais daqueles que trabalham no plantio da cana-de-
açúcar e na produção de bio-combustível, muitas vezes 
surpreendidos pela fiscalização em condições análo-
gas às do trabalho escravo, tendo apelado ao Presi-
dente da Comissão pela marcação da audiência pú-
blica já aprovada na Comissão para debater esta ques-
tão; 3- Deputado Tarcísio Zimmermann, para também 
se solidarizar com a “Marcha das Margaridas” e com 
a luta das trabalhadoras rurais brasileiras por seus di-
reitos sociais e trabalhistas, cuja aceitação ganhou 
corpo a partir do reconhecimento da profissão da mu-
lher trabalhadora rural após a Constituição de oitenta 
e oito, que resultou em um conjunto de conquistas que 
vem se fortalecendo e ampliando até hoje. O Deputado 
Tarcísio Zimmermann tratou ainda a respeito do drama 
vivido por ex-funcionários do antigo Banco Meridional 
do Brasil, demitidos à época do governo Collor e pos-
teriormente anistiados por lei aprovada nesta Casa, 
bem como de ex-funcionários da Companhia Vale do 
Rio Doce, contemplados pela lei da anistia, que até 
hoje não tiveram seus processos julgados pela Comis-
são do Ministério da Justiça que analisa a questão, 
tendo proposto que a CTASP trabalhe no sentido de 
que seja criada uma Comissão Especial no âmbito da 
Presidência da Câmara dos Deputados para tratar do 
assunto; o Deputado Nelson Marquezelli aproveitou a 
oportunidade para lembrar situação semelhante vivida 
por ex-funcionários do Banespa, tendo informado que 
a Comissão não ficaria alheia e omissa a este proble-
ma e iria verificar junto à Consultoria Legislativa os 
caminhos possíveis para abordar o tema; 4- Deputado 
Roberto Santiago, que também elogiou a iniciativa das 
margaridas, ressaltando que as mulheres trabalhado-

ras do nosso país sempre foram colocadas em segun-
do plano, durante séculos, e que a marcha serviu para 
mostrar o valor e a importância daquelas grandes e 
valorosas companheiras no construção de nosso país. 
Saudou ainda a presidência da Comissão pela reunião 
deliberativa que realizou no dia anterior, possibilitando 
a aceleração da discussão de vários projetos, e encer-
rou sua fala informando ter participado da reunião de 
líderes que tratou da tramitação da PEC 54, de 1999, 
tendo esclarecido que há um grande esforço no sen-
tido de que a Mesa volte a colocar aquela proposição 
na pauta de votação do Plenário e de que o relator 
apresente parecer rejeitando as diversas emendas que 
distorceram o projeto original; 5- Deputado Sandro 
Mabel, para tratar da questão das propostas de regu-
lamentação de profissões e da necessidade de que a 
Comissão restabeleça a vigência de verbete para orien-
tar os seus membros na relatoria dos projetos que 
versem sobre este tema; e 6- Deputado Sabino Cas-
telo Branco, para tratar do andamento da PFC para 
investigar a regularidade de obra pública, de sua au-
toria, tendo também se manifestado a respeito os 
deputados Nelson Marquezelli, Paulo Rocha e Sandro 
Mabel. Às dez horas e trinta e dois minutos, havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e iniciou a apreciação da Pauta 
nº 25/2007, facultando a palavra aos relatores, autores 
e demais parlamentares que a solicitaram, conforme 
detalhado a seguir. Durante a reunião o Presidente 
acatou os pedidos dos Deputados Roberto Santiago 
e Edgar Moury de inversão da pauta para os itens nos 
14 e 18, respectivamente. Ainda durante a reunião o 
Deputado Nelson Marquezelli saudou o retorno à Co-
missão do Deputado José Carlos Vieira, do DEM de 
Santa Catarina, a quem concedeu a palavra, tendo o 
mesmo se manifestado. ORDEM DO DIA: A – Reque-
rimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 90/07 – do Sr. 
Mauro Nazif – que “requer a realização de Audiência 
Pública para debater sobre o Decreto nº 6.096, de 24 
de abril de 2007, que institui o Programa de Apoio de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Fede-
rais – REUNI”. Em votação, o Requerimento foi APRO-
VADO. B – Proposições Sujeitas à Apreciação Con-
clusiva pelas Comissões: ORDINÁRIA 2 – PROJE-
TO DE LEI Nº 6.243-A/05 – da Sra. Sandra Rosado 
– que “acrescenta inciso ao art. 473 da CLT, a fim de 
permitir ao empregado deixar de comparecer ao ser-
viço sem prejuízo de salário para acompanhar filho em 
virtude de enfermidade”. RELATORA: Deputada MA-
RIA HELENA. PARECER: pela aprovação deste e do 
Substitutivo adotado pela Comissão de Seguridade 
Social e Família, com substitutivo. RETIRADO DE 
PAUTA A PEDIDO DA RELATORA. 3 – PROJETO DE 
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LEI Nº 6.246/05 – da Sra. Sandra Rosado – que “pro-
íbe a cobrança de taxas, pelas empresas privadas, 
para fins de preenchimento de vagas em seu quadro 
de pessoal”. RELATORA: Deputada MARIA HELENA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. A relato-
ra proferiu seu parecer. Em discussão, manifestaram-
se as Deputadas Sandra Rosado, autora do projeto, e 
Maria Helena, e os Deputados Sandro Mabel, Eduar-
do Valverde, Nelson Marquezelli e Edgar Moury. RE-
TIRADO DE PAUTA A PEDIDO DA RELATORA. 4 – 
PROJETO DE LEI Nº 6.739/06 – do Sr. Marco Maia 
– que “Altera e revoga dispositivos da Consolidação 
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 SAN-
TIAGO. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE 
PAUTA A PEDIDO DO DEPUTADO ROBERTO SAN-
TIAGO. 5 – PROJETO DE LEI Nº 7.255/06 – do Sr. 
Eduardo Cunha – que “cria exceção à regra contida 
no artigo 475-J da Lei nº 11.232, de 22 de dezembro 
de 2005, e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
tado ROBERTO SANTIAGO. PARECER: pela rejeição. 
VISTA AO DEPUTADO FILIPE PEREIRA. 6 – PRO-
JETO DE LEI Nº 7.541/06 – TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO – (MSC 1/2006) – que “dispõe sobre a cria-
ção de funções de confiança no Quadro de Pessoal 
do Tribunal de Contas da União e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRAN-
CO. PARECER: pela aprovação. VISTA AO DEPUTADO 
TARCÍSIO ZIMMERMANN. 7 – PROJETO DE LEI Nº 
7.633/06 – do Sr. Chico Alencar – que “modifica dis-
positivos 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 Traba-
lhador – FAT, e dá outras providências”, para estender 
a concessão da bolsa de qualificação profissional aos 
desempregados de longa duração”. RELATOR: Depu-
tado EDGAR MOURY. PARECER: pela aprovação 
deste, e pela rejeição da Emenda 1/2007 da CTASP. 
RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO RELATOR. 8 
– PROJETO DE LEI Nº 47/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “Introduz alínea “d “ no art. 1º da Lei nº 91, de 
28 de agosto de 1935”. (Apensado: PL 652/2007) RE-
LATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. PARECER: pela 
aprovação deste, e pela rejeição do PL 652/2007, 
apensado. O relator encaminhou pela aprovação. Em 
votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 9 – PROJETO DE LEI Nº 53/07 – do Sr. Neil-
ton Mulim – que “fixa prazo para conclusão dos pro-
cessos administrativos fiscais no âmbito do Ministério 
da Fazenda”. RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela aprovação. O relator encaminhou pela 
aprovação. Em discussão, manifestou-se o Deputado 

Tarcísio Zimmermann. RETIRADO DE PAUTA A PE-
DIDO DO RELATOR. 10 – PROJETO DE LEI Nº 64/07 
– do Sr. Vanderlei Macris – que “cria o Índice Nacional 
de Responsabilidade Social – INRS e o Cadastro Na-
cional de Inadimplentes Sociais – CNIS”. RELATOR: 
Deputado PEDRO HENRY. PARECER: pela aprovação, 
com substitutivo. O Deputado Mauro Nazif leu o voto 
do relator, ausente naquele momento. VISTA À DEPU-
TADA ANDREIA ZITO. 11 – PROJETO DE LEI Nº 
88/07 – do Sr. Neilton Mulim – que “acrescenta o arti-
go 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 aprova-
ção, com substitutivo. O Deputado Tarcísio Zimmer-
mann pediu a palavra para sugerir aperfeiçoamento 
na matéria. VISTA À DEPUTADA ANDREIA ZITO. 12 
– PROJETO DE LEI Nº 126/07 – do Sr. Dr. Rosinha 
– 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)”. RELA-
TOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. PARE-
CER: pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA A REQUE-
RIMENTO DO AUTOR. 13 – PROJETO DE LEI Nº 
195/07 – do Sr. Sandes Júnior – que “altera a redação 
do caput e § 1º do art. 588 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT”. RELATOR: Deputado IRAN BAR-
BOSA. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE 
PAUTA A PEDIDO DO DEPUTADO ROBERTO SAN-
TIAGO. 14 – PROJETO DE LEI Nº 252/07 – do Sr. 
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 sa-
larial das gorjetas, e obrigar o empregador a destiná-
las integralmente aos garçons e trabalhadores asse-
melhados 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. Usou da palavra o Depu-
tado Roberto Santiago, a quem fora dada vista em 
reunião anterior, para acompanhar o voto do relator, e 
o Deputado Gilmar Machado, autor do projeto. Em dis-
cussão, manifestaram-se os Deputados Sandro Mabel, 
Roberto Santiago, Paulo Pereira da Silva e Eduardo 
Valverde. Em votação, foi APROVADO POR UNANI-
MIDADE O PARECER. 15 – PROJETO DE LEI Nº 
314/07 – do Sr. Flávio Bezerra – que “altera a Medida 
Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001, que 
“institui o Auxílio-Transporte, dispõe sobre o pagamen-
to dos militares e dos servidores do Poder Executivo 
Federal, inclusive de suas autarquias, fundações, em-
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presas públicas e sociedades de economia mista, e 
dá outras providências” RELATOR: Deputado PAULO 
PEREIRA DA SILVA. PARECER: pela aprovação des-
te, e da Emenda 1/2007 da CTASP. NÃO DELIBERA-
DO. 16 – PROJETO DE LEI Nº 347/07 – do Sr. Izalci 
– que “dispõe sobre a contratação de bens e serviços 
pela Administração Pública”. RELATOR: Deputado SE-
BASTIÃO BALA ROCHA. PARECER: pela aprovação, 
com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO 
DO DEPUTADO TARCISIO ZIMMERMANN. 17 – PRO-
JETO DE LEI Nº 374/07 – do Sr. Flávio Bezerra – que 
“altera o Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 
1967, que dispõe sobre a proteção e estímulos à pes-
ca e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
CARLOS SANTANA. PARECER: pela aprovação. RE-
TIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO DEPUTADO SA-
BINO CASTELO BRANCO. 18 – PROJETO DE LEI 
Nº 417/07 – do Sr. Flávio Dino – que “acrescenta inci-
so ao artigo 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 
dispondo sobre a classificação da prática de tortura 
como ato de improbidade administrativa”. RELATOR: 
Deputado EDGAR MOURY. PARECER: pela aprova-
ção. O relator proferiu o seu voto. Em votação, foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 19 
– PROJETO DE LEI Nº 483/07 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “torna obrigatória a permanência de brigadistas 
de incêndio nas dependências de órgãos públicos e 
empresas privadas”. RELATOR: Deputado PAULO RO-
CHA. PARECER: pela rejeição. O Deputado Edgar 
Moury fez a leitura do voto do relator, ausente naque-
le momento. VISTA AO DEPUTADO TADEU FILI-
PPELLI. 20 – PROJETO DE LEI Nº 527/07 – do Sr. 
Uldurico Pinto – que “altera o art. 1º da Lei nº 9.029, 
de 13 de abril de 1995, para proibir o uso de informa-
ções sobre restrições de crédito como critério impedi-
tivo ao acesso à relação de emprego ou a sua manu-
tenção”. RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 21 
– PROJETO DE LEI Nº 628/07 – do Sr. Frank Aguiar 
– que “dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal às 
empresas que contratarem estudantes de instituições 
de ensino superior ou médio-profissionalizante”. RE-
LATOR: Deputado SANDRO MABEL. PARECER: pela 
aprovação. O relator encaminhou pela aprovação. Em 
discussão, manifestaram-se os Deputados Eduardo 
Valverde e Mauro Nazif. VISTA AO DEPUTADO EDU-
ARDO VALVERDE. 22 – PROJETO DE LEI Nº 637/07 
– do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, para o fim de vedar a vincu-
lação do produto da arrecadação de multas ao paga-
mento de empresas privadas prestadoras de serviço 
aos órgãos e entidades da Administração Pública”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. PARECER: pela 

aprovação. RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO 
DEPUTADO TARCÍSIO ZIMMERMANN. 23 – PROJE-
TO DE LEI Nº 670/07 – do Sr. Valdir Colatto – que “dá 
nova redação ao art. 30 do Decreto-Lei nº 1.455, de 
1976, instituindo o rito sumário para a destinação de 
mercadorias apreendidas e revertendo aos cofres pú-
blicos da União eventuais lucros apurados na venda 
de tais produtos”. RELATOR: Deputado MILTON MON-
TI. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 
24 – PROJETO DE LEI Nº 897/07 – do Sr. Uldurico 
Pinto – que “concede isenção do Imposto de Renda 
das pessoas físicas à remuneração do trabalho de 
servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo, 
nas condições que estabelece”. RELATOR: Deputado 
MILTON MONTI. PARECER: pela rejeição. NÃO DE-
LIBERADO. ENCERRAMENTO: O Senhor Presiden-
te agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 
às onze horas e cinqüenta e quatro minutos, tendo 
antes convocado os membros da Comissão para a 
audiência pública que seria realizada na quinta-feira, 
dia 23 de agosto de 2007, às 9 horas, no mesmo local, 
para “discutir a provável demissão em massa de tra-
balhadores do setor de fabricação de pneus remolda-
dos.”, com a presença do Sr. Carlos Lupi, Ministro de 
Estado do Trabalho e Emprego, do Sr. João Jorge Fi-
lho, Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, do Sr. José Antonio Dias Toffoli, 
Advogado-Geral da União, do Sr. Francisco Simeão 
Rodrigues, Presidente da Associação Brasileira das 
Indústrias de Pneus Remoldados (ABIP), do sr. Hercí-
lio Coelho de Moura, Presidente da Associação Bra-
sileira do Segmento da Reforma de Pneus, e do Sr. 
Vilien José Soares, Diretor-Geral da Associação Na-
cional da Indústria de Pneumáticos (ANIP). Os demais 
itens da pauta não apreciados até aquele momento 
ficaram pendentes de deliberação. O inteiro teor da 
reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental desta reunião, para pos-
terior degravação mediante solicitação escrita. E, para 
constar, eu, Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Nelson Marque-
zelli, e publicada no Diário da Câmara dos Depu-
tados.

Ata da 47ª Reunião (Ordinária de Audiência 
Pública), Realizada em 11 de Setembro de 2007. 

Às catorze horas e vinte seis minutos do dia onze 
de setembro de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
Plenário 12 do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Nelson 
Marquezelli – Presidente; Sabino Castelo Branco – 
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Vice-Presidente; Daniel Almeida, Edinho Bez, Mauro 
Nazif, Roberto Santiago, Tarcísio Zimmermann e das 
Senhoras Deputadas Manuela d’Ávila e Thelma de 
Oliveira – Titulares; Carlos Alberto Canuto, Eduardo 
Barbosa, Iran Barbosa e da Senhora Deputada Maria 
Helena – Suplentes. Comparecerem também, como 
não membros, os Deputados Barbosa Neto e Chico 
Lopes. Deixaram de comparecer os Deputados, Ed-
gar Moury, Eudes Xavier, , José Carlos Vieira, Marco 
Maia, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Paulo Ro-
cha, Pedro Henry, Rodrigo Maia, Sandro Mabel, Tadeu 
Filippelli, Vicentinho e Wilson Braga, e as Senhoras 
Deputadas Andreia Zito e Gorete Pereira. ABERTU-
RA: O Deputado Sabino Castelo Branco, 1º Vice-Pre-
sidente no exercício da presidência, declarou aberta a 
reunião de Audiência Pública, objeto do Requerimento 
no 48/2007, de sua autoria, aprovado na reunião delibe-
rativa realizada no último dia três de maio, que “requer 
a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público a realização de Audiência Pública para ouvir 
o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional (COFFITO) com relação a conflito relativo à 
formação de nível superior e ao exercício profissional 
de esteticistas e fisioterapeutas”. Em seguida, o Presi-
dente Deputado Nelson Marquezelli assumiu a direção 
dos trabalhos e ressaltou a satisfação em receber os 
presentes nesta audiência pública, que contribuiria, 
também, para esclarecimentos sobre o Projeto de Lei 
do “Ato Médico”, em tramitação nesta Casa. A seguir, 
anunciou a presença das seguintes autoridades, a quem 
convidou para comporem a Mesa: Sra. Rosângela Fa-
çanha, Presidente da Federação Brasileira dos Profis-
sionais Esteticistas (FEBRAPE); Sra. Ana Cristhina de 
Oliveira Brasil, Vice-Presidente do Conselho Federal 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO); Sr. 
Marcelo Augusto Marreto Esquisatto, Representante 
da Reitora do Centro Universitário Hermínio Ometto 
(UNIARAS); Sr. Irineu Mário Colombo, Representan-
te da Secretaria de Educação Superior Tecnológica 
do Ministério da Educação (SETEC); e Sr. Francisco 
Gomes, Representante da Secretaria de Relações 
do Trabalho (SRT) do Ministério do Trabalho. Dando 
seguimento aos trabalhos, o Presidente concedeu a 
palavra ao Deputado Sabino Castelo Branco, autor do 
requerimento, que preferiu manifestar-se ao final da dis-
cussão. Na seqüência, o Deputado Nelson Marquezelli 
passou a palavra aos convidados, que fizeram suas 
colocações e ponderações sobre o tema em discussão. 
Após a exposição da primeira convidada, Sra. Rosân-
gela Façanha, o presidente ausentou-se da Mesa, a 
fim de cumprir compromisso fora da Casa, passando 
a condução dos trabalhos ao Deputado Roberto San-
tiago que, ao final da exposição dos convidados, não 

havendo Deputados inscritos para debates, concedeu a 
palavra ao Deputado Sabino Castelo Branco para suas 
considerações sobre o tema. Prosseguindo, franqueou 
a palavra aos presentes, oportunidade em que, com a 
devida permissão, colocaram sua opinião as Senhoras 
Erundina Maria Gomes, Presidente da Associação dos 
Esteticistas do Espírito Santo; Sandra Lúcia Bovo, Pre-
sidente da Associação dos Esteticistas Técnicos e de 
Nível Superior do Estado de São Paulo; Penha Gomes, 
Representante da Associação dos Esteticistas do Ama-
zonas (AAMEC); e Beatriz Andriguetto, Coordenadora 
do Curso de Tecnologia em Estética da Universidade 
(UNIANDRADE). Em seguida, o Presidente em exercício 
passou a palavra novamente aos convidados para que 
fizessem suas considerações finais, após o que, tendo 
em vista o teor dos debates, concedeu o direito de ré-
plica às senhoras Rosângela Façanha e Ana Cristina 
de Oliveira Brasil. A seguir, concedeu mais uma vez 
a palavra ao Deputado Sabino Castelo Branco, para 
suas considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Deputado Roberto Santiago, 
Presidente em exercício, agradeceu a participação dos 
convidados e demais presentes e encerrou a reunião 
às quinze horas e vinte nove minutos. O inteiro teor 
da reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio 
a integrar o acervo documental desta reunião para 
posterior degravação mediante solicitação escrita. E, 
para constar, eu, Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, 
Secretária desta Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público, lavrei a presente Ata, que, 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente, Deputado Nelson Marquezelli, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da 49ª Reunião (Ordinária de Audiência 
Pública), Realizada em 13 de Setembro de 2007. 

Às dez horas e trinta e um minutos do dia treze de 
setembro de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público, no Plenário 12 
do Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Daniel Almeida, Mauro Nazif, 
Milton Monti, Roberto Santiago e Tarcísio Zimmermann 
– titulares; Carlos Alberto Canuto e Filipe Pereira – su-
plentes. Deixaram de comparecer os Deputados Edgar 
Moury, Edinho Bez, Eudes Xavier, José Carlos Vieira, 
Marco Maia, Nelson Marquezelli, Paulo Pereira da Silva, 
Paulo Rocha, Pedro Henry, Rodrigo Maia, Sabino Cas-
telo Branco, Sandro Mabel, Tadeu Filippelli, Vicentinho 
e Wilson Braga, e as Senhoras Deputadas Andreia Zito, 
Gorete Pereira, Manuela d’Ávila e Thelma de Oliveira. 
ABERTURA: O Deputado Mauro Nazif, presidindo os 
trabalhos da Mesa em razão da ausência do presidente 
da Comissão, declarou aberta a reunião de Audiência 
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Pública, objeto do Requerimento no 90/2007, de sua 
autoria, aprovado na reunião deliberativa realizada no 
último dia vinte e três de agosto, que “requer a realiza-
ção de Audiência Pública para debater sobre o Decreto 
nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que institui o Programa 
de Apoio de Reestruturação e Expansão das Universi-
dades Federais – REUNI”. A seguir, o Deputado Mauro 
Nazif anunciou a presença das seguintes autoridades, 
a quem convidou para compor a Mesa: Sra. Maria Ieda 
Costa Diniz, Representante do Secretário de Educação 
Superior do Ministério da Educação e Sra. Maria do Céu 
de Lima, Representante do Sindicato Nacional dos Do-
centes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN). 
Durante o transcorrer dos debates, a senhora Maria Ieda 
Costa Diniz foi assessorada pelo consultor do Ministério 
da Educação, o senhor Márcio Lima. O Deputado Mauro 
Nazif comunicou que a reunião seria gravada para poste-
rior transcrição e solicitou a todos aqueles que fizessem 
uso da palavra que utilizassem o microfone, declinando 
o nome, quando fosse o caso, tendo, a seguir, apresen-
tado os critérios que seriam adotados para melhor orde-
namento dos trabalhos. Na seqüência, passou a palavra 
aos convidados, que fizeram suas colocações e pondera-
ções sobre o tema em discussão. Após a exposição dos 
convidados, o Presidente em exercício franqueou a pa-
lavra aos presentes, oportunidade em que, com a devida 
permissão, colocou sua opinião a senhora Estela Pitwak 
Rossini, representante da Associação de Docentes da 
Fundação Universidade de Rondônia (ADUNIR – SN). 
Em seguida, o Presidente em exercício passou a palavra, 
mais uma vez, aos convidados, para que fizessem suas 
considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente em exercício agradeceu 
a participação dos convidados e demais presentes e en-
cerrou a reunião às doze horas e vinte e nove minutos. 
O inteiro teor da reunião foi gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o acervo documental desta reunião 
para posterior degravação mediante solicitação escrita. 
E, para constar, eu, Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, 
Secretária desta Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, lavrei a presente Ata, que, por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Deputado Mauro 
Nazif, que presidiu a reunião, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

53ª LEGISLATURA – 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

Ata da 23ª Reunião (Ordinária), Realizada em 
12 de Setembro de 2007

Às dez horas e vinte e nove minutos do dia doze 
de setembro de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão 

de Viação e Transportes, no plenário nº 11 do anexo 
II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do 
Deputado Eliseu Padilha – Presidente. Compareceram 
os Deputados Mauro Lopes e Hugo Leal – Vice-Pre-
sidentes, Affonso Camargo, Alexandre Silveira, Aline 
Corrêa, Beto Albuquerque, Camilo Cola, Carlos Bran-
dão, Carlos Santana, Carlos Zarattini, Chico da Prince-
sa, Ciro Pedrosa, Davi Alves Silva Júnior, Décio Lima, 
Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, Gonzaga Patriota, 
Ilderlei Cordeiro, José Santana de Vasconcellos, Lael 
Varella, Moises Avelino, Ricardo Barros e Urzeni Rocha 
– titulares; e Claudio Cajado, Cristiano Matheus, Edi-
nho Bez, Edson Aparecido, Felipe Bornier, Fernando 
Chucre, José Airton Cirilo, Jurandy Loureiro, Marinha 
Raupp, Milton Monti, Nelson Goetten, Osvaldo Reis, 
Pedro Fernandes, Roberto Britto, Vanderlei Macris, Vi-
tor Penido e Zezéu Ribeiro – suplentes. Compareceu 
também o Deputado Marcondes Gadelha. O Deputado 
Jaime Martins apresentou justificativa de falta à reunião 
do dia 29 de agosto. Havendo número regimental, o Sr. 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou em 
votação as Atas da 21ª e 22ª reuniões, que foram apro-
vadas sem observações. Ordem do Dia. 1) – PROJETO 
DE LEI Nº 3.625/04 – do Sr. Nilton Capixaba – que “al-
tera dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, e da Lei nº 9.602, de 
21 de janeiro de 1998, estabelecendo condições mais 
favoráveis para a primeira habilitação das pessoas com 
renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e dá 
outras providências” (apensados os PLs nºs 5.445/05 
e 1.469/07). Relator: Deputado Hugo Leal. Parecer: 
contrário a este e aos PLs nºs 5.445/05 e 1.469/07, 
apensados. Em votação, foi aprovado unanimemente o 
parecer do relator. 2) – PROJETO DE LEI Nº 6.083/05 
– do Sr. Marcondes Gadelha – que “altera o inciso II do 
art. 43 da Lei nº 10.233, de 2001, para especificar a ca-
pacidade mínima do veículo empregado, sob regime de 
afretamento, no transporte interestadual e internacional 
de passageiros” (apensado o PL nº 7.679/06). Relator: 
Deputado Vanderlei Macris. Parecer: favorável a este e 
PL nº 7.679/06, apensado, com substitutivo. Discutiram 
a matéria os Deputados Mauro Lopes, Carlos Zarattini, 
Urzeni Rocha, Carlos Santana, Marcondes Gadelha, 
Giovanni Queiroz, Hugo Leal, Beto Albuquerque, Affonso 
Camargo, Carlos Brandão e José Airton Cirilo. Adiada 
a discussão. 3) – PROJETO DE LEI Nº 6.132/05 – do 
Sr. Gonzaga Patriota – que “acrescenta parágrafo único 
ao art. 21 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que Institui o Código de Trânsito Brasileiro, para definir 
a competência do órgão executivo rodoviário da União, 
em termos de fiscalização de trânsito”. Relator: Deputado 
Giovanni Queiroz. Parecer: favorável, com substitutivo. 
Concedida vista conjunta aos Deputados Cláudio Ca-
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jado e Davi Alves Silva Júnior. 4) – PROJETO DE LEI 
Nº 350/07 – do Sr. Izalci – que “altera o § 1º do art. 267 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti-
tui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a 
aplicação da penalidade de advertência por escrito nos 
casos de cometimento de infração por excesso de velo-
cidade, nos termos que especifica”. Relator: Deputado 
Zezéu Ribeiro. Parecer: favorável, com substitutivo. Em 
votação, foi rejeitado o parecer do relator. Aprovado o 
parecer contrário do Deputado Hugo Leal, designado 
relator do vencedor, contra o voto em separado do Depu-
tado Zezéu Ribeiro. 5) – PROJETO DE LEI Nº 1.114/07 
– do Sr. Brizola Neto – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre equipamentos obrigatórios 
de veículos”. Relator: Deputado Nelson Bornier. Parecer: 
favorável, com emenda. Concedida vista ao Deputado 
Hugo Leal. 6) – PROJETO DE LEI Nº 6.281/05 – do Sr. 
Carlos Alberto Leréia – que “acrescenta inciso ao art. 
105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro”. Relator: Urze-
ni Rocha. Parecer: favorável. Discutiram a matéria os 
Deputados Chico da Princesa, Camilo Cola e Giovanni 
Queiroz. Em votação, foi rejeitado o parecer do relator. 
Aprovado o parecer contrário do Deputado Chico da 
Princesa, designado relator do vencedor. O Deputado 
Vanderlei Macris requereu verificação de votação. O 
Sr. Presidente procedeu à votação nominal e, tendo 
constatado a falta de quorum, 15 votantes, declarou 
adiada a votação do parecer do relator a este projeto 
e a discussão dos demais itens constantes da pauta. 
Nada mais havendo a tratar, às doze horas e vinte e um 
minutos foi encerrada a reunião e, para constar, eu, Ruy 
Omar Prudêncio da Silva, secretário, lavrei a presente 
Ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Sr. 
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

DEISGNAÇÕES

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:

Ao Deputado Laerte Bessa
PROJETO DE LEI Nº 1.914/07 – do Sr. Maurí-

cio Randes – que “Institui o juízo de instrução criminal 
preliminar, alterando a Lei n° 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 (Código de Processo Penal), e dá outras pro-
vidências”.

Sala da Comissão, em 19 de setembro de 2007 
– Deputado João Campos, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

À Deputada Angela Portela
PROJETO DE LEI Nº 1.859/07 – do Sr. Neilton 

Mulim – que “dá nova redação ao inciso IV do art. 1º 
da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995”.

PROJETO DE LEI Nº 1.892/07 – do Sr. Mauro 
Nazif – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.684, de 
3 de setembro de 1979, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Biomédico”.

Ao Deputado Antonio Bulhões
PROJETO DE LEI Nº 1.913/07 – do Sr. Rodo-

valho – que “acresce o art. 733-A à Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Pro-
cesso Civil”.

Ao Deputado Armando Abílio
PROJETO DE LEI Nº 3.647/00 – do Sr. Lincoln 

Portela – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de con-
sultas aos trabalhadores e servidores públicos do sexo 
masculino, nas situações que especifica”. (Apensados: 
PL 3890/2000 e PL 3902/2000)

PROJETO DE LEI Nº 1.879/07 – do Sr. Sebastião 
Bala Rocha – que “dispõe sobre a Seguridade Social, 
cirurgias reparadoras e direitos trabalhistas às vítimas 
de escalpelamento nos acidentes com eixos dos moto-
res de embarcações em todo Território Nacional”.

Ao Deputado Chico D’Angelo
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 82/07 

– do Sr. Eliene Lima – que “cria contribuição de inter-
venção econômica para custeio de ações de prevenção 
e tratamento ao alcoolismo”.

À Deputada Cida Diogo
PROJETO DE LEI Nº 1.717/07 – do Sr. Roberto 

Rocha – que “altera a Lei nº 10.406, de 2002 – Código 
Civil – estabelecendo que o juiz, ao determinar pensão 
alimentícia para filhos, fixará a data de seu término”.

Ao Deputado Darcísio Perondi
PROJETO DE LEI Nº 1.836/07 – do Senado Fe-

deral – Cícero Lucena – (PLS 28/2007) – que “altera 
o § 1º do art. 19-I da Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, incluído pela Lei nº 10.424, de 15 de abril de 
2002, para acrescentar ao Sistema Único de Saúde 
– SUS o fornecimento de medicamentos de uso con-
tinuado não sujeitos a controle especial, entre outros, 
necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu 
domicílio”.

Ao Deputado Dr. Pinotti
PROJETO DE LEI Nº 1.884/07 – do Sr. Fernando 

Coruja – que “dá nova redação ao § 1º e acrescenta o 
§ 5º ao Art. 26 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que “dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
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e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências””.

Ao Deputado Dr. Talmir
PROJETO DE LEI Nº 1.692/07 – da Sra. Cida 

Diogo – que “dispõe sobre as atividades de redução de 
danos entre usuários de drogas, visando a prevenir a 
transmissão de doenças, e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 1.732/07 – do Sr. Vicentinho 
– que “altera o art. 41-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, para definir índice de reajustamento para os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social”.

Ao Deputado Eduardo Amorim
PROJETO DE LEI Nº 1.830/07 – do Senado Fe-

deral – Valdir Raupp – (PLS 233/2006) – que “acres-
centa dispositivo ao art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para incluir o exame de 
detecção de câncer de mama, útero ou próstata nas 
hipóteses em que o empregado poderá se afastar do 
serviço sem prejuízo do salário”.

Ao Deputado Geraldo Resende
PROJETO DE LEI Nº 1.802/07 – do Sr. Cláudio 

Magrão – que “acrescenta artigo à Lei nº 7.853, de 24 
de outubro de 1989, a qual dispõe sobre o apoio às 
pessoas portadoras de deficiência, sua integração so-
cial, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde, institui 
a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos 
dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Pú-
blico, define crimes, e dá outras providências”.

Ao Deputado Germano Bonow
PROJETO DE LEI Nº 830/03 – do Sr. Dr. Pinotti 

– que “dispõe sobre o atendimento nos hospitais pú-
blicos da rede do Sistema Único de Saúde (SUS)”. 
(Apensado: PL 1717/2003)

Ao Deputado Jofran Frejat
PROJETO DE LEI Nº 1.254/07 – do Sr. Valdir Co-

latto – que “dispõe sobre a padronização, o registro, a 
inspeção e a fiscalização de produtos de origem vegetal 
industrializados e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 1.707/07 – do Sr. Lindo-
mar Garçon – que “dispõe sobre o exame de DNA 
gratuito na rede dos hospitais públicos vinculados ao 
Sistema Único de Saúde – SUS, para identificação do 
pai biológico”.

Ao Deputado Neilton Mulim
PROJETO DE LEI Nº 1.619/07 – do Sr. Geraldo 

Resende – que “dispõe sobre a obrigação das presta-
doras do Serviço Móvel Pessoal de enviar mensagem 
aos seus assinantes quando da realização de campa-
nhas de vacinação”.

Ao Deputado Pepe Vargas
PROJETO DE LEI Nº 1.839/07 – do Sr. Edigar 

Mão Branca – que “altera os arts. 2º e 3º da Lei nº 
10.836, de 9 de janeiro de 2004, que “cria o Progra-

ma Bolsa Família e dá outras providências”, para ins-
tituir benefício destinado à alfabetização de jovens e 
adultos”.

Ao Deputado Rafael Guerra
PROJETO DE LEI Nº 1.695/07 – do Sr. Lobbe 

Neto – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exa-
mes oftalmológico e auditivo nas escolas de ensino 
fundamental da rede pública”.

PROJETO DE LEI Nº 1.885/07 – do Sr. Fernan-
do Coruja – que “dá nova redação ao § 1º do Art. 35 
da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dis-
põe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o funcio-
namento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências””.

Ao Deputado Ribamar Alves
PROJETO DE LEI Nº 1.940/07 – da Sra. Solange 

Almeida – que “institui o Dia Nacional dos Portadores 
de Vitiligo”.

Ao Deputado Roberto Britto
PROJETO DE LEI Nº 3.089/04 – do Sr. Airton 

Roveda – que “altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993, para atribuir responsabilidade à União pelo 
pagamento do auxílio-funeral a famílias carentes”.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
– Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.

SEÇÃO II

PORTARIAS

PORTARIA Nº 94, DE 2007

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, 
de acordo com o art. 259 do Regimento Interno, com-
binado com o inciso II do art. 1º do Ato da Mesa nº 
205, de 1990, resolve:

Credenciar o Senhor Luiz Eduardo de Oliveira 
Camargo como Representante da Associação das 
Empresas de Loteamento d Desenvolvimento Urba-
no – AELO.

Câmara dos Deputados, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Osmar Serraglio, Primeiro-Secretário

PORTARIA Nº 95, DE 2007

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, 
de acordo com o art. 259 do Regimento Interno, com-
binado com o inciso II do art. 1º do Ato da Mesa nº 
205, de 1990, resolve:

Renovar o credenciamento do Senhor Antônio 
Sérgio Porto Sampaio como Representante da Federa-
ção dos Sindicatos das Empresas de Compra e Venda, 
Locação, Administração de Imóveis e dos Condomínios 
Residenciais e Comerciais do Brasil – FESECOVI.

Câmara dos Deputados, 19 de setembro de 2007. 
– Deputado Osmar Serraglio, Primeiro-Secretário
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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
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Marinha Raupp - PMDB
Mauro Nazif - PSB
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Natan Donadon - PMDB

Acre
Fernando Melo - PT
Flaviano Melo - PMDB
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Henrique Afonso - PT
Ilderlei Cordeiro - PPS
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Perpétua Almeida - PCdoB
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Tocantins
Eduardo Gomes - PSDB
João Oliveira - DEM
Laurez Moreira - PSB
Lázaro Botelho - PP
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Nilmar Ruiz - DEM
Osvaldo Reis - PMDB
Vicentinho Alves - PR

Maranhão
Carlos Brandão - PSDB
Cleber Verde - PRB
Clóvis Fecury - DEM
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Domingos Dutra - PT
Flávio Dino - PCdoB
Gastão Vieira - PMDB
Julião Amin - PDT
Nice Lobão - DEM
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Ceará
Aníbal Gomes - PMDB
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Leo Alcântara - PR
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Mauro Benevides - PMDB
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Ciro Pedrosa - PV
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Fernando Diniz - PMDB
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Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
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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
Dr. Paulo Cesar - 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
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
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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
Chico Abreu - PR
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
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 - PSDB
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 Benedito de Lira
Beto Faro Camilo Cola
Celso Maldaner Carlos Bezerra
Dilceu Sperafico Darcísio Perondi vaga do PV

Domingos Dutra Ernandes Amorim
Edio Lopes Fernando Melo
Flaviano Melo Lázaro Botelho
Homero Pereira Marcelo Melo
Jusmari Oliveira Moises Avelino
Leandro Vilela vaga do PV Nilson Mourão
Luis Carlos Heinze Paulo Pimenta
Moacir Micheletto Suely
Nelson Meurer Vadão Gomes
Odílio Balbinotti Vander Loubet
Paulo Piau vaga do PSDB/DEM/PPS Veloso
Roberto Balestra (Licenciado) Vignatti

Tatico
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)

Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Zé Gerardo 1 vaga
Zonta

PSDB/DEM/PPS

Abelardo Lupion
Alfredo Kaefer vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Claudio Diaz Antonio Carlos Mendes Thame
Davi Alcolumbre vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Carlos Melles

Duarte Nogueira Cezar Silvestri
Jerônimo Reis Eduardo Sciarra

João Oliveira
Félix Mendonça vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Leonardo Vilela Francisco Rodrigues
Luiz Carlos Setim Jorginho Maluly
Marcos Montes Lael Varella
Ronaldo Caiado Lira Maia
Waldir Neves Moreira Mendes
Wandenkolk Gonçalves Rômulo Gouveia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Lopes

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 José Eduardo Cardozo
Nazareno Fonteles Luiz Carlos Busato
Paulo Henrique Lustosa Mário de Oliveira
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 Waldir Maranhão
Wladimir Costa Wilson Braga
Zequinha Marinho 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)

(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 Djalma Berger
Valadares Filho Márcio França
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Medrado

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 Fernando Coruja

Efraim Filho
Humberto Souto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Felipe Maia Jerônimo Reis
Indio da Costa João Almeida
Jutahy Junior João Campos
Mendonça Prado José Aníbal
Moreira Mendes José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães Matteo Chiarelli
Renato Amary Mussa Demes
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 Filipe Pereira
Lincoln Portela vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Henrique Afonso
Lucenira Pimentel José Linhares
Luiz Couto Jusmari Oliveira vaga do PHS

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 Dr. Talmir vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 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
Carlos Abicalil Eliene Lima
Clodovil Hernandes Elismar Prado
Fátima Bezerra Flávio Bezerra
Frank Aguiar Gilmar Machado
Gastão Vieira Jilmar Tatto

Iran Barbosa
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
Lobbe Neto Bonifácio de Andrada
Nice Lobão João Oliveira
Nilmar Ruiz Jorginho Maluly
Paulo Renato Souza Lira Maia
Professor Ruy Pauletti Paulo Bornhausen
Professora Raquel Teixeira 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

(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)
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 Santana
Eduardo Cunha Carlos Souza vaga do PSOL

Filipe Pereira Carlos Willian
João Magalhães Cezar Schirmer
José Pimentel Colbert Martins
Luiz Fernando Faria Leonardo Quintão
Marcelo Almeida Maurício Quintella Lessa vaga do PV

Max Rosenmann Milton Monti
Pedro Eugênio Nelson Bornier
Pedro Novais Paulo Maluf
Rocha Loures Renato Molling
Vignatti Ricardo Berzoini
Virgílio Guimarães Sérgio Barradas Carneiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Tarcísio Zimmermann

Zonta
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a 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

Mário Negromonte
Luis Carlos

Heinze

Olavo Calheiros
Mauro

Benevides
Paulo Pimenta Nelson Meurer

Pedro Fernandes
Virgílio

Guimarães
Praciano Wladimir Costa
Rubens Otoni
Vadão Gomes
Wellington Roberto vaga do PSDB/DEM/PPS

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

Dr. Talmir 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: Gervásio Silva (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Homero Pereira
Leonardo Monteiro Iran Barbosa
Mário de Oliveira Max Rosenmann
(Dep. do PV ocupa a vaga) Moacir Micheletto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Paulo Teixeira

(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Roberto Balestra (Licenciado)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 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)

1 vaga
(Dep. do

PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

PSDB/DEM/PPS
Fábio Souto Antonio Carlos Mendes Thame

Gervásio Silva
Arnaldo Jardim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorge Khoury vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Augusto Carvalho

Marina Maggessi Germano Bonow
Nilson Pinto Luiz Carreira
Onyx Lorenzoni 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
Alexandre Santos Aelton Freitas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Andre Vargas Beto Faro
Bel Mesquita Chico D'angelo
Carlos Alberto Canuto Deley
Eduardo Valverde Edinho Bez
Ernandes Amorim João Maia
Fernando Ferro João Matos
João Pizzolatti Jorge Bittar
José Otávio Germano José Santana de Vasconcellos
Neudo Campos Luiz Bassuma
Rose de Freitas Luiz Fernando Faria
Simão Sessim Marinha Raupp
Vander Loubet Nelson Meurer
Vicentinho Alves Paulo Henrique Lustosa
Zé Geraldo Tatico
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Valdir Colatto

Walter Pinheiro
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Felipe Maia
Betinho Rosado vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Gervásio Silva

Carlos Alberto Leréia João Almeida
Eduardo Gomes José Carlos Aleluia
Luiz Paulo Vellozo Lucas Leandro Sampaio
Marcio Junqueira Nilson Pinto
Paulo Abi-ackel Rodovalho
Rogerio Lisboa Urzeni Rocha
Silvio Lopes 1 vaga
Vitor Penido

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/PT
C/PTdoB 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 Leonardo Monteiro
Jair Bolsonaro Magela
João Carlos Bacelar Marcelo Castro
Laerte Bessa Maurício Rands
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 Arnaldo Jardim
Antonio Carlos
Mendes Thame

Arnaldo Madeira

Augusto Carvalho Humberto Souto vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Claudio Cajado Jutahy Junior
Francisco Rodrigues Luiz Carlos Hauly
João Almeida Marina Maggessi vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

José Mendonça
Bezerra

Professor Ruy Pauletti

Raul Jungmann Roberto Magalhães
William Woo Vic Pires Franco

Walter Ihoshi
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Laurez Moreira
Eduardo Lopes Manoel Junior
Marcondes Gadelha Marcelo Serafim
Vieira da Cunha Severiano Alves

PV
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 Fontana Janete Rocha Pietá
Jofran Frejat Lelo Coimbra
José Linhares Lucenira Pimentel vaga do PSOL

Marcelo Castro Luciana Costa
Maurício Trindade Nazareno Fonteles
Neilton Mulim vaga do PSOL Pastor Manoel Ferreira
Pepe Vargas Professor Setimo
Rita Camata Simão Sessim
Roberto Britto Vital do Rêgo Filho
Saraiva Felipe 2 vagas
Solange Almeida
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra Affonso Camargo
Dr. Pinotti André de Paula
Eduardo Barbosa Efraim Filho
Germano Bonow Geraldo Thadeu
João Bittar Indio da Costa
Jorge Tadeu Mudalen Leandro Sampaio
Rafael Guerra Leonardo Vilela
Raimundo Gomes de Matos Nice Lobão
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

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)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Jô Moraes Alice Portugal
Mário Heringer Manato
Ribamar Alves Marcondes Gadelha
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Sebastião Bala Rocha

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 Átila Lins
Edinho Bez Augusto Farias



Eudes Xavier
Carlos Alberto

Canuto
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 Nelson Pellegrino
Sabino Castelo Branco vaga do PSDB/DEM/PPS Pepe Vargas
Sandro Mabel vaga do PSDB/DEM/PPS 2 vagas
Tadeu Filippelli
Tarcísio Zimmermann
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Carlos Alberto

Leréia
José Carlos Vieira Cláudio Magrão
Rodrigo Maia Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Fábio Souto
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a 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
ocupa a vaga)

Bruno Rodrigues

(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:
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
Dr. Paulo Cesar Marco Maia
Eliseu Padilha Marinha Raupp
Gladson Cameli Mauro Mariani (Licenciado)
Hugo Leal Milton Monti
Jaime Martins vaga do PSDB/DEM/PPS Nelson Goetten vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Jilmar Tatto Osvaldo Reis
José Santana de Vasconcellos
vaga do PSDB/DEM/PPS Pedro Fernandes

Mauro Lopes Rita Camata
Moises Avelino Roberto Britto
Nelson Bornier Silas Câmara vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ricardo Barros 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 Edson Aparecido
Urzeni Rocha Fernando Chucre
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vanderlei Macris

(Dep. do Vitor Penido



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)
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 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.

Presidente: José Carlos Araújo (PR)
1º Vice-Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
2º Vice-Presidente: Geraldo Pudim (PMDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Joseph Bandeira (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angela Portela
Cândido Vaccarezza Carlos Zarattini
Geraldo Pudim Luciano Castro
José Carlos Araújo Mendes Ribeiro Filho
Joseph Bandeira Reginaldo Lopes
Marcelo Guimarães Filho Roberto Britto
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Rebecca Garcia
Sérgio Barradas Carneiro

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Fernando Coruja Otavio Leite
Jutahy Junior 3 vagas
Mendonça Prado
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valadares Filho 2 vagas
Wolney Queiroz

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PSOL
Luciana Genro Chico Alencar
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6232
FAX: 3216-6225

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
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Mendonça Prado Ayrton Xerez
Raul Jungmann Edson Aparecido
Rodrigo de Castro Pinto Itamaraty



William Woo 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
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Luiz Bassuma
Leonardo Quintão Moacir Micheletto
Nelson Bornier Nelson Meurer
Roberto Balestra (Licenciado) Nelson Trad
Sandro Mabel Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann 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
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".

Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima
Jair Bolsonaro José Otávio Germano
José Mentor Marcelo Melo
Laerte Bessa Marinha Raupp
Marcelo Itagiba Sandro Mabel
Neilton Mulim Valdir Colatto
Regis de Oliveira 2 vagas
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Abelardo Lupion
João Campos Carlos Sampaio
Jorginho Maluly Pinto Itamaraty
Rogerio Lisboa 2 vagas
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 558-A, DE

2006, DO SR. MENDES RIBEIRO FILHO, QUE "DISPÕE



SOBRE A INCLUSÃO DA CPMF NAS DISPOSIÇÕES DO § 2º
DO ARTIGO 76 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Pedro Novais (PMDB)
1º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB)
2º Vice-Presidente: Rodrigo de Castro (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandro Mabel (PR)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Arnon Bezerra
Colbert Martins Átila Lins
Eduardo Cunha Dalva Figueiredo
José Eduardo
Cardozo

Dr. Paulo Cesar

Nelson Meurer Fátima Pelaes
Nilson Mourão José Pimentel
Pedro Fernandes Luiz Fernando Faria
Pedro Novais Odair Cunha
Sandro Mabel Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Fábio Souto Antonio Carlos Magalhães Neto
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Moreira Mendes Fernando Coruja
Paulo Bornhausen Paulo Abi-ackel
Rodrigo de Castro Ronaldo Caiado

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Julião Amin Silvio Costa
Rogério Marinho (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6211/6232
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
Silvinho Peccioli

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 Chico Lopes
Marcelo Serafim Gonzaga Patriota

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 Paes Landim

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 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa
Chico da Princesa Carlito Merss
Jackson Barreto Devanir Ribeiro
José Airton Cirilo Edinho Bez
Mauro Lopes Gilmar Machado
Paulo Teixeira Jurandy Loureiro
Pedro Chaves 3 vagas
Pedro Eugênio
Pedro Fernandes

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo Claudio Diaz
Arnaldo Jardim Fernando Chucre
Carlos Sampaio Geraldo Thadeu
Eduardo Sciarra Nilmar Ruiz
José Carlos Vieira Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Silvio Costa
1 vaga 1 vaga

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga



PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -

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): Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo II, sala 151-B



Telefones: 3216-6213
FAX: 3216.6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR A REALIDADE DO SISTEMA

CARCERÁRIO BRASILEIRO, COM DESTAQUE PARA A
SUPERLOTAÇÃO DOS PRESÍDIOS, CUSTOS SOCIAIS E

ECONÔMICOS DESSES ESTABELECIMENTOS, A
PERMANÊNCIA DE ENCARCERADOS QUE JÁ CUMPRIRAM

PENA, A VIOLÊNCIA DENTRO DAS INSTITUIÇÕES DO
SISTEMA CARCERÁRIO, A CORRUPÇÃO, O CRIME

ORGANIZADO E SUAS RAMIFICAÇÕES NOS PRESÍDIOS E
BUSCAR SOLUÇÕES PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO DA

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
Presidente: Neucimar Fraga (PR)
1º Vice-Presidente: Bruno Rodrigues (PSDB)
2º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
Relator: Domingos Dutra (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnaldo Faria de Sá
Cida Diogo José Linhares
Domingos Dutra Lincoln Portela
Iriny Lopes Luiz Couto
José Otávio Germano Mauro Lopes
Jusmari Oliveira Paulo Rubem Santiago
Luciana Costa Pedro Eugênio
Luiz Carlos Busato 5 vagas
Marcelo Itagiba
Maria do Carmo Lara
Maria Lúcia Cardoso
Neucimar Fraga

PSDB/DEM/PPS
Ayrton Xerez Alexandre Silveira
Bruno Rodrigues João Campos
Carlos Sampaio José Carlos Vieira
Jorginho Maluly Roberto Rocha
Paulo Abi-ackel William Woo
Pinto Itamaraty 2 vagas
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha Valtenir Pereira
Francisco Tenorio 2 vagas
Pompeo de Mattos

PV
Dr. Talmir Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: 3216-6267/6252
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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