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CONGRESSO NACIONAL

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 54 

Dá nova redação à alínea c do inciso I do art. 12 da Constituição Federal e acres-
centa art. 95 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, assegurando o registro nos 
consulados de brasileiros nascidos no estrangeiro.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti-
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º A alínea c do inciso I do art. 12 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 12. ..........................................................................................................................
I – ................................................................................................................................. .
..... ..................................................................................................................................

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que 
sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federa-
tiva do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira;

............................................................................................................................ “ (NR)

Art. 2° O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 95:

“Art. 95. Os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 1994 e a data da promulgação 
desta Emenda Constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão ser registrados em 
repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro, se vierem a residir 
na República Federativa do Brasil.”

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. – Brasília, 20 de 
setembro de 2007.

     Mesa da Câmara dos Deputados                                           Mesa do Senado Federal
Deputado Arlindo Chinaglia                                                   Senador Renan Calheiros
             Presidente                                                                            Presidente
Deputado Nárcio Rodrigues                                                       Senador Tião Viana
       1° Vice-Presidente                                                                 1° Vice-Presidente
Deputado Inocêncio Oliveira                                                     Senador Álvaro Dias
      2° Vice-Presidente                                                                 2° Vice-Presidente
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Deputado Waldemir Moka                                                        Senador César Borges
        3° Secretário                                                                           3° Secretário
Deputado José Carlos Machado                                              Senador Magno Malta
       4° Secretário                                                                            4° Secretário



48682 Sexta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 55 

Altera o art. 159 da Constituição Federal, aumentando a entrega de recursos pela 
União ao Fundo de Participação dos Municípios.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti-
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1° O art. 159 da Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 159. .......................................................................................................................

I – do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer na-
tureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por cento na seguinte forma:

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

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no pri-
meiro decêndio do mês de dezembro de cada ano;

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

Art. 2° No exercício de 2007, as alterações do art. 159 da Constituição Federal previstas nesta Emenda 
Constitucional somente se aplicam sobre a arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer na-
tureza e sobre produtos industrializados realizada a partir de 1° de setembro de 2007.

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. – Brasília, 20 de 
setembro de 2007.

      Mesa da Câmara dos Deputados                                        Mesa do Senado Federal
 Deputado Arlindo Chinaglia                                                Senador Renan Calheiros
           Presidente                                                                             Presidente
Deputado Narcio Rodrigues                                                   Senador Tião Viana
   1° Vice-Presidente                                                                1° Vice-Presidente
Deputado Inocêncio Oliveira                                                  Senador Álvaro Dias
    2° Vice-Presidente                                                               2° Vice-Presidente
Deputado Osmar Serraglio                                                   Senador Efraim Morais
         1° Secretário                                                                           1º Secretário 
Deputado Ciro Nogueira                                                       Senador Gerson Camata
        2° Secretário                                                                          2º Secretário
Deputado Waldemir Moka                                                    Senador César Borges
       3° Secretário                                                                            3º Secretário
Deputado José Carlos Machado                                             Senador Magno Malta
      4° Secretário                                                                             4° Secretário
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ÀS 10 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Narcio Rodrigues
Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Waldemir Moka
Manato
Arnon Bezerra
Alexandre Silveira
Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 2

AMAPÁ

Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Presentes Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Lira Maia DEM
Nilson Pinto PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Presentes Pará: 5

AMAZONAS

Carlos Souza PP
Rebecca Garcia PP
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Amazonas: 3

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Moreira Mendes PPS
Presentes Rondônia: 2

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Acre: 2

TOCANTINS

Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM

Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 3

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Domingos Dutra PT
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhão PP
Presentes Maranhão: 9

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Presentes Ceará: 9

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Nazareno Fonteles PT
Presentes Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Luiz Couto PT
Presentes Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB
Eduardo da Fonte PP

Ata da 250ª Sessão, Extraordinária, Matutina, em 20 de 
setembro de 2007

Presidência dos Srs. Arlindo Chinaglia, Presidente; Inocêncio Oliveira,  
2º Vice-Presidente; Manato, 1º Suplente de Secretário
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Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Paulo Rubem Santiago PT
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Pernambuco: 7

ALAGOAS

Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Presentes Alagoas: 1

SERGIPE

Iran Barbosa PT
Presentes Sergipe: 1

BAHIA

Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Edigar Mão Branca PV
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
João Leão PP
Jorge Khoury DEM
José Rocha PR
Jutahy Junior PSDB
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Presentes Bahia: 17

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Bilac Pinto PR
Carlos Melles DEM
Geraldo Thadeu PPS
Jairo Ataide DEM
João Bittar DEM
José Santana de VasconcelloPR
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Reginaldo Lopes PT
Presentes Minas Gerais: 20

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Presentes Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Carlos Santana PT
Dr. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Edson Santos PT
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Jair Bolsonaro PP
Leandro Sampaio PPS
Marina Maggessi PPS
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Otavio Leite PSDB
Presentes Rio de Janeiro: 12

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes ThamePSDB
Carlos Zarattini PT
Clodovil Hernandes PTC PmdbPscPtc
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Edson Aparecido PSDB
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
José Genoíno PT
Julio Semeghini PSDB
Marcelo Ortiz PV
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Renato Amary PSDB
Ricardo Tripoli PSDB
Silvio Torres PSDB
Vicentinho PT
Presentes São Paulo: 23

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Presentes Mato Grosso: 3
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DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Presentes Distrito Federal: 7

GOIÁS

Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
Jovair Arantes PTB
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT
Rubens Otoni PT
Tatico PTB
Presentes Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Waldir Neves PSDB
Presentes Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP
Presentes Paraná: 13

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPscPtc
José Carlos Vieira DEM
Nelson Goetten PR
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCd-BPmnPhsP
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Germano Bonow DEM
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Paulo Pimenta PT
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Tarcísio Zimmermann PT
Presentes Rio Grande do Sul: 17

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 

de presença registra na Casa o comparecimento de 
197 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. MANATO, 1º Suplente de Secretário, ser-

vindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata 
da sessão antecedente, a qual é, sem observações, 
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se à leitura do expediente.

O SR. MANATO, 1º Suplente de Secretário, ser-
vindo como 1° Secretário, procede à leitura do se-
guinte

III – EXPEDIENTE

Ofício nº 383/2007-CN

Brasília, 18 de setembro de 2007.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência e, por seu alto 

intermédio, à Câmara dos Deputados, que foi lida na 
sessão do Senado Federal realizada nesta data, a 
Mensagem nº 122, de 2007-CN (nº 678/2007, na ori-
gem), encaminhando, nos termos do art. 9º da Lei nº 
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10.933, de 11 de agosto de 2004, o relatório de ava-
liação do Plano Plurianual para o período 2004-2007 
(ano base 2006).

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex-
celência protestos de estima e consideração. – Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 384/2007-CN

Brasília, 18 de setembro de 2007.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência e, por seu alto 

intermédio, à Câmara dos Deputados, que foi lida na 
sessão do Senado Federal realizada nesta data, a 
Mensagem nº 123, de 2007-CN (nº 679/2007, na ori-
gem), encaminhando, nos termos do art. 11 e § 3º do 
art. 96 da Lei nº 11.514, de 13 de agosto de 2007, as 
informações complementares ao Projeto de Lei Orça-
metária de 2008 e o plano de aplicação dos recursos 
das agências oficiais de fomento, e foi despachada à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vos-
sa Excelência protestos de estima e consideração. 
– Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 386 (CN)

Brasília, 18 de setembro de 2007.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Sanção de Projeto de Lei.

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 24, de 2006-CN, apro-
vado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República e 
transformado na Lei nº 11.403, de 15 de dezembro de 
2006, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social 
da União, em favor do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, crédito especial no valor de 
R$112.400,00 para os fins que especifica, e dá outras 
providências”.

Atenciosamente, Senador Papaléo Paes, Primeiro 
Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Publique-se. Arquive-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 387 (CN)

Brasília, 18 de setembro de 2007.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Sanção de Projeto de Lei.

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

que o Projeto de Lei nº 25, de 2006-CN, aprovado pelo 
Congresso Nacional, foi sancionado pelo Excelentís-
simo Senhor Presidente da República e transformado 
na Lei nº 11.412, de 15 de dezembro de 2006, que 
“Abre ao Orçamento de Investimento para 2006, em 
favor de empresas do Grupo Eletrobrás, crédito suple-
mentar no valor total de R$408.871.889,00 e reduz o 
Orçamento de Investimento de empresas do mesmo 
grupo no valor global de R$758.445.333,00, para os 
fins que especifica”.

Atenciosamente, Senador Papaléo Paes, Primeiro 
Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Publique-se. Arquive-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF.B/33/07

Brasília, 19 de setembro de 2007.

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o deputado João Dado 

(PDT) como titular do Grupo de Trabalho destinado a 
propor projeto de Regulamento Interno das Comis-
sões.

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

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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OF.B/34/07.

Brasília, 20 de setembro de 2007.

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os deputados Reinaldo 

Nogueira (PDT) e Ariosto Holanda (PSB), como titula-
res, da Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 1.481, de 2007, do Senado Fe-
deral, 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 digitais de informação 
em estabelecimentos de ensino”.

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

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF. B/36/07

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 Rogério Marinho (PSB) e Sueli Vidigal (PDT), 
para titulares, da Comissão Especial destinada a pro-
ferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 
393-A, de 2005, que “altera o caput e o inciso IV do 
art. 208 da constituição Federal, para dispor sobre a 
obrigatoriedade e gratuidade da educação infantil para 
crianças de zero a seis anos de idade”.

Respeitosamente, Paulo Pereira da Silva, L í d e r 
d o  B l o c o  PDT, PSB, PCdoB, PMN, PHS, PRB.

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF. B/37/07

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 Julião Amim (PDT) para suplente da Comissão 

Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de 
Lei nº 694, de 1995, que “institui as Diretrizes Nacio-
nais do Transporte Coletivo Urbano e dá outras pro-
vidências”.

Respeitosamente, Paulo Pereira da Silva, Bloco 
PDT, PSB, PCdoB, PMN, PHS, PRB.

Defiro. Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. PSDB nº 724/2007

Brasília, 20 de setembro de 2007.

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Pro-

fessor Ruy Pauletti e PROFESSORA Raquel Teixeira, 
como membros titulares, e os Deputados Lobbe Neto 
e Raimundo Gomes de Matos, como membros suplen-
tes, para integrarem a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 393-A/05, que “altera o caput e o inciso IV do 
art. 208 da Constituição Federal, para dispor sobre a 
obrigatoriedade e gratuidade da educação infantil para 
crianças de zero a seis anos de idade”.

Respeitosamente, Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio, Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. PSDB N° 729 /2007

Brasília, 20 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Bonifá-

cio de Andrada e João Almeida, como membros Titula-
res, e os Deputados Bruno Araújo e Edson Aparecido, 
como membros suplentes, para integrarem o Grupo de 
Trabalho destinado a propor projeto de Regulamento 
Interno das Comissões.

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

Publique-se.  
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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Of. PSDB n° 734/2007

Brasília, 20 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Eduar-

do Gomes e Luiz Paulo Vellozo Lucas, como membros 
Titulares, e os Deputados Carlos Alberto Leréia e Ger-
vásio Silva, como membros Suplentes, para integra-
rem a Comissão Especial destinada a proferir parecer 
à Proposta de Emenda à Constituição n° 292/04, que 
concede Imunidade Tributária na comercialização e 
Produção do Gás Liqüefeito de Petróleo.

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

Publique-se.  
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF. PSDB N° 739/2007

Brasília, 20 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados João 

Almeida e Nilson Pinto, como membros Titulares, e 
os Deputados Silvio Lopes e Urzeni Rocha, como 
membros Suplentes, para integrarem a Comissão Es-
pecial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 
n° 630/03, que constitui fundo especial para financiar 
pesquisas e fomentar a produção de energia elétrica 
e térmica a partir de energia solar e da energia eólica, 
e dá outras providências.

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

Publique-se. 
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. PSDB n° 744 /2007

Brasília, 20 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Cunha 

Lima, como membro suplente, para integrar a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer ao Projeto 
de Lei n° 4.212/2004, que altera dispositivos da Lei n° 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e dá outras 
providências (fixando normas para a educação superior 
das instituições públicas e privadas de ensino).

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

Publique-se.  
Em 20-9-2007. Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 621/07 – LPR

Brasília, 19 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 Chico da Princesa (PR/PR) para 
Titular, e a Deputada Tonha Magalhães (PR/BA) para 
Suplente, na Comissão Especial destinada a analisar 
proposições que disponham sobre o Transporte Público 
Urbano e Metropolitano de Passageiros.

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.

Publique-se.  
Em 20-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. nº 622/07 – LPR

Brasília, 19 de setembro de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito especial deferência de V. Exª no sen-

tido de indicar o Deputado Giacobo (PR/PR), como 
Suplente, na Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao PL nº 2.671, de 1998, – “Código Brasileiro 
de Combustíveis”.

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.

Publique-se.  
Em 20-9-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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Ofício nº 623/07 – LPR

Brasília, 19 de setembro de 2007.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o respeitosamente, solicito de 

Vossa Excelência, indicar a Deputada Jusmari Olivei-
ra (PR/BA), para Suplente para integrar a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 
nº 694, de 1995 do Sr. Alberto Goldman, que “Institui 
as Diretrizes Nacionais do Transporte Coletivo Urbano 
e dá outras providências”.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero 
ao ilustre Presidente meus protestos de elevado apreço.

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

Defiro. Pubique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 321-L-DEM/07

Brasília, 18 de setembro de 2007.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

mocratas que integrarão o Grupo de Trabalho para 
consolidação da Legislação Brasileira.

TITULARES

Deputado José Carlos Aleluia.
Deputado Matteo Chiarelli.
Atenciosamente, Deputado Ronaldo Caiado, 

Líder em exercício do Democratas.

Publique-se.

Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

Ofício nº 325/2007

Brasília, 19 de setembro de 2007.

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Senhor Deputado 

Pedro Fernandes (PTB-MA), na qualidade de Titu-
lar e o Senhor Deputado Augusto Farias (PTB-AL), 

na qualidade de Suplente, para compor a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 292, de 2004, do Senhor 
Pedro Fernandes, que “concede Imunidade Tributária 
na comercialização e produção do Gás Liquefeito de 
Petróleo (GLP)”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 326/2007

Brasília, 19 de setembro de 2007.

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Senhor Deputado 

Sabino Castelo Branco (PTB-AM), na qualidade de 
Titular e o Senhor Deputado Paes Landim (PTB-PI), 
na qualidade de Suplente, para compor a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 422-A, de 2005, que “acres-
centa Parágrafo ao art. 125 da Constituição Federal”, 
criando Varas Especializadas para julgar ações contra 
atos de improbidade administrativa.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, Deputado Jovair Arantes, Lí-
der do PTB.

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 327/2007

Brasília, 19 de setembro de 2007.

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Senhor Deputado 

Frank Aguiar (PTB-SP), na qualidade de Titular e o Se-
nhor Deputado Ricardo Izar (PTB-SP), na qualidade de 
Suplente, para compor a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 393-A, de 2005, que “altera o caput e o inciso IV do 
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art. 208 da Constituição Federal, para dispor sobre a 
obrigatoriedade e gratuidade da educação infantil para 
crianças de zero a seis anos de idade”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, Deputado Jovair Arantes, Lí-
der do PTB.

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 328/2007

Brasília, 19 de setembro de 2007.

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Senhor Deputado 

Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), na qualidade de Titular 
e o Senhor Deputado Pastor Manoel Ferreira (PTB-RJ), 
na qualidade de Suplente, para compor a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 366-A, de 2005, do Senhor 
Arnaldo Faria de Sá, que “dá nova redação ao inciso 
II do art. 98 da Constituição Federal e ao art. 30 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”, es-
tabelecendo o concurso público para s eleção de juiz 
de paz, mantendo os atuais até a vacância das res-
pectivas funções.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, Deputado Jovair Arantes, Lí-
der do PTB.

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 329/2007

Brasília, 19 de setembro de 2007.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado Ernandes Amorim (PTB-RO), 
na qualidade de Titular, para compor a Comissão Es-
pecial 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 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).

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, Deputado Jovair Arantes, Lí-
der do PTB.

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 330/2007

Brasília, 19 de setembro de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado Paulo Roberto (PTB-RS), 
na qualidade de Titular, para compor a Comissão Es-
pecial destinada 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 digitais de informação em estabeleci-
mentos de ensino”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, Deputado Jovair Arantes, Lí-
der do PTB.

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 331/2007

Brasília, 19 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado Sergio Moraes (PTB-RS), 
na qualidade de Titular e o Senhor Deputado Pedro 
Fernandes (PTB-MA), na qualidade de Suplente, para 
integrar a Comissão Mista destinada a analisar pro-
posições que disponham sobre o transporte público 
urbano e metropolitano de passageiros.
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Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, Deputado Jovair Arantes, Lí-
der do PTB.

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Oficio n° 332/2007

Brasília, 19 de setembro de 2007

Exmo. Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB - 
SP), na qualidade de Titular, para integrar o Grupo de 
Trabalho destinado a propor projeto de Regulamento 
Interno das Comissões.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Publique-se.  
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício GDLV nº 113/2007

Brasília, 19 de setembro de 2007

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

Assunto: Indicação – Comissão Temporária

Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, venho a Vossa 

Excelência apresentar o meu nome para compor a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição n° 366-A, de 2005, do Sr. Arnaldo 
Faria de Sá, que “dá nova redação ao inciso do art. 98 da 
Constituição Federal e ao art. 30 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias”, representando o Partido Re-
publicano Brasileiro (PRB/RJ), como membro Titular, e o 
Deputado cleber verde (PRB/MA) como Suplente.

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

Atenciosamente, – Deputado Léo Vivas, Líder 
do PRB.

Publique-se.  
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício GDLV nº 114/2007

 
Brasília, 19 de setembro de 2007

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

Assunto: Indicação - Comissão Temporária

Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, venho a 

Vossa Excelência apresentar o nome do deputado 
Cleber Verde (PRB/MA), para compor a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição n° 292, de 2004, do Sr. Pedro 
Fernandes, que concede Imunidade Tributária na co-
mercialização e Produção do Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP), representando o Partido Republicano Brasileiro 
(PRB/RJ), como membro Titular, e o Deputado Marco 
Antônio (PRB/PE) como Suplente.

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

Atenciosamente, – Deputado Léo Vivas, Líder 
do PRB.

Publique-se.  
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 363 – PP/2007 – CCJC

Brasília, em 18 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 cumprimen-

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
7.507-B/2006.

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

Atenciosamente, Deputado Leonardo Picciani, 
Presidente.

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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Ofício-Pres. nº 241/07

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 Regi-

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 5.911/05, por este Órgão 
Técnico.

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

Respeitosamente, Deputado Wellington Fagun-
des, Presidente.

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício Pres. nº 525/07-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 providências 

regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 4.534, de 2004, 
foi apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício Pres. nº 529/07-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 providências 

regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 1.140, de 2007, 
foi apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. TP nº 138/07

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 Re-

gimento Interno, comunico a Vossa Excelência a 
apreciação, nesta data, do Projeto de Lei nº 34/07, 
por este Órgão Técnico.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, Deputado Nilson Pinto, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício Pres. nº 447/07

Brasília, 19 de setembro de 2007.

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em reunião realizada em 4-9-2007, proferiu pa-
recer pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.045/05, 
com substitutivo, nos termos do parecer do Relator, 
Deputado Laerte Bessa.

Respeitosamente, Deputado João Campos, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 775/2007-P

Brasília, 5 de setembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 
5.324, de 2005 e dos Projetos de Lei nos 5.496/05 e 
6.556/06, apensados.
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
dos referidos projetos e do respectivo parecer.

Respeitosamente, Deputado Ribamar Alves, 2º 
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Publique-se. 
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. Pres. nº 200/07/CTASP

 
Brasília, 12 de setembro de 2007

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

Assunto: Publicação de proposição apreciada

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação, por este órgão técnico, do Projeto de Lei 
nº 2.774/2003.

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

Atenciosamente, Deputado Nelson Marquezelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. Pres. nº 201/07/CTASP

Brasília, 12 de setembro de 2007

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

Assunto: Publicação de proposição apreciada

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação, por este órgão técnico, do Projeto de Lei nº 
7.528/2006.

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

Atenciosamente, Deputado Nelson Marquezelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.712, DE 2007 
(Do Sr. Fernando de Fabinho)

Dispõe sobre a mecanização da co-
lheita da cana-de-açúcar e toma outras pro-
vidências. 

Despacho: Às Comissões de: Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; Tra-
balho, de Administração e Serviço Público; 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural; Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei tem por objetivos a promoção 

da completa mecanização da colheita da cana-de-
açúcar e a qualificação para o exercício de outras 
atividades dos trabalhadores que, em função da me-
canização, vierem a ser dispensados do trabalho nos 
canaviais.

Art. 2º Em no máximo dez anos, contados da data 
de publicação desta Lei, ficará proibida a colheita ma-
nual da cana-de-açúcar em todo o País, ressalvados 
os casos previstos no regulamento.

Art. 3º O Poder Executivo incentivará a substi-
tuição gradativa da colheita manual pela mecânica e 
estimulará a capacitação para o exercício de outras 
atividades, dos trabalhadores que vierem a ser subs-
tituídos nos canaviais, na forma de plano de ação.

§ 1º O Plano de Ação de que trata o caput con-
terá o conjunto das medidas a serem implementadas, 
com a correspondente previsão de recursos fiscais e 
creditícios, bem como o cronograma de implementa-
ção de cada uma das medidas, consoante os objetivos 
da presente Lei.

§ 2º O Plano de Ação integrará os planos plu-
rianuais e as despesas nele previstas serão contem-
pladas nas leis de diretrizes orçamentárias e nas leis 
orçamentárias anuais, podendo ser revisto com perio-
dicidade idêntica à dos planos plurianuais.

Art. 4º Os impactos ambientais das queimadas de 
canaviais para fim de colheita manual serão avaliados 
pelos órgãos competentes do Poder Executivo, quando 
da apreciação do requerimento da licença ambiental 
necessária ao funcionamento de novas usinas de açú-
car ou álcool, bem como para a expansão de usinas 
já em funcionamento, podendo ser motivo para a não 
concessão da respectiva licença.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
a data de sua publicação.
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Justificação

O Brasil tem feito considerável esforço para o 
desenvolvimento de fontes renováveis de energia, 
de que são exemplos o etanol e o biodiesel. Todavia, 
o etanol, que o País promove como energia “limpa”, 
é tido como “sujo”, por críticos estrangeiros, não 
sem razão. 

Dois são os argumentos levantados contra o 
etanol, na forma como este é produzido entre nós. 
O primeiro são as queimadas dos canaviais, uma 
prática indispensável à colheita manual. Queimadas, 
obviamente, liberam na atmosfera o gás carbono – o 
principal gás do efeito-estufa – o que contradiz o pró-
prio objetivo do programa do etanol, que é reduzir a 
poluição atmosférica. 

O segundo argumento tem como alvo a própria 
colheita manual, um trabalho extremamente árduo, que 
chega a prejudicar a saúde dos trabalhadores. 

A colheita mecânica resolve os dois proble-
mas: elimina a necessidade das queimadas e livra 
os trabalhadores do exercício de tarefas quase de-
sumanas.

Reconhece-se, entretanto, que a substituição da 
colheita manual pela mecânica não pode ser feita da 
noite para o dia. Certos refinamentos da tecnologia 
ainda se fazem necessários e pesados investimentos 
serão requeridos. Nem a indústria de equipamentos 
teria condições de atender a todas as encomendas 
no curto prazo. Justifica-se, assim a “carência” de dez 
anos para que a proibição entre em vigor. 

Se a proibição da colheita manual, por um lado, 
livra os trabalhadores de um trabalho desumano, por 
outro, elimina opções de emprego de uma categoria 
de trabalhadores, para quem as oportunidades de 
trabalho são restritas e a remuneração, insatisfatória. 
Daí, a necessidade de um programa de capacitação 
que avance pari passu com a mecanização. Em ou-
tras palavras, a substituição da colheita manual pela 
mecânica requer um conjunto articulado de medidas, 
como as que virão compor o Plano de Ação que se 
preconiza.

Estou seguro de que a proposição, se aprovada, 
transformará o etanol brasileiro em um produto real-
mente “limpo”, contribuirá para a melhoria do bem-estar 
de enorme contingente de trabalhadores rurais e, não 
menos importante, facilitará a abertura dos mercados 
internacionais para um produto no qual a liderança do 
Brasil é indiscutível. Por isso, peço aos Nobres Pares, 
encarecidamente, que a apoiem.

Sala das Sessões, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado Fernando de Fabinho, Relator.

PROJETO DE LEI Nº 1.959, DE 2007 
(Do Sr. Maurício Rands)

Altera o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 
de dezembro de 1993, que dispõe sobre 
a organização da Assistência Social, para 
estabelecer critérios de concessão do Be-
nefício de Prestação Continuada.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
3967/1997. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro 

de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20...................................................
...............................................................
§ 3º Sem prejuízo de outros meios de 

comprovação, considera-se incapaz de prover 
a manutenção da pessoa portadora de defi-
ciência ou idosa a família cuja renda mensal 
per capita seja inferior a um quarto do salário 
mínimo, observado o disposto no § 9º deste 
artigo.

...............................................................
§ 9º O benefício já concedido a qualquer 

membro da família nos termos do caput não 
será computado para os fins do cálculo da 
renda familiar mensal per capita prevista no § 
3º deste artigo.” (NR)

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

Justificação

A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que 
instituiu a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 
dispôs, em seus arts. 20 e 21, sobre o Benefício de 
Prestação Continuada, inicialmente previsto no art. 
203, inciso V, da Constituição Federal.

Assim, as pessoas portadoras de deficiência e os 
idosos sem meios de prover a própria manutenção, ou 
de tê-la provida por sua família, têm direito ao benefí-
cio assistencial de um salário mínimo mensal, desde 
que comprovem renda familiar per capita inferior a um 
quarto de salário mínimo por mês.

Por sua vez, a Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003, denominada Estatuto do Idoso, introduziu 
importante critério em seu art. 34, parágrafo único, 
ao estabelecer que não se considera o Benefício de 
Prestação Continuada, já concedido a qualquer mem-
bro da família do idoso carente, para os fins do cálculo 
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da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. 
Não houve, contudo, remissão à família da pessoa 
portadora de deficiência.

Ocorre, ainda, que a jurisprudência pátria tem 
acumulado numerosos precedentes, inclusive junto ao 
Superior Tribunal de Justiça – STJ e ao Supremo Tri-
bunal Federal – STF, no sentido de se permitir outros 
meios de comprovação da carência econômica, exigi-
da por ocasião do pedido de concessão do Benefício 
de Prestação Continuada, dada a insuficiência dos 
critérios definidos pelo § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742, 
de 1993, para fiel cumprimento do art. 203, inciso V, 
da Constituição.

O presente Projeto de Lei visa a positivar tais 
critérios na LOAS, a fim de garantir a devida compro-
vação da situação de carência às pessoas portadoras 
de deficiência e aos idosos que fazem jus ao Benefício 
de Prestação Continuada.

Por sua relevância social, contamos desde já 
com o apoio dos nobres Pares para a aprovação da 
matéria.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.986, DE 2007 
(Do Sr. Eduardo da Fonte)

Altera a Medida Provisória nº 2.228-1, 
de 6 de setembro de 2001, que estabelece 
princípios gerais da Política Nacional do Ci-
nema, cria o Conselho Superior do Cinema 
e a Agência Nacional do Cinema – ANCINE, 
institui o Programa de Apoio ao Desenvolvi-
mento do Cinema Nacional – PRODECINE, 
autoriza a criação de Fundos de Financia-
mento da Indústria Cinematográfica Nacio-
nal – FUNCINES, altera a legislação sobre 
a Contribuição para o Desenvolvimento da 
Indústria Cinematográfica Nacional e dá ou-
tras providências, para tornar obrigatória a 
exibição de propagandas educativas, antes 
do início da exibição comercial de obras 
cinematográficas, em salas ou espaços de 
exibição públicos destinados à exploração 
de obras cinematográficas. 

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
7499/2006. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta lei acrescenta o artigo 57-A à Medida 

Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, para 

tornar obrigatória a exibição de propagandas educa-
tivas, antes do início da exibição comercial de obras 
cinematográficas, em salas ou espaços de exibição 
públicos destinados à exploração de obras cinema-
tográficas.

Art. 2º Acrescente-se à Medida Provisória nº 
2.228-1, de 6 de setembro de 2001, o artigo 57-A, 
com a seguinte redação:

“Art. 57-A A exibição de obras cinematográficas 
ou videofonográficas que ocorrer em salas ou espaços 
de exibição públicos destinados à exploração de obras 
cinematográficas deverá ser precedida pela veiculação 
de propaganda audiovisual educativa, com duração de 
no mínimo 1 (um) e no máximo 2 (dois) minutos.

§ 1º O Poder Executivo regulamentará esse dispo-
sitivo e estabelecerá quais serão os assuntos aborda-
dos nessas propagandas audiovisuais educativas, com 
preferência para temas afetos à saúde, à educação, à 
cultura brasileira e à cidadania.

§ 2º A produção e a distribuição das propagandas 
audiovisuais educativas previstas no caput ficarão a 
cargo do Poder Executivo 

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

Justificação

A eficácia da utilização dos meios de comunicação 
social para a disseminação de mensagens educativas 
é, há muito tempo, bastante conhecida. Diversas são 
as peças publicitárias educativas que hoje são veicu-
ladas na mídia, principalmente na televisão, no rádio, 
nos jornais e nas revistas. 

Campanhas como a do combate ao mosquito da 
dengue, da prevenção aos diversos tipos de câncer, de 
combate à AIDS ou para a vacinação contra a paralisia 
são apenas alguns casos que podem ilustrar o enorme 
potencial que os meios de comunicação de massa têm 
para levar ao cidadão campanhas educativas de grande 
valia para o progresso social. Isso sem citar diversos 
outros exemplos em outras áreas que não apenas a 
saúde, como a cultura brasileira, a educação, a cida-
dania e tantas outras de grande relevância.

Contudo, o cinema – também um meio de co-
municação de massa de grande penetração – pra-
ticamente não tem sido utilizado como instrumento 
para a veiculação de publicidade educativa. Apenas 
esporadicamente o Estado tem utilizado essa mídia 
para disseminar propagandas institucionais de cunho 
instrutivo. Já o mercado, pelo contrário, há muito se 
deu conta do potencial que o cinema tem para a vei-
culação de publicidade – não por acaso, praticamente 
todas as sessões de cinema no País são precedidas 
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por diversos vídeos publicitários, que anunciam os 
mais variados produtos.

Entendemos que também o Estado deve utili-
zar essa mídia como instrumento de massificação de 
suas campanhas educativas. Segundo estatísticas da 
Agência Nacional do Cinema (ANCINE), o público de 
cinema no Brasil é de aproximadamente 15 milhões de 
pessoas. Trata-se, portanto, de uma parcela conside-
rável da população brasileira que poderá ter acesso a 
informações de grande valia por meio da publicidade 
educativa nas sessões de cinema.

Assim, tendo em vista o estímulo que o Projeto 
de Lei que aqui apresentamos trará para a dissemi-
nação de mensagens educativas, solicitamos o apoio 
dos nobres parlamentares para a aprovação dessa 
iniciativa.

Sala das Sessões, 6 de setembro de 2007. – 
Deputado Eduardo da Fonte.

PROJETO DE LEI Nº 1.988, DE 2007 
(Do Sr. Carlos Willian)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
se utilizar pulseira com sensor eletrônico 
sonoro, para identificação e segurança de 
recém-nascido, nos hospitais e nas mater-
nidades públicas e privadas. 

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
1067/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os hospitais e as maternidades públicas 

e privadas ficam obrigados a colocar, no recém-nas-
cido, pulseira de identificação com sensor eletrônico 
sonoro, imediatamente após o parto.

Parágrafo único. As pulseiras somente poderão 
ser retiradas após a alta, na presença da mãe ou do 
responsável.

Art. 2º As unidades de saúde referidas no art. 
1º ficam obrigadas a adotar identificação rigorosa e 
controle do fluxo das pessoas que entram e saem de 
suas dependências, instalando em todas as saídas 
sistemas que acionem o dispositivo sonoro da pulseira 
de identificação do recém-nascido.

Art. 3º As eventuais despesas decorrentes da 
aplicação desta lei correrão a conta das dotações orça-
mentárias próprias, consignadas no Orçamento Geral 
da União – OGU, no Ministério da Saúde. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta lei 
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a partir da data 
de sua publicação.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

A proposição que apresentamos constitui-se em 
mais uma contribuição à luta para reverter a atual si-
tuação de insegurança das maternidades brasileiras, 
em razão dos inúmeros casos de troca ou roubo de 
recém-nascidos. 

Os problemas com trocas e seqüestros de bebês 
em hospitais e maternidades continuam a levar sofri-
mento a muitas famílias, que vêem seu grande sonho 
se transformar num dramático pesadelo.

Os métodos de identificação de recém-nasci-
dos, embora tenham evoluído, mostram-se insuficien-
tes para estancar o crescimento do número desses 
casos.

. A insegurança das mães só tem aumentado, 
diante da permanente ameaça de ver seu filho troca-
do ou roubado da dependência de maternidades. A 
sistemática atual, com poucas exceções, é baseada 
na colocação de pulseiras, muitas vezes de papel, 
que podem facilmente ser retiradas, falsificadas ou 
trocadas.

Claro que outros fatores contribuem para exacer-
bar o problema. Um dos maiores tem sido a falta de 
treinamento e orientação para o pessoal de enferma-
gem e outros servidores da área de parto, do berçário 
e do próprio controle de entrada e saída das unidades 
de saúde. Essa questão é ampliada, porque, em ge-
ral, são unidades de saúde que recebem um número 
imenso de pessoas de toda ordem.

Assim, essa questão gerencial tem que ser en-
frentada, principalmente, com a melhora na capacita-
ção de recursos humanos e com a intensificação das 
medidas fiscalizadoras por parte dos órgãos gestores 
do SUS.

Tais medidas, se implementadas, trarão resulta-
dos a médio prazo. Todavia, a incitava que tomamos, 
com esta proposição, ofereceria, de forma imediata, 
mais segurança para todo o sistema de identificação 
de recém nascidos. A implantação do uso obrigatório 
de pulseiras com sonorizador, à semelhança de mui-
tas lojas que assim controlam o roubo de produtos, é 
de fácil e rápida execução.

Naturalmente, haveria necessidade de se inves-
tir nas pulseiras e nos equipamentos que acionariam 
os dispositivos sonoros e deverão ser instalados em 
todas as saídas da maternidade.

Nada mais apropriado, portanto, do que se investir 
na segurança dos recém nascidos e na tranqüilidade 
das mães, em um dos momentos mais importantes 
de suas vidas.
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Se os supermercados, lojas de departamento 
e muitos outros investem para assegurar bens mate-
riais, muito mais justo seria se o Poder público fizesse 
o mesmo, mas para garantir os recursos necessários 
para implementar o que se propõe neste projeto de 
lei e, assim, defender os interesses mais nobres da 
sociedade.

Procurou-se, pois, com base na realidade e nas 
necessidades, construir uma proposição que ofereces-
se uma efetiva contribuição para levar tranqüilidade 
às futuras mães, seus familiares e a toda sociedade 
brasileira.

Em razão do exposto e pela relevância da ma-
téria, conclamamos os ilustres pares a apoiar a pre-
sente iniciativa.

Sala das Sessões, 6 de setembro de 2007. – 
Deputado Carlos Willian.

PROJETO DE LEI Nº 1.989, DE 2007 
(Do Tribunal Superior do Trabalho) 

OFÍCIO TST GDGCA.GP Nº 297/07

Altera a composição e a organização 
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 
Décima Quinta Região, com sede em Cam-
pinas – SP, e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público;  Finan-
ças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito 
e Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º O Tribunal Regional do Trabalho da Déci-
ma Quinta Região, com sede em Campinas-SP, tem 
sua composição aumentada para cinqüenta e cinco 
Juízes.

Parágrafo único. Dos cargos constantes deste 
artigo, um quinto é destinado à representação da Or-
dem dos Advogados do Brasil e à representação do 
Ministério Público do Trabalho, na forma da Constitui-
ção Federal.

Art. 2º Para atender à composição a que se re-
fere o artigo anterior, são criados dezenove cargos de 
Juiz Togado Vitalício, na forma do Anexo I desta Lei, a 
serem providos em consonância com o artigo 115 da 
Constituição Federal.

Art. 3º O provimento dos cargos de Juiz previstos 
no artigo anterior obedecerá ao que dispõe a Consti-
tuição Federal e a legislação pertinente.

Art. 4º Dentre os Juízes Togados Vitalícios, três 
exercerão as funções de Presidente, Vice-Presidente 
Administrativo e Vice-Presidente Judicial do Tribunal 
e dois, as funções de Corregedor e Vice-Corregedor 
Regional, respectivamente, os quais serão eleitos na 
forma regimental.

Art. 5º Além do Tribunal Pleno, o Tribunal Re-
gional do Trabalho da Décima Quinta Região será 
dividido em Turmas e terá, pelo menos, uma Seção 
Especializada.

§ 1º O Regimento Interno do Tribunal disporá 
sobre o número de Turmas e Seções Especializadas, 
sua competência e funcionamento, neste incluída a 
composição do órgão.

§ 2º Na hipótese de serem criadas mais de uma 
Seção Especializada, apenas para uma delas serão 
distribuídos os processos de Dissídio Coletivo de na-
tureza econômica e/ou jurídica.

§ 3º O Juiz Presidente e o Vice-Presidente Ju-
dicial participarão dos julgamentos dos Dissídios Co-
letivos de natureza econômica e/ou jurídica. Presente 
o Juiz Presidente, a ele caberá presidir a sessão de 
julgamento.

§ 4º Os juízes da Seção ou Seções Especializa-
das serão substituídos, nos casos previstos em lei e no 
Regimento Interno, por Juízes vinculados às Turmas.

Art. 6º Ficam criados os Cargos em Comissão 
de Assessor de Juiz, privativos de Bacharel em Di-
reito, código CJ-3, e os Cargos em Comissão de Se-
cretários de Turma, código CJ-3, na forma do Anexo 
II desta Lei.

Parágrafo único. Os Cargos em Comissão de As-
sessor de Juiz, privativos de Bacharel em Direito, serão 
preenchidos mediante livre indicação dos magistrados 
junto aos quais forem servir, obedecidos os casos de 
vedação previstos no art. 6º da Lei 11.416/2006.

Art. 7º Ficam criados, no Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Dé-
cima Quinta Região, os cargos de Carreiras Judiciá-
rias, conforme especificados no Anexo III desta Lei, a 
serem providos na forma estipulada na Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, na Lei nº 9.527, de 10 e 
dezembro de 1997 e na Lei nº 11.416, de 15 de de-
zembro de 2006.

Art. 8º As despesas decorrentes desta Lei corre-
rão à conta dos recursos orçamentários consignados 
ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Brasília-DF, de de 2007; 186º da Independência 
e 119º da República.
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Preocupados com o crescimento do movimento 
processual, os Magistrados daquela Corte promove-
ram mutirões nos anos de 1997 e 1998 e o Esforço 
Concentrado em 1999, no âmbito da 2ª instância, ten-
do conseguido com os mutirões reduzir de 20 para 10 
meses o tempo para se distribuir um processo e, com 
o Esforço Concentrado, uma redução de 17% no pra-
zo para julgamento dos processos no Tribunal. Porém, 
esse êxito deveu-se aos pesados sacrifícios pessoais 
dos magistrados, o que tornou necessária a ampliação 
do quadro de juízes e a conseqüente criação de novas 
turmas de julgamento.

Justifica-se a criação da função de Vice-Presi-
dente Administrativo pela necessidade de se subdi-
vidirem as atribuições atualmente inerentes ao cargo 
de Vice-Presidente em razão das diferentes áreas de 
atuação deste. Tais atribuições consistem em substi-
tuir o Presidente e auxiliá-lo em suas atividades, rela-
tar matéria administrativa e exercer outras atribuições 
que, de comum acordo, lhe forem delegadas pelo 
Presidente ou que lhe tenham sido designadas pelo 
Tribunal Pleno.

A matéria administrativa, muitas vezes de extre-
ma complexidade jurídica, envolve juízes e servidores 
na realização de pesquisas e estudos consistentes, a 
fim de se levar com certa antecedência aos Juízes do 
Tribunal todos os elementos indispensáveis ao conhe-
cimento das matérias administrativas a serem aprecia-
das, propiciando a solidez das discussões e decisões. A 
atribuição de relatar matérias administrativas concorre, 
ainda, com outras competências delegadas como, por 
exemplo, os recursos de revista.

Para que essas atribuições sejam exercidas com 
eficácia, principalmente em razão do crescente núme-
ro de processos recebidos pelo TRT da 15ª Região, é 
necessária sua subdivisão entre o Vice-Presidente Ju-
dicial e o Vice-Presidente Administrativo, com funções 
definidas em regimento interno, a exemplo do que já 
ocorre no TRT da 2ª Região, que teve as referidas fun-
ções criadas por meio da Lei nº 8.480, de 7/11/1992, 
com redação dada pela Lei nº 8.636, de 16/3/1993.

Com a alteração de trinta e seis para cinqüenta 
e cinco cargos de Juiz de TRT, é necessária a criação 
dos respectivos cargos em comissão destinados a ser-
vidores formados em Direito, a fim de que desenvolvam 
atividades de assessoria aos novos Juízes, mediante 
livre indicação de cada magistrado.

Além disso, objetivando viabilizar o funcionamen-
to da nova estrutura, proporcionando suporte adminis-
trativo ao Gabinete do Vice-Presidente Administrativo, 
aos 19 Gabinetes de Juízes e às novas Turmas, é pre-
ciso que sejam criados cargos de provimento efetivo, 
a serem preenchidos na forma do art. 37, I e II, da 
Constituição Federal.

Portanto, impõem-se urgentes providências no 
sentido de dotar a estrutura do Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região dos meios indispensáveis ao 
desempenho satisfatório de suas atribuições, pelo que 
se propõem a alteração da sua composição para cin-
qüenta e cinco Juízes de TRT e a criação dos cargos 
de provimento efetivo e em comissão constantes do 
presente anteprojeto de lei ora submetido à apreciação 
de Vossas Excelências, representando as medidas aqui 
consubstanciadas inadiáveis necessidades de recursos 
humanos do referido Tribunal Regional.

Com estas considerações, submeto o anexo an-
teprojeto de lei à apreciação desse Poder Legislativo, 
esperando que a proposição mereça a mais ampla 
acolhida, convertendo-se em lei com a urgência pos-
sível.

Brasília-DF, 10 de setembro de 2007. – Rider 
Nogueira de Brito, Ministro Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho.

PROJETO DE LEI Nº 1.995, DE 2007 
(Do Sr. Ilderlei Cordeiro)

Dá nova redação ao item VI do art. 73 
da Lei nº 9.054, de 30 de setembro de 1997, 
e dá outras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
3412/2000. 
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei altera a redação do Item VI do 

Art. 73 da Lei 9.504 de 30 de setembro de 1997 e dá 
outras providências.

Art. 2º. As alíneas C e D do Item VI do Artigo 73 
da Lei 9.504 de 30 de Setembro de 1997 passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art.73.  .................................................
 ..............................................................
c) Participar de programas de entrevistas, 

de reportagens, ou fazer pronunciamento em 
rádio e televisão, fora do horário eleitoral gra-
tuito, salvo quando, a critério da Justiça Elei-
toral, tratar-se de matéria urgente, relevante e 
característica das funções de governo;

d) Promover conferências, congressos, 
seminários e reuniões abertas à participação 
da população e de entidades civis e militares, 
salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, 
tratar-se de matéria urgente, relevante e ca-
racterística das funções de governo. (NR)”

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

Justificação

A Lei 9.504 estabeleceu em 1997 uma série de 
vedações ao agente público de modo geral, visando 
impedir que sua ação introduza elementos de distorção 
do necessário equilíbrio entre os candidatos a cargos 
públicos. De fato, houve a partir daí um notável avan-
ço no sentido de que a sociedade possa expressar 
sua vontade com mais liberdade e menos influência 
indevida.

Ocorre que no processo eleitoral, os seus agentes, 
especialmente os candidatos e partidos, têm ao longo 
do tempo encontrado formas cada vez mais sofisticadas 
e insidiosas de burlar a Lei e “levar vantagem” quando 
estão no exercício do poder, principalmente.

Com a proibição de fazer pronunciamentos em 
cadeia e radio e televisão estabelecida pela norma atu-
al, os candidatos à reeleição assim como os apoiados 
pelos partidos e coligações que dominam a máquina 
pública, utilizam-se do poder que exercem nos meios 
de comunicação, sejam privados ou públicos, para 
através de agentes públicos a seu serviço propagarem 
idéias, programas, opiniões e apoios diretos ou indi-
retos, os quais somente seriam cabíveis nos horários 
eleitorais gratuitos.

Exemplificando: Burlando a Lei eleitoral, um deter-
minado Secretário Municipal dá entrevistas aos órgãos 

de comunicação falando do êxito e das vantagens de 
programas desenvolvidos pelo governo municipal. É 
obvio que tais impressões realizam imediata ligação 
entre o aludido sucesso administrativo e o prefeito 
em campanha para reeleição, ou o candidato por ele 
apoiado, resultando em distorção do processo eleito-
ral e, conseqüentemente, em prejuízo para os demais 
candidatos.

O mesmo tem ocorrido com programas do tipo 
“talk show”, criados ou intensificados em período elei-
toral, justamente para entrevistarem membros dos go-
vernos e assim dar oportunidade à propaganda ilegal 
disfarçada.

Outro abuso é a realização de reuniões de cunho 
persuasivo na forma de conferências, congressos ou 
seminários, para os quais são convidados, não por 
acaso, agentes públicos engajados em determinadas 
candidaturas. Sindicatos e Associações são normal-
mente utilizados como chamarizes para atração do 
público a ser alvo do proselitismo e campanha eleito-
ral disfarçada.

O presente projeto de Lei pretende fazer mais raso 
o corte nas formas de utilização indevida do poder em 
período eleitoral. Não se trata de causar qualquer dano 
a administração pública posto que a Lei já ressalva os 
casos de real necessidade, mas de garantir o equilíbrio 
devido aos candidatos em disputa.

Sala das Sessões, 11 de setembro de 2007. 
– Ilderlei Cordeiro, Deputado Federal – PPS/AC.

PROJETO DE LEI N.º 1.996, DE 2007 
(Da Sra. Solange Almeida)

Altera o parágrafo 3º e o caput do ar-
tigo 20 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro 
de 1993, para incluir os portadores de in-
suficiência renal que dependem de hemo-
diálise como beneficiários do Benefício de 
Prestação Continuada.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
3967/1997. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 20 e o parágrafo 3º da Lei 8.742, 

de 07/12/1993, que dispõe sobre o Benefício de Pres-
tação Continuada, passa a vigorar acrescida da se-
guinte forma:

“Art. 20. O Benefício de Prestação Con-
tinuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo 
mensal à pessoa portadora de deficiência, ao 
idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais e 
ao portador de insuficiência renal que depende 
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de hemodiálise e que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção e nem 
de tê-la provida por sua família.

§ 3º. Considera-se incapaz de prover a 
manutenção da pessoa portadora de defici-
ência, idosa ou portador de insuficiência renal 
que depende de hemodiálise a família cuja 
renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um 
quarto) do salário mínimo”.

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

Art. 2º Esta lei entra em vigor após decorridos 180 
(cento e oitenta dias) de sua publicação oficial. 

Justificação

O Benefício de Prestação Continuada – BPC 
é um direito garantido pela Constituição Federal de 
1988 e consiste no pagamento de 1 (um) salário mí-
nimo mensal às pessoas com 65 (sessenta e cinco) 
anos ou mais de idade e às pessoas com deficiência 
incapacitadas para a vida independente e para o tra-
balho, onde em ambos os casos a renda per capita 
familiar seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mí-
nimo. O Benefício de Prestação Continuada também 
encontra respaldo legal na Lei 8.742, de 07/12/1993 
– Lei Orgânica de Assistência Social e na Lei 10.741, 
de 1º/10/2003 – Estatuto do Idoso. É gerido pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) a quem compete sua gestão, acompanhamento 
e avaliação e, sua operacionalização, pelo Instituto Na-
cional de Assistência Social (INSS). Os recursos para 
custeio do Benefício provêem do Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS). 

Esse projeto de lei visa incluir os portadores de 
insuficiência renal que dependem de hemodiálise no 
público-alvo desse benefício.

Com a insuficiência da função renal, o organismo 
necessita de um outro processo que consiga suprir as 
necessidades de filtração, depuração e purificação do 
sangue, removendo toxinas, sais e outros minerais e 
produtos do metabolismo celular, além do excesso de 
água do organismo. Quando os rins começam a funcio-
nar de forma insuficiente, todas essas substâncias ficam 
retidas em excesso no organismo, podendo provocar 
edema, hipertensão arterial e até mesmo insuficiência 
cardíaca, entre outras patologias. O tratamento dessa 
insuficiência tem o nome de diálise, que possui duas 
espécies: hemodiálise e diálise peritoneal. 

A hemodiálise geralmente é realizada em ses-
sões de 4 horas por 3 vezes na semana, no mínimo. 
Atualmente, já existem centros no mundo que fazem 
hemodiálises noturnas todos os dias enquanto o pa-
ciente dorme no próprio centro ou sua casa. As pes-
soas que dependem de diálise não possuem outra 

alternativa, só a morte. A pessoa faz diálise enquanto 
espera um transplante de rim, tendo que abrir mão de 
várias atividades para fazer o tratamento. 

Resta claro, que as pessoas que precisam fazer 
hemodiálise para sobreviver e que não possuem con-
dições financeiras para se sustentar devem ser bene-
ficiadas pelo Benefício de Prestação Continuada. Es-
sas pessoas não têm tempo hábil e nem condições de 
procurar um emprego e até de se manter nele. Vivem 
para o tratamento. 

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

Sala das Sessões, 11 de setembro de 2007. 
– Deputada Solange Almeida, PMDB/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 1.999, DE 2007 
(Do Sr. Angelo Vanhoni)

Institui o Programa Nacional de Re-
compensa Ambiental (PNRA) e dá outras 
providências.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
1190/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída, em âmbito nacional, a re-

compensa ambiental aos proprietários rurais que pre-
servarem florestas em suas propriedades além dos 
20% da “reserva legal”. 

Art. 2º A recompensa ambiental será paga aos 
proprietários em valor equivalente a 50 sacas de milho 
por alqueire/ano, sempre no mês de maio tendo por 
base o preço médio de mercado praticado no ano an-
terior, com recursos oriundos por um fundo constituído 
para esse fim ou através do Pronaf-Florestal.

Art. 3º Para que o proprietário tenha direito a re-
compensa ambiental, será feito um cadastramento da 
propriedade pelo MAPA E MMA, obedecendo o que 
determina o artigo primeiro desta lei. 

I – Equiparam-se a proprietários para efeitos da 
presente lei, posseiros, parceleiros, e outros desde que 
possuam carta de aptidão fornecida pelos órgãos ofi-
ciais de assistência técnica e extensão rural de cada 
estado e pelo sindicato da categoria.

Parágrafo Único- A adesão ao cadastro não será 
compulsória e prevalecerá conquanto seja de conve-
niência para o proprietário. 

Art. 4º Poderão se enquadrar no programa pro-
prietários que possuam de 1 a 15 módulos fiscais.

I – O enquadramento dos proprietários ao pro-
grama se dará de forma gradual, iniciando-se com os 
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de menor área de terra, ampliando-se à medida que 
houver disponibilidade de recursos no fundo. 

Art. 5º O Governo Federal desenvolverá através 
de seus órgãos competentes uma política que possi-
bilite o manejo sustentável dessas áreas cadastradas 
no (PNRA), exceto aquelas de preservação perma-
nente, visando dar aproveitamento econômico em 
forma de atividades sustentáveis compatíveis com a 
preservação e perpetuação das espécies da fauna e 
flora dessas áreas. 

Art. 6º Os proprietários contemplados com a 
recompensa ambiental receberão treinamento e ins-
truções dos órgãos do Estado, a fim de colaborarem, 
como agentes ambientais voluntários na preservação 
do meio ambiente. 

Art. 7º O (PNRA) bem como as despesas para a 
sua implantação serão custeadas da seguinte forma:

I – dotações orçamentárias da União (OGU), com 
recursos oriundos por um fundo constituído para esse 
fim ou através do Pronaf-Florestal;

II – recursos oriundos do pagamento efetuado 
por proprietários, que não possuam reserva legal e 
que optarem por constituí-la na forma desta lei através 
do pagamento do valor correspondente a 50 sacas de 
milho por alqueire/ano;

III – multas aplicadas pelos órgãos ambientais; 
IV – rendimentos de qualquer natureza , incluin-

do receitas resultantes de doações, legados, contri-
buições, em dinheiro, de pessoas físicas ou jurídicas, 
nacionais ou estrangeiras, observadas as disposições 
legais pertinentes. 

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O projeto de lei ora proposto pretende ajudar a 
corrigir dois problemas de natureza sócio-ambiental: 
o primeiro diz respeito - em que pese o êxito de vários 
programas públicos em execução – ao crônico cenário 
de pauperização ao qual estão submetidos milhares 
de agricultores familiares em nosso país, onde muitos 
se vêem forçados a abandonar o campo em busca 
de melhores condições de vida nos grandes centros 
urbanos; o segundo refere-se ao aprofundamento do 
processo de degradação ambiental em curso no Brasil, 
num momento em que o mundo globalizado constata 
as graves conseqüências da ação humana destruidora 
sobre o meio ambiente. 

De fato, não é raro observarmos que muitos pe-
quenos agricultores, que seguem o que determina a 
legislação, cumprem além dos 20% de reserva legal, 
uma vez que várias áreas preservadas de matas na-
tivas possuem espécies da flora ameaçadas de extin-

ção, como o pinheiro araucária, a imbuia e outras. Essa 
situação, por um lado, corretamente ajuda a preservar 
a nossa biodiversidade e diminuir áreas degradadas, 
mas, por outro lado, retira a possibilidade desses pe-
quenos produtores ampliarem suas áreas agricultáveis, 
fato esse que não ocorre com os grandes produtores, 
que muitas vezes, compensam desmatamentos ad-
quirindo áreas em outras localidades com reservas de 
matas nativas com o fim único de preservar , conforme 
determina a legislação.

Se medidas nesse sentido não forem tomadas 
pelo poder público, a esses proprietários que preservam 
só restam duas alternativas: vender as suas áreas aos 
grandes proprietários aprofundando o êxodo rural ou 
permanecer na propriedade passando por inúmeras 
necessidades, pois é impossível a sobrevivência de 
famílias, na maioria dos casos numerosas, em áreas 
como, por exemplo, no sul do Estado do Paraná, em que 
as propriedades giram em torno de 10 hectares e em 
grande parte dos casos 8 hectares são cobertos com 
vegetação nativa incluindo espécies em extinção. Esses 
pequenos proprietários e suas famílias, por questão de 
sobrevivência, são forçados a partirem para culturas 
como a de fumo que além de penosa, compromete a 
saúde e o meio ambiente em decorrência da maciça 
utilização de agrotóxicos. 

Por fim, cabe considerar que os proprietários be-
neficiados por essa lei, passariam a ser uma espécie de 
agentes ambientais voluntários, a exemplo do que ocor-
re em projetos de preservação de espécies ameaçadas 
como é o caso das tartarugas marinhas e do pirarucu, 
que envolve pescadores e a população ribeirinha dessas 
áreas. São mais pessoas colaborando com os órgãos 
ambientais na preservação do meio ambiente. 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 2007. 
– Deputado Angelo Vanhoni, PT/PR.

PROJETO DE LEI Nº 2.007, DE 2007 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

Altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto 
de 1962 – Código Brasileiro de Telecomu-
nicações.

Despacho: Às Comissões de: Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática; e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

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

Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As letras e e f do artigo 38 da Lei nº 4.117, 

de 27 de agosto de 1962, passam a vigorar com a se-
guinte redação:
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“Art.38.................................................. .
e) as emissoras de radiodifusão, excluí-

das as de televisão, são obrigadas a retrans-
mitir, diariamente, no período compreendido 
entre as dezenove e vinte e duas horas, exce-
to aos sábados, domingos e feriados, durante 
uma hora, o programa oficial de informações 
dos Poderes da República “A Voz do Brasil”, 
podendo reservar até dez minutos do tempo 
destinado ao noticiário preparado pelas duas 
Casas do Congresso Nacional, para divulgação 
em cada unidade da federação, de notícias das 
atividades parlamentares de seus respectivos 
representantes.

f) opcionalmente, as emissoras poderão 
retransmitir, durante sua programação diária 
normal e no período compreendido entre as 
oito e dezenove horas, fora da cadeia nacio-
nal, até dez minutos do programa “A Voz do 
Brasil”, reservados ao Congresso Nacional, 
em pequenos segmentos de informação, di-
vulgando em cada unidade da federação, no-
tícias das atividades parlamentares de seus 
respectivos representantes na forma prevista 
em ato do Poder Legislativo.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor 180 (cento e oiten-
ta) dias após a data de sua publicação.

Justificação

Criado em 1937 pelo Presidente Getúlio Vargas, 
o programa radiofônico diário de divulgação dos traba-
lhos dos poderes da República, denominado “A Voz do 
Brasil”, tem sua trajetória intimamente ligada á própria 
história política do País. De programa oficial de “pro-
paganda” do Estado Novo, de canal de divulgação da 
doutrina de segurança nacional, o programa reformu-
lou-se, acompanhando os ventos de democratização 
que varreram a Nação.

Em que pese ser alvo de constantes críticas por 
determinados setores do empresariado da comuni-
cação, “A Voz do Brasil” representa, sem sombra de 
dúvida, um dos mais importantes canais de comuni-
cação entre o governo e o povo brasileiro. Em muitos 
casos, constitui a única opção de informação para os 
brasileiros que vivem em regiões afastadas dos cen-
tros urbanos.

O programa conta com índice de audiência em 
torno de 5% o que, em termos de radio, significa um 
publico extraordinário, o que demonstra, certamente, 
enorme interesse no trabalho do Governo e do Parla-
mento, que a grande imprensa muitas vezes não tem 
interesse ou espaço para noticiar.

O presente Projeto de Lei pretende compreen-
der todas essas facetas de interesse, de dois modos. 
Primeiro, ampliando, para as emissoras, o período 
em que poderão veicular o programa; seja no horário 
tradicional, integrando-se à cadeia nacional, seja utili-
zando outro horário, à sua escolha dentro do período 
compreendido entre as dezenove e vinte e duas ho-
ras. Segundo, permitindo que as empresas optem por 
transmitir durante sua programação diária normal, até 
dez dos trinta minutos do programa “A Voz do Brasil”, 
destinados ao Congresso Nacional em pequenos seg-
mentos chamados de sptos, divulgando principalmente, 
em cada unidade da federação, noticias das atividades 
parlamentares de seus respectivos representantes, 
conforme regulamentação a ser estabelecida pelo 
Poder Legislativo.

Chama-se a atenção, outrossim, para a simples 
incorporação ao texto legal do nome do programa, 
consagrado nacionalmente, como “A Voz do Brasil”, e 
incompreensivelmente – até então não oficial.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Carlos Bezerra.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 356, DE 2007 

(Da Comissão de Relações Exteriores e de  
Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 469/2007 
AVISO Nº 624/2007 – C. CIVIL

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Bolívia para 
a Construção de uma Ponte sobre o Rio 
Mamoré entre as cidades de Guajará-Mirim 
e Guayaramerín, celebrado em Brasília, em 
14 de fevereiro de 2007.

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Bolívia para a constru-
ção de uma ponte sobre o Rio Mamoré entre as cida-
des de Guajará-Mirim e Guayaramerín, celebrado em 
Brasília, em 14 de fevereiro de 2007.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do 
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inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional.

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

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Vieira da Cunha, Presidente.

MENSAGEM Nº 469, DE 2007 
(Do Poder  Executivo) 

AVISO Nº  624/2007 – C. CIVIL

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional, o texto do acordo entre  o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Bolívia para a 
construção de uma ponte sobre o Rio Ma-
moré entre as Cidades de Guajará-Mirim e 
Guayaramerín, celebrado em Brasília, em 
14 de fevereiro de 2007.

Despacho: Às Comissões de: Relações 
Exteriores Defesa Nacional; Viação e Transpor-
tes; e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

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

nado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, submeto 
à elevada consideração de Vossas Excelências, acom-
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado, interino, das Relações Exteriores, o texto 
do acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Bolívia para a 
Construção de uma Ponte sobre o Rio Mamoré entre as 
Cidades de GuajaráMirim e Guayaramerín, celebrado 
em Brasília, em 14 de fevereiro de 2007.

Brasília, 6 de julho de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 121 DAM-II/ DECA/DAI/MRE- PAIN-BRAS-BOLI 

Brasília, 15 de maio de 2007

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

celência o anexo e o Acordo entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da Re-
pública da Bolívia para a construção de uma ponte 
sobre o rio Mamoré, entre a cidade brasileira de Gua-
jará-Mirim, no Estado de Rondônia, cidade boliviana 
de Guayaramerín.

2. A construção da ponte sobre o Rio Mamoré 
constitui compromisso internacional assumido pelo Bra-
sil com a Bolívia há mais de três décadas, nos termos 

do Acordo por troca de Notas, de 25 de setembro de 
1971, e do Protocolo Adicional ao Tratado de Petrópolis 
de 1903, de 27 de outubro de 1966. Nesse sentido, o 
presente Acordo estabelece que o Brasil arcará com 
os custos decorrentes da elaboração dos estudos e 
projetos de engenharia e da construção da ponte. 
Cada país, no entanto, ficará responsável pelos res-
pectivos acessos à ponte e às obras complementares, 
assim como pelos custos relativos às desapropriações 
necessárias à implantação das obras em seu respec-
tivo território nacional.

3. O Acordo prevê também a criação de uma Co-
missão Mista Brasileiro-Boliviana, que se encarregará 
do planejamento de construção da ponte, e contará 
com a participação de representantes brasileiros, en-
tre outros órgãos, dos Ministérios das Relações Exte-
riores e dos Transportes, do Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes e do Governo do 
Estado de Rondônia. Cada país será responsável 
pelas despesas relacionadas com sua representa-
ção na Comissão Mista.

4. A obra permitirá a consolidação da intercone-
xão viária do território brasileiro com a Bolívia, bem 
como o estabelecimento de um sistema integrado de 
passo de fronteira na região, que propiciará condi-
ções favoráveis, entre outras iniciativas, à intensi-
ficação e controle da corrente de comércio bilateral 
e ao combate às atividades ilícitas na região. A ponte 
contribuirá igualmente para o desenvolvimento eco-
nômico e social das populações brasileiras situadas 
na região fronteiriça.

5. Sua construção deverá também impulsionar o 
desenvolvimento da infra-estrutura física e o processo 
de integração sul-americana, conforme previsto nos di-
versos documentos firmados tanto pelo Brasil quanto 
pela Bolívia no âmbito da Comunidade Sul-America-
na de Nações (CASA), sobretudo nas Declarações 
Presidenciais da I e da II Reuniões de Chefes de Es-
tado da CASA, respectivamente, de 30 de setembro 
de 2005 e de 9 de dezembro de 2006.

6. A edificação da ponte constituirá, ainda, ele-
mento adicional que reforça a parceria estratégica en-
tre o Brasil e a Bolívia, baseada na confiança mútua, 
no equilíbrio de benefícios e na promoção do bem-
estar social e econômico das suas populações, 
inclusive as suas comunidades fronteiriças.

7. Com vistas ao encaminhamento do assunto 
à apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa 
Excelência cópias autenticadas do Acordo, jun-
tamente com projeto de Mensagem ao Congresso 
Nacional.

Respeitosamente, Samuel Pinheiro Guimara-
es Neto.



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 21 48717 

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

REPÚBLICA DA BOLÍVIA PARA A CONSTRUÇÃO 
DE UMA PONTE SOBRE O RIO MAMORÉ ENTRE 

AS CIDADES DE  GUAJARÁ-MIRIM E  
GUAYARAMERÍN 

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República da Bolívia
(doravante denominados “Partes”),

Considerando os propósitos de impulsionar o 
desenvolvimento da infra-estrutura física e a integra-
ção Sul-Americana expressos nas Declarações da I e 
da II Reuniões de Chefes de Estado da Comunidade 
Sul-Americana de Nações, respectivamente, de 30 de 
setembro de 2005 (Brasília) e de 9 de dezembro de 
2006 (Cochabamba);

Considerando o interesse recíproco em conso-
lidar a interconexão viária de seus territórios; e

Convencidos de que os antigos anseios das co-
munidades residentes na região fronteiriça serão mais 
bem atendidos com a ampliação das vias de ligação 
entre as duas margens do rio Mamoré;

Tendo presente o Tratado de Petrópolis, de 1903, 
e o objetivo de promover a ligação entre as cidades de 
Guajará-Mirim e Guayaramerín, consagrado no Proto-
colo Adicional de 17 de outubro de 1966 e no Acordo, 
por troca de Notas, de 25 de setembro de 1971,

Acordam o seguinte:

ARTIGO I

As Partes se comprometem a iniciar, por inter-
médio de suas respectivas autoridades competentes 
e com a brevidade requerida, o exame das questões 
referentes à construção de uma ponte internacional 
sobre o rio Mamoré, para unir as cidades de Guajará-
Mirim, no Brasil, e Guayaramerín, na Bolívia, incluí-
da a infra-estrutura complementar necessária e seus 
respectivos acessos, bem como o estabelecimento de 
um sistema integrado de passo de fronteira.

ARTIGO II

1. Para os fins mencionados no Artigo I do pre-
sente Acordo, as Partes criam uma Comissão Mista 
Brasileiro-Boliviana, doravante denominada Comissão 
Mista, integrada por igual número de representantes 
de cada país, conforme designação que cada Parte 
comunicará à outra, no prazo de sessenta dias corri-
dos, a contar da data de entrada em vigor deste ato, 
com a seguinte composição:

a) Pela Parte Brasileira: Ministério das 
Relações Exteriores; Ministério dos Transpor-

tes; Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes (DNIT); Governo do Estado de 
Rondônia; e outros organismos nacionais.

b) Pela Parte Boliviana: Ministério das Re-
lações Exteriores e Cultas; Ministério de Obras 
Públicas, Serviços e Habitação, o Governo do 
Departamento de Beni; e outros organismos 
nacionais que sejam designados.

ARTIGO III

1. Será da competência da Comissão Mista:

a) Reunir os antecedentes para a elabo-
ração dos Termos de Referência relativos aos 
aspectos físicos, ambientais, econômicos, fi-
nanceiros e legais do empreendimento;

b) Preparar a documentação necessária 
à construção da ponte e à realização das suas 
obras complementares e acessos;

c) Referendar o projeto executivo das 
obras;

d) Supervisionar a construção das obras 
até o seu término e realizar duas vistorias, a 
primeira após seis meses é. a segunda um ano 
após a inauguração.

2. A Comissão Mista terá poderes para solicitar 
assistência técnica e toda a informação que considerar 
necessária para o cumprimento de suas funções.

3. Cada Parte será responsável pelas des-
pesas decorrentes de sua representação na Co-
missão Mista.

4. A Comissão Mista reger-se-á por Regulamen-
to acordado pelas Partes mediante Acordo por troca 
de Notas.

ARTIGO IV

Os custos decorrentes da elaboração dos estudos 
técnicos e ambientais, dos Projetos Básico, Executivo 
e de Engenharia e da construção da ponte sobre o rio 
Mamoré serão cobertos pelo Governo da República 
Federativa do Brasil.

Cada Parte ficará responsável pelos respectivos 
acessos à ponte e às obras complementares.

Os custos referentes às desapropriações ne-
cessárias à implantação das obras em cada território 
nacional serão da responsabilidade exclusiva dos go-
vernos locais.

ARTIGO V

As Partes se comprometem a notificar uma 
à outra sobre o cumprimento das respectivas forma-
lidades legais internas necessárias para a implemen-
tação do presente Acordo, o qual entrará em vigor na 
data de recepção da segunda notificação.
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Qualquer controvérsia que possa surgir a par-
tir da interpretação ou aplicação do presente Acordo 
será dirimida por negociação entre as Partes, por via 
diplomática.

Feito em Brasília, aos 14 dias do mês de fevereiro 
de 2007, em dois exemplares originais, nos idiomas 
português e espanhol, sendo ambos os textos igual-
mente autênticos.

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL: Celso Amorim, Ministro das Relações 
Exteriores.  – PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DA 
BOLÍVIA: David Choquehuanca, Ministro das Rela-
ções Exteriores e Cultos.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL Y EL  

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLÍVIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE  
EL RIO MAMORÉ, ENTRE LAS CIUDADES DE  

GUAJARÁ-MIRIM Y GUAYARAMERÍN

El Gobierno de la República Federativa de Brasil
y
El Gobierno de la República de Bolívia 
(en adelante denominados “Partes”),

Considerando los propósitos de impulsar el de-
sarrollo de la infraestructura fisica y la integración su-
damericana expresados en las Declaraciones de la I y 
de la II Reuniones de Jefes de Estado de la Comunidad 
Sudamericana de Naciones, respectivamente, de 30 
de septiembre de 2005 (Brasília) y de 9 de diciembre 
de 2006 (Cochabamba);

Considerando el interés recíproco en consolidar 
la interconexión vial de sus territorios;

Convencidos de que los antigos anhelos de las 
comunidades residentes en la región fronteriza serán 
mejor atendidos con la ampliación de las vias de unión 
entre las dos orillas del rio Mamoré;

Teniendo presente el Tratado de Petrópolis de 
1903 y el objetivo de promover la unión entre las ciu-
dades de Guajará-Mirim y Guayaramerín, consagrado 
en el Protocolo Adicional de 17 de octubre de 1966 y 
en el Acuerdo, por canje de Notas, de 25 de septiem-
bre de 1971,

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO I

Las Partes se comprometen a iniciar, por inter-
medio de sus respectivas autoridades competentes y 
a la brevedad requerida, el examen de las cuestiones 
referentes a la construcción de un puente internacional 
sobre el río Mamoré, uniendo las ciudades de Guajará-
Mirim, en Brasil, y Guayaramerín, en Bolívia, incluyen-
do la infraestructura complementaria necesaria y sus 

respectivos accesos, así como el establecimento de 
un sistema integrado de paso de frontera.

ARTÍCULO II

Para los fines mencionados en el Artículo I del 
presente Acuerdo, las Partes crean una Comisión Mixta 
Brasileño-Boliviana, en adelante denominada Comisi-
ón Mixta, integrada en igual número de representates 
de cada país, conforme designación que cada Parte 
comunicará a la outra, en el plazo de sesenta dias 
seguidos, a contar de la fecha entrada en vigencia de 
este acto, con la siguiente composición:

por la Parte Brasileña: Ministerio de Relaciones 
Exteriores; Ministerio de Transportes; Departamen-
to-Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT); 
Gobierno del Estado de Rondonia; y otros organismos 
nacionales;

por la Parte Boliviana: Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Cultos: Ministerio de Obras Públicas, Sér-
vicios y Vivienda; la Prefectura del Departamento de 
Beni; y otros organismos nacionales que se desigen.

ARTÍCULO III

1. Será de competencia de la Comisión Mixta:
reunir los antecedentes para la elaboración de 

los Términos de Referencia relativos a los aspectos fi-
sicos, ambientales, económicos, financieros y legales 
del acometimiento;

Preparar la documentación necesaria a la cons-
trucción del puente y a la realización de sus obras de 
complemento y accesos;

refrendar el proyecto ejecutivo de las obras;
Supervisar la construcción de las obras hasta 

su término y dos inspecciones, la primera luego de 
seis meses y la segunda después de un afio de la 
inauguración.

2. La Comisión Mixta tendrá poderes para solicitar 
asistencia técnica y toda la información que considere 
necessaria para el cumplimiento de sus funciones.

3. Cada Parte será responsable por los gastos re-
sultantes de su representación en la Comisión Mixta.

4. La Comisión Mixta se regirá por el Reglamento 
acordado por las Partes mediante Acuerdo por inter-
cambio de Notas.

ARTÍCULO IV

Los costos resultantes de la elaboración de los 
estudios técnicos y ambientales, de los Proyectos Bá-
sico, Ejecutivo y de Ingenieria y de la construcción del 
puente sobre el rio Mamoré serán cubiertos por el Go-
biemo de la República Federativa de Brasil.

Cada Parte será responsable por los respectivos 
accesos al puente y a las obras complementarias.
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Los costos referentes a las expropiaciones ne-
cesarias a la implementación de la obras en cada ter-
ritorio nacional serán de responsabilidad exclusiva de 
los gobiernos locales.

ARTÍCULO V

Las Partes se comprometen a notificar una a la 
otra sobre el cumplimiento de las respectivas formali-
dades legales internas necesarias para que se imple-
mente el presente Acuerdo, el cual entrará en vigen-
cia a partir de la fecha de recepción de la segunda 
notificación.

Cualquier controversia que pueda surgir a partir 
de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo 
será Dirimida por negociación entre las Partes, por la 
vía diplomática.

Hecho en Brasília, el 14 de febrero de 2007, en 
dos ejemplares originales, en los idiomas portugués 
y español, siendo ambos los textos igualmente au-
ténticos.

Por el Govierno de la República Federativa de 
Brasil: Celso Amorim. – Por el Govierno de la Repú-
blica de Bolívia: 

I – Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca Luiz Inácio Lula da Silva encaminha ao Congresso 
Nacional a Mensagem n° 469, assinada em 6 de julho 
de 2007, contendo o texto do Acordo entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Bolívia para a Construção de uma Ponte 
sobre o Rio Mamoré entre as cidades de Guajará-Mirim 
e Guayamerín, celebrado em Brasília, 14 de fevereiro 
de 2007, acompanhada da Exposição de Motivos nº 
121 DAM-II/DECA/DAI/MRE-PAIN-BRAS-BOLl, as-
sinada eletronicamente pelo Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Embaixador Celso Amorim, em 
15 de maio de 2007.

Os autos de tramitação estão instruídos rigoro-
samente de acordo com as normas processuais legis-
lativas pertinentes, inclusive quanto ao lacre da cópia 
do texto internacional, enumeração de folhas e demais 
requisitos formais.

O texto internacional em exame é composto por 
um preâmbulo e cinco artigos concisos.

No preâmbulo, enfatizam os dois Estados o pro-
pósito comum de impulsionar o desenvolvimento da 
estrutura física e da integração sul-americana. Repor-
tam-se às Declarações da I e II Reuniões de Chefes 
de Estado da Comunidade Sul-Americana de Nações, 
realizadas em Brasília, em setembro de 2005, e em 

Cochabamba, em dezembro de 2006, bem como do 
Tratado de Petrópolis, de 1903, e o objetivo de se pro-
mover a ligação entre as duas cidades, consagrado 
no Protocolo Adicional, por Troca de Notas, de 25 de 
setembro de 1971.

No Artigo I, os dois países comprometem-se a 
iniciar os estudos pertinentes à construção da referi-
da ponte, bem como à viabilização da infra-estrutura 
complementar secundária.

No Artigo II, os dois Estados criam, para o fim 
proposto, uma Comissão Mista, a ser integrada por 
um número igual de representantes, no formato que 
o instrumento prevê.

No Artigo III, abordam-se as competências da Co-
missão Mista. Os custos pertinentes, de outro lado, aos 
estudos técnicos e ambientais necessários, são previs-
tos no Artigo IV, assim como os custos resultantes dos 
acessos à ponte e demais obras complementares.

O Artigo V refere-se às disposições finais de praxe, 
quais sejam vigência e solução de controvérsias.

O instrumento foi firmado pelos chanceleres dos 
dois países nas respectivas línguas oficiais, português 
e espanhol, e cópias autenticadas do texto, nos dois 
idiomas, acompanham a Mensagem e instruem os 
autos sob análise.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme bem é ressaltado na Exposição de 
Motivos, “a construção da ponte sobre o Rio Mamoré 
constitui compromisso internacional assumido pelo Bra-
sil com a Bolívia há mais de três décadas, nos termos 
do Acordo por Troca de Notas de 25 de setembro de 
1971 e do Protocolo Adicional ao Tratado de Petrópolis, 
de 1903, datado de 27 de outubro de 1966.”

O instrumento em exame estabelece que o Brasil 
arcará com os custos decorrentes da elaboração de 
estudos e projetos de engenharia e da construção da 
ponte, ficando cada país responsável pelos respecti-
vos acessos à ponte e pelas obras complementares 
pertinentes.

Reivindicação antiga dos brasileiros e bolivianos 
que residem na região, a referida ponte facilitar-lhes-á 
a locomoção, incentivará o intercâmbio e o comércio 
da região. Trata-se, como se menciona adicionalmente 
na Exposição de Motivos, de projeto que permitirá a 
consolidação da integração viária do território brasi-
leiro com a Bolívia.

Cumpre-nos, portanto, analisar a construção de 
uma ponte sobre um rio fronteiriço entre dois países 
amigos.
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É fato simbólico – afinal, o que é a história da so-
lidificação da paz entre os povos senão um sucessivo 
construir de pontes?

O peso da história, ensina CERVO¹, “é determi-
nado pela confluência de visões de mundo, idéias de 
nação a construir, nível das ambições nacionais, dis-
ponibilidade de meios, traçado de objetivos a alcançar, 
modo de conexão entre objetivos e meios e consistên-
cia ou fragilidade nacional do conjunto.”

Ao estabelecermos elos de ligação entre as di-
versidades assim postas, permitimos que pontes entre 
as várias idéias sejam estabelecidas, pontes, essas, 
sempre necessárias entre povos co-irmãos.

Ao avalizarmos a construção de urna obra de 
engenharia ligando as duas margens de um rio, permi-
timos aos que habitam as suas duas margens melhor 
estabelecer laços.

Quando, em cada uma das margens, fala-se uma 
língua diferente, tem-se uma nacionalidade diversa, a 
ponte que se constrói facilita o aproximar dos povos, 
a mescla de culturas, com suas diferentes cores e sa-
bores e facilita o acesso de uns e outros aos serviços 
públicos respectivos.

A região geográfica em que será construída a 
ponte foi assim descrita:

1 – “A partir da foz do rio Verde no Guaporé, a 
linha divisória entre a República Federativa do Brasil 
e a República da Bolívia segue descendo pelo “meio” 
do rio Guaporé por cerca de 962 quilômetros, até a foz 
desse rio no rio Mamoré. Não existem marcos constru-
ídos neste trecho da fronteira e as ilhas existentes não 
foram ainda adjudicadas ao Brasil e à Bolívia. Nesse 
trecho da fronteira, bastante desabitado, encontramos 
apenas as localidades de Pimenteira e Costa Marques, 
no lado brasileiro;

2 – Da foz do rio Guaporé no Mamoré, segue a 
linha divisória descendo pelo “meio” do rio Mamoré por 
mais 245 quilômetros, até a confluência deste com o rio 
Beni, que vem da Bolívia. Desta confluência, o curso 
d’água passa a se denominar rio Madeira. Também não 
existem marcos construídos neste trecho, e as ilhas, 
também, ainda não foram adjudicadas. Na parte final 
do curso navegável desses rios de extrema, Guaporé 
e Mamoré, encontramos as cidades de Guajará-Mirim, 
no Brasil e Guayaramerín no lado Boliviano. Desde es-
tas localidades para o norte, todo o curso de águas, 
no rio Madeira, não permite a navegação”².

1CERVO, Amado Luiz. Política Exterior do Brasil: o peso da história. In: 
Plenarim – Política Externa, novembro de 2005, ano II, nº 2. P. 10.
2In:http://www.info.Incc.br/wrmkkk/bdescr3.html

A iniciativa da construção dessa obra sobre o Rio 
Mamoré, entre o Brasil e a Bolívia, permitirá, ademais, 
do ponto de vista prático, que seja estabelecido um 
programa integrado de passo de fronteira na região 
que, certamente, possibilitará tanto a intensificação, 
como o controle do comércio bilateral e o correspon-
dente combate às atividades ilícitas, sendo obra que, 
sem dúvida, impulsionará o desenvolvimento da infra-
estrutura física, possibilitando que se reforce a parce-
ria entre o Brasil e a Bolívia e melhore a integração 
continental na região.

VOTO, desta forma, pela concessão de aprova-
ção legislativa ao texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil o Governo da Repúbli-
ca da Bolívia para a Construção de uma Ponte sobre 
o Rio Mamoré entre as cidades de Guajará-Mirim e 
Guayamerín, celebrado em Brasília, em 14 de feve-
reiro de 2007, na forma do projeto de decreto legisla-
tivo em anexo, porém devo salientar que o Governo 
Brasileiro mais uma vez cede ao Governo Boliviano, 
ao arcar quase na sua totalidade com o custo de uma 
obra que serve de benefício para os dois países, o que 
demonstra a falta de negociação e a passividade com 
que o nosso Governo trata dos nossos recursos nas 
Relações Exteriores.

Sala da Comissão, de 2007. – Deputado Ruy 
Pauletti, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº   , DE 2007 

(Mensagem nº 469, de 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Bolívia para a 
Construção de uma ponte sobre o Rio 
Mamoré entre as cidades de Guajará-Mi-
rim e Guayamerín, celebrado em Brasília, 
em 14 de fevereiro de 2007.

Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República da Bolívia para a construção de uma 
ponte sobre o Rio Mamoré entre as cidades de Guaja-
rá-Mirim e Guayamerín, celebrado em Brasília, em 14 
de fevereiro de 2007.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de 2007. – Deputado Ruy 
Pauletti, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe-
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi-
nou unanimemente pela aprovação da Mensagem nº 
469/2007, nos termos do projeto de decreto legislativo 
que apresenta, acatando o parecer do relator, Depu-
tado Professor Ruy Pauletti.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vieira da Cunha – Presidente; Marcondes Ga-

delha, José Mendonça Bezerra e Augusto Carvalho 
– Vice-Presidentes; Aldo Rebelo, André de Paula, An-
tonio Carlos Mendes Thame, Átila Lins, Carlito Merss, 
Claudio Cajado, Eduardo Lopes, Fernando Gabeira, 
Flávio Bezerra, George Hilton, Íris de Araújo, João 
Almeida, João Carlos Bacelar, Laerte Bessa, Nilson 
Mourão, Takayama, William Woo, Arnaldo Madeira, 
Colbert Martins, Edson Ezequiel, Geraldo Resende, 
Henrique Fontana, Leonardo Monteiro, Luiz Carlos 
Hauly, Magela e Regis de Oliveira.

Plenário Franco Montoro, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Vieira da Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 1.696, DE 2007

Solicita prorrogação do prazo da 
Comissão.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi-

mentais, seja prorrogado por 20 (vinte) sessões or-
dinárias, o prazo da Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de Lei n° 3.057, DE 2000, 
do Sr. Wanderval Santos, que “inclui § 2° no art. 41 da 
lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, numerando-
se como parágrafo 1° o atual parágrafo único”. Apen-
sados: PL nos 5.499/01, 5.894/01, 6.180/02, 6.220/02, 
7.363/02, 550/03, 754/03, 1.001/03, 2.454/03, 2.699/03, 
3.403/04, 5.760/05, 6.020/05, 20/07 (31/07, 289/07, 
455/07, 449/07, 846/07, 1.092/07).

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007. 
– Deputada Maria do Carmo Lara, Presidente.

Defiro, ad referendum do Plenário. 
Publique-se. 

Em 20-9-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra à Sra. Deputada Janete Ro-
cha Pietá.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de convidar 
todos a participarem, hoje à tarde, no Auditório Nereu 
Ramos, da 2ª Jornada Nacional do Jovem Rural. 

Agradeço também ao Deputado Mauro Benevi-
des a oportunidade de utilizar este espaço, porque a 
seguir vou me encontrar com o Secretário Nacional de 
Juventude, Sr. Beto Cury, a quem os jovens que estive-
ram em Luziânia discutindo as questões da juventude 
rural entregarão as respectivas resoluções.

A apenas 4 dias da aprovação da Declaração 
Universal dos Direitos dos Povos Indígenas pela Or-
ganização das Nações Unidas – ONU, lamentamos 
a morte do índio xacriabá Avelino Nunes Macedo, de 
35 anos, ocorrida em Virgínio, no Município mineiro de 
Miravânia, na madrugada de domingo, quando voltava 
de uma festa de casamento. Três jovens, 2 deles meno-
res, mataram a socos, aparentemente por motivo fútil, 
o índio Avelino, que foi enterrado na última terça pela 
manhã. A morte aconteceu por espancamento, numa 
sucessão de socos e pontapés, depois que os 3 jovens 
tentaram tirar a roupa do índio no meio da rua.

Esse ato, a exemplo do assassinato do índio Gal-
dino, queimado vivo na Asa Sul, em Brasília, no dia 20 
de abril de 1977, nos deixa indignados e merece todo 
o nosso repúdio.

Aos índios xacriabás, que ocupam a maior reserva 
indígena de Minas Gerais, nossa solidariedade.

Como segundo registro, informo que estive nesta 
terça-feira pela manhã, no evento cultural Dança do 
Café, da 2ª Jornada Nacional do Jovem Rural, e na 
Mesa Temática 2 – Tecnologias Alternativas, Educa-
ção e Desenvolvimento, com Jean Marc Von der Weid 
(AS-PTA) e Abdalaziz Moura (SERTA), que acontece 
desde segunda-feira, em Luziânia, Goiás. Foi uma ativi-
dade muito especial, emocionante, em que reencontrei 
grandes amigos e companheiros de luta.

Os jovens filhos de pequenos produtores rurais 
estão realizando esse encontro para discutir, apresen-
tar sugestões e reivindicações que contribuam para a 
inclusão da juventude rural no processo socioeconô-
mico, bem como pelo direito ao trabalho, saúde, edu-
cação, moradia e lazer.

Saúdo os jovens participantes que estarão, no 
dia de hoje, a partir das 14 horas, no Auditório Nereu 
Ramos, para o encerramento da Jornada. Na oportu-
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nidade, farão a entrega de documento retirado no en-
contro. Convido todas e todos para esse ato.

Finalmente, Sr. Presidente, é com satisfação que 
registro que estive presente à solenidade de entrega da 
concessão do direito real de uso da terra, que ocorreu 
no dia 16 de setembro, domingo, no Teatro Adamastor, 
em Guarulhos, como parte do Programa de Urbaniza-
ção e Regularização Fundiária, prevista em legisla-
ção municipal (Decretos nº 21.446/01 e nº 22.396/03 
e Lei nº 6.249/07). O teatro, lotado com mais de 750 
pessoas, foi palco de uma cerimônia emocionante. 
Estiveram presentes o Prefeito Municipal, Elói Pietá, 
a Secretária de Habitação, Helena Sena, Vereadores 
e líderes dos movimentos pela moradia – MLM, Paulo 
Canarim e Morar Bem. 

A concessão é a concretização de uma antiga rei-
vindicação dos movimentos populares de Guarulhos. 

Em 13 anos, as administrações anteriores conce-
deram apenas 690 títulos. Nos últimos anos, a adminis-
tração municipal já concedeu 8132 títulos de posse de 
terra. No domingo, foram 581 títulos, em 11 áreas. 

Senti uma alegria muito grande ao ver que a 
luta do companheiro Paulo Canarim, assassinado em 
1983, e de tantas companheiras e companheiros, se 
transforma em realidade. 

Como afro-descendente, Deputada Federal e 
membro da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, 
defendo a demarcação das terras dos quilombolas e 
a luta dos movimentos populares por moradia, direito 
consagrado em nossa Carta Magna. Terra, trabalho, 
liberdade e solidariedade são fundamentais – o título 
de posse foi entregue às mulheres, cada uma repre-
sentando um bairro. Ressalto que a posse é importante, 
mas entendo que esse processo deve ser construído 
pelas famílias, em solidariedade com outras. 

Reconheço, também, Sr. Presidente, o grande 
esforço do Presidente Lula, que, através do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento – PAC, encaminha 
recursos para a área de moradia como forma de in-
clusão social. 

Peço, Sr. Presidente, a transcrição nos Anais 
desta Casa da poesia A Família Habitação, de Ex-
pedito Lima, declamada por Caroline dos Santos, de 
apenas 10 anos:

“A Família Habitação Nas terras de Gua-
rulhos, nas cidades, vilas e bairros nas áreas 
particulares encontramos muitos bairros.

Também tem nossos irmãos que não 
tem onde morar procuram as áreas públicas 
e esperam legalizar.

Nosso dever é acompanhar e atender a 
quem precisar através dos movimentos, somos 
abertos para dialogar.

Que maravilha as lideranças de lutam
de mãos dadas, os moradores que espe-

ram os documentos de suas casas.
Lutamos por cada caso, por cada situ-

ação não cansamos de trabalhar, somos a 
família habitação”.

Obrigada.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumpro pra-
zerosamente as ordens de V.Exa., porque a Deputada 
Janete Rocha Pietá é uma das figuras exponenciais 
desta Casa.

Neste sábado, a administração do Município de 
Redenção, tendo à frente a Prefeita Francisca Torres 
Bezerra, estará levando a efeito uma série de inaugu-
rações, refletindo a ação profícua por ela desenvolvi-
da em favor daquela histórica comuna – a primeira a 
libertar os escravos em nossa unidade federada.

Desde a sua posse, privilegiada que foi por ex-
pressiva e consagradora votação, a atual chefe da edi-
lidade vem trabalhando infatigavelmente, acolhendo 
sugestões oportunas, para torná-las realidade, com 
recursos oficiais.

Às 19 horas, estará sendo entregue, oficialmente, 
ao público, a Praça Elizeu Silva, no Distrito de Antonio 
Diogo, com a minha presença, autor que fui de emenda 
orçamentária que viabilizou a aludida iniciativa.

Projetando-se como gestora das mais dinâmicas, 
Cimar Torres vem-se destacando pela extraordinária 
sensibilidade em tornar efetivas legitimas aspirações 
da coletividade, embora sejam poucos os recursos 
originados do erário local.

A festa, ora aludida, motivará a que se anunciem 
outras obras de relevância, capazes de favorecer todos 
os habitantes de uma cidade que se insere entre as 
mais progressistas da região do Maciço de Baturité, 
que ali se inicia no seu contorno geográfico.

Ressalte-se que o Vice-Prefeito Herculano Via-
na, filho do Líder peemedebista Dr. Paulo Viana, vem 
integrando o status decisório, juntamente com os Ve-
readores, receptivos às mensagens enviadas ao Le-
gislativo.

Registrando, desta tribuna, a intensiva programa-
ção que tem como iniciativa mais destacada a Praça 
Elizeu Silva, desejo reiterar meu propósito de continuar 
colaborando com Cimar Torres, a fim de que o obsti-
nado trabalho empreendido possa servir de modelo às 
demais cidades interioranas do Ceará.

Aplicando, de forma criteriosa, os recursos pú-
blicos, é característica inafastável da Prefeitura, que 
capitalize, por isso, o respeito, admiração e reconhe-
cimento do povo da terra da liberdade.
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O SR. MANATO (Bloco/PDT – ES. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de fazer um re-
gistro. Ontem, na votação da CPMF, o PDT, de acor-
do com a Executiva Nacional e com os Deputados e 
Senadores, se declarou a favor da sua aprovação. Foi 
esta a determinação da Executiva Nacional. Votei de 
acordo com o Partido, mas, quero deixar claro que, nas 
emendas aglutinativas e nos destaques, vou votar pela 
redução do valor e pelo aumento do repasse desses 
valores para Estados e municípios.

Essa é a minha posição. Considero a CPMF um 
mecanismo de controle da lavagem de dinheiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS SOUZA (PP – AM. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, quero parabenizar, pela 
iniciativa louvável de brasilidade, o Supremo Tribunal 
Federal ao aprovar ontem a ADIN impetrada pelo Go-
verno do Estado do Amazonas contra o Governo do 
Paraná. Trata-se de uma guerra fiscal determinada por 
aquele Governo, fazendo grande discriminação em 
relação aos produtos fabricados na Zona Franca de 
Manaus, produtos esses de ponta, principalmente os 
eletroeletrônicos. O Governo reduziu sensivelmente 
o ICMS para esses mesmos produtos fabricados no 
Paraná e elevou a taxa para os produtos fabricados 
na Zona Franca de Manaus.

Sr. Presidente, ontem, no Supremo Tribunal Fe-
deral, estiveram presentes a bancada de Deputados 
Federais e Senadores do Estado do Amazonas, opor-
tunidade em que tentamos sensibilizar o Ministro Gil-
mar Mendes, que foi bastante receptivo, teve espírito 
cívico e demonstrou que não é com essa guerra fiscal 
fria, não é com a discriminação de Estados que vamos 
fazer o Brasil crescer.

Parabenizo mais uma vez o Supremo Tribunal 
Federal, a bancada de Deputados Federais e Sena-
dores do Estado Amazonas e o Governador Eduardo 
Braga. 

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, registro mais uma edição da Exposição Agro-
pecuária do Maranhão – EXPOEMA, que aconteceu 
no começo do mês de setembro, na qual foi exposto 
plantel de alta qualidade. O Maranhão possui o se-
gundo maior rebanho bovino do Nordeste, perdendo 
só para o do Estado da Bahia. 

Na EXPOEMA, além dos grandes negócios reali-
zados, foram apresentados shows dos quais participou 
a população de São Luís e das regiões próximas. 

Destaco também os leilões promovidos pelo cria-
dor Nelson Frota, nos quais contamos com a presença 
de vários representantes do agronegócio brasileiro. A 

EXPOEMA, cujo volume de negócios foi alto, mostra o 
grande crescimento do agronegócio no Maranhão. 

Portanto, estão de parabéns os criadores e o 
Governo do Estado, que apoiou a iniciativa. 

Muito obrigado.
O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, comunico a realização, hoje e amanhã, na Caixa 
Econômica Federal, do seminário Cidade de Todos: 
Políticas para Favelas.

O Presidente Lula, por meio do Programa de Ace-
leração do Crescimento – PAC, deu contribuição aos 
setores de moradia e de saneamento, a fim de que as 
cidades cresçam também nas áreas pobres, nas fa-
velas, como fez o Prefeito de Recife, João Paulo, que 
transformou um bairro completamente inundado num 
dos melhores bairros da Capital pernambucana.

Esse seminário é uma realização da Caixa Econô-
mica, do Ministério das Cidades, da Frente Parlamentar 
em Defesa das Cidades de Regiões Metropolitanas e 
Aglomerações Urbanas, da Frente Nacional de Prefei-
tos, presidida pelo Prefeito João Paulo, e também da 
Frente Parlamentar Mista da Habitação. Outra promo-
tora do evento é a Aliança de Cidades, organização 
internacional que estuda como as cidades brasileiras e 
do mundo podem crescer com qualidade, com desen-
volvimento sustentado. Para isso foi criado o Cidade 
de Todos, projeto para melhorar nossas favelas, a fim 
de que todos tenham condições dignas de vida.

Hoje e amanhã, na Caixa Econômica Federal, 
será realizado esse grande seminário da Comissão 
de Desenvolvimento Urbano e de outras Comissões 
da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, 
que, junto com o Governo Lula, promove avaliação 
para a melhoria do desenvolvimento sustentado das 
nossas cidades.

Solicito a V.Exa. determine que se dê publicidade 
à programação.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – V.Exa. será 
atendido.

Durante o discurso do Sr. Pedro Wilson, O 
Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Manato, 1º Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao Sr. Deputado Maurício Rands.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer o registro da 
aprovação, ontem, por 337 votos, da proposta de pror-
rogação da vigência da CPMF. Faço também reflexão 
sobre a concepção de Estado que está embutida em 
muitas das posições contrárias à CPMF.
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Sabedores que somos de que os recursos da 
CPMF vão para saúde, previdência e assistência social 
e de que garantem o equilíbrio fiscal, posso dizer que, 
na verdade, o que estava por trás da renhida resistência, 
além da intenção de fazer discurso simpático à opinião 
pública, porque qualquer cidadão quer reduzir tributos, 
era a concepção de que não se vê o Estado exercer o 
seu papel de reduzir as desigualdades.

A redução das desigualdades tem sido acelera-
da, substancialmente, no Governo Lula. Só neste ano, 
acaba a PNAD de anunciar que 6 milhões de pessoas 
saíram da pobreza.

Sr. Presidente, para finalizar, solicito a V.Exa. a 
transcrição nos Anais da Casa do manifesto Movimento 
em Defesa do Livro Pernambucano, numa campanha 
que está sendo feita em Pernambuco, com o apoio da 
Rede Globo e a participação da Academia Pernam-
bucana de Letras.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR

Movimento em Defesa do Livro Pernambucano

A Academia Pernambucana de Letras – APL, 
completou 106 anos. Surgiu em 1901, sendo a tercei-
ra mais antiga do País, logo após a Academia Cea-
rense de Letras, de 1894, e a Academia Brasileira de 
Letras, de 1897.

Suas quarenta cadeiras já abrigaram imortais 
como Gilberto Freyre, Mário Sette, Nelson Saldanha, 
João Cabral de Melo Neto, Pinto Ferreira, Valdemar de 
Oliveira e todos os notáveis que aqui deveriam estar 
subscritos e reverenciados, que fizeram ou fazem a 
história pernambucana através das letras.

A missão principal da Academia é a promoção da 
defesa dos valores culturais do Estado de Pernambu-
co, especialmente no campo da criação literária. Para 
tanto, realiza concursos literários anuais nos diversos 
gêneros, cursos, conferências, simpósios, concertos, 
exposições de arte. Edita também livros de autores 
pernambucanos consagrados com edições já esgota-
das, num esforço para preservar a memória literária do 
Estado, além de difundir a cultura e o intercâmbio, inte-
riorizando a ação acadêmica, com visitas a academias 
de letras do interior e promoção de festivais literários, 
tais como o de Garanhuns e de Porto de Galinhas.

Criou, juntamente com outras entidades cultu-
rais, num movimento ecumênico sem precedentes e 
de amplo alcance: o Movimento em Defesa do Livro 
Pernambucano. Participam dele, além da APL, o Con-
selho Estadual de Cultura, a União Brasileira de Escri-
tores, a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, a 

Academia de Letras e Artes do Nordeste, a CIVITATIS, 
a Academia Recifense de Letras.

Foi mais além: constituiu a Rede de Integração 
das Academias de Letras do Nordeste. Tudo isto em 
defesa da língua e da nossa identidade cultural, que 
sofrem, impiedosamente, de modo permanente, ação 
desagregadora da globalização, que tenta ignorar as 
nossas mais ricas tradições culturais e descaracterizar 
o ser Pernambucano e Nordestino.

A Academia Pernambucana de Letras, juntamente 
com outras instituições culturais, acaba de realizar o II 
Congresso das Academias de Letras do Nordeste e o VI 
Congresso da União de Médicos Escritores e Artistas 
de Língua Portuguesa. Com isto deu uma dimensão 
internacional ao conclave com participação de escri-
tores de Portugal e da África. A Rede de Integração 
das Academias de Letras do Nordeste, com a adesão 
do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ala-
goas, participou do evento, consolidando o movimento 
cultural. Enfrentamos os mesmos problemas discrimi-
natórios contra a nossa cultura e a nossa identidade 
cultural. Daí o entusiasmo.

Neste congresso criamos a Distribuidora do Livro 
Nordestino, que viabilizará a circulação do nosso livro 
em todo o Nordeste. Saímos do marasmo e partimos 
para a solução dos problemas que nos afligem. Cabe-
nos defender nossa cultura miscigenada, ibérica, afri-
cana e sertaneja. Nós do Nordeste, possuímos uma 
própria identidade étnica, histórica e de valores. Sen-
timos e enxergamos a Pátria Cultural Nordestina.

A Academia Pernambucana de Letras está tam-
bém a recuperar a rica biblioteca, a fim de disponibi-
lizar o seu acervo para o público, principalmente os 
estudantes, numa cidade tão pobre de instituições si-
milares. Ao mesmo tempo vai inaugurar, em breve, o 
museu com a pinacoteca, os móveis e os objetos que 
mostram uma casa pernambucana da segunda me-
tade do século XIX. Esforça-se em restaurar o prédio 
de sua sede, estilo Vauthier, exemplar tão significativo 
da arquitetura pernambucana daquele período, bem 
como os jardins em seu entorno.

Estamos engajados neste Movimento em Defesa 
do Livro Pernambucano, na tentativa de promovermos 
a divulgação dessa riqueza que circunda a APL, que 
carece, para dar certo, de uma ampla mobilização, com 
todos os agentes envolvidos, poder público, sociedade 
civil organizada, imprensa, enfim, todos aqueles que 
reconhecem a grandiosidade presente na produção 
cultural, artística e literária de Pernambuco.

Lembremos que o acervo e a história não é ape-
nas da Academia e dos acadêmicos. É um patrimônio 
comum do povo pernambucano, pelo qual todos nós 
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somos co-responsáveis e repartimos o dever e o pra-
zer de preservá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Comunico aos 
nobres Parlamentares que o prazo para encaminha-
mento dos discursos dados como lidos é de 1 minuto. 
Não haverá tolerância, porque há diversos Parlamen-
tares inscritos para falar no período das Breves Comu-
nicações. Peço a compreensão de todos.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao Sr. Deputado Eliene Lima.

O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, quero fazer o registro da rea-
lização do Seminário Nacional da Pessoa Portadora de 
Deficiência, com o tema Educação Inclusiva e Acessibi-
lidade. Esse seminário é promovido pela Comissão de 
Educação e Cultura, em atendimento a requerimento 
do nobre colega Deputado Waldir Maranhão, e está 
ocorrendo no Plenário 2 do Anexo II, desde as 9h. Lá 
se debate assunto extremamente importante: educa-
ção inclusiva e acessibilidade.

Nós somos sabedores de que, hoje, com toda a 
atenção que se dá aos portadores de deficiência, ainda 
há muito a se fazer. Ainda ontem, à noite, o Presiden-
te desta Casa lamentava a falta de acesso à mesa do 
plenário para os deficientes físicos.

Na condição de membro da Frente Parlamentar 
em Defesa das Pessoas com Deficiência, durante o 
meu mandato lutarei pela melhoria de vida dessas 
pessoas, que merecem atenção e apoio. 

Ao aprovarmos o estatuto da pessoa portadora 
de deficiência, precisamos estar mais atentos.

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. GASTÃO VIEIRA (Bloco/PMDB – MA. Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero divulgar aqui o seminário sobre ensino 
médio que foi realizado, na última segunda-feira, pela 
Comissão de Educação e Cultura desta Casa, com 
patrocínio da Confederação Nacional do Comércio.

O ensino médio, patinho feio da educação brasi-
leira e que nunca é considerado prioridade, foi discu-
tido pela Comissão de Educação e Cultura. Ouvimos 
experiências de cientistas da Alemanha, da Itália e da 
Finlândia. O seminário permitiu aos brasileiros terem 
contato com idéias que estão circulando nesses paí-
ses, mas que não circulam ainda no Brasil, pelo menos 
como deveriam.

O lamentável, Sr. Presidente, é que ali o Ministro 
da Educação fez um pronunciamento forte e corajoso, 
em que admitiu a deficiência do ensino médio brasilei-
ro. Mas o jornal O Globo, no outro dia, publicou maté-
ria sobre o seminário e não fez a menor referência ao 
discurso do Ministro. 

O  SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT 
– BA. Pronuncia o seguinte discurso) – Exmo. Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, há 20 anos, no dia 
7 de setembro de 1987, um grupo de trabalhadores 
rurais fez sua primeira ocupação na Bahia, no Assen-
tamento 40 – 45, no Município de Alcobaça, extremo 
sul do Estado.

Era o início do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra, o MST, na Bahia. No início de se-
tembro, lideranças e membros do Movimento come-
moraram a data. Estiveram presentes o Governador 
em exercício, Edmundo Pereira; o ex-Ministro da De-
fesa, Waldir Pires; o Secretário da Educação, Adeum 
Sauer, e o Secretário de Desenvolvimento Social e 
Combate à Pobreza da Bahia, Valmir Assunção, entre 
outras autoridades.

Waldir Pires e Valmir Assunção foram persona-
gens daquela data, em 1987. Enquanto centenas de 
militantes, liderados por Assunção, venciam as cercas 
do antigo latifúndio, que tomava boa parte do território 
de Alcobaça, outras centenas de sem-terra ocupavam 
a sede da primeira Secretaria Estadual de Reforma 
Agrária, criada pelo então Governador Waldir Pires. Na 
época, não houve repressão, mas, sim, diálogo. 

Durante as comemorações, o Governador em 
exercício destacou que o Governador Jaques Wagner 
autorizou a Secretaria da Agricultura a contratar técni-
cos agrícolas para apoiar e melhorar a produção nos 
assentamentos da reforma agrária e nas pequenas 
propriedades rurais.

Importante destacar o trabalho desenvolvido pelo 
MST nos acampamentos e assentamentos, muitas ve-
zes em condições precárias. O MST da Bahia promove 
programas de alfabetização de jovens e adultos, por 
meio dos ensinos básico, fundamental e médio. Tam-
bém realiza uma série de cursos profissionalizantes 
em parceria com universidades, como os cursos de 
Magistério, Técnico-Agrícola, Gestão de Assentamen-
tos e Técnico Comunitário de Saúde, além de cursos 
superiores em Agronomia, Pedagogia da Terra e Le-
tras da Terra. 

Nos assentamentos e acampamentos, também 
é estimulada a cultura popular, por meio de atividades 
que reúnem capoeira, dança afro, samba de roda e per-
cussão com modas de viola e canções camponesas.

Quero destacar ainda que, no mês de julho, tive 
a oportunidade de participar do 13º Encontro Estadual 
de Educadoras e Educadores do MST da Bahia, reali-
zado no campus da Universidade do Estado da Bahia 
– UNEB, em Salvador. Na oportunidade, foi lançada 
a Campanha de Erradicação do Analfabetismo, com 
apoio da Secretaria de Educação da Bahia, da UNEB 
e de Parlamentares. 
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Aproveito esta oportunidade, portanto, para des-
tacar os 20 anos de atuação do MST no meu Estado, 
na pessoa de seu líder e coordenador, Márcio Oliveira 
Matos, o Marcinho, e também do dirigente nacional do 
movimento, João Pedro Stédile. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB – MS. 

Pronuncia o seguinte discurso) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero hoje tratar de assunto que jul-
go da maior importância para a vida dos brasileiros: a 
necessidade de se estabelecer um limite para as co-
branças de tarifas bancárias.

Trago essa preocupação com base em relatório 
do PROCON que comprova: depois das telefônicas, os 
bancos, com 40% dos registros, são vice-campeões 
em reclamações por parte dos usuários. E há motivos 
para isso. Só em 2006, esse filão rendeu aos bancos 
brasileiros 27 bilhões de reais. 

Hoje, os bancos impõem à clientela 74 tipos de 
tarifas, de taxas para a emissão de talões de cheques 
e extratos a cobranças que incidem sobre emprésti-
mos bancários. É preciso que o Governo interfira para 
conter esse abuso. É preciso que nós Deputados tra-
balhemos para reduzir essa quantidade. A propósito, 
a Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa já 
está estudando este assunto e defende que as tarifas 
sejam limitadas a 20.

Sabemos que o Governo já está elaborando 
proposta reguladora para essa área. E é preciso ser 
firme, porque as alterações a serem sugeridas deve-
rão conflitar com os interesses lucrativos dos grandes 
bancos. 

A equipe econômica do Governo trabalha com 
2 cenários: a limitação de serviços bancários sujeitos 
à cobrança de tarifas e a ampliação da quantidade de 
serviços básicos oferecidos aos correntistas livres da 
cobrança adicional de qualquer tipo de tarifa. 

Insisto que é nossa responsabilidade, na condição 
de Parlamentares, lutar para que este assunto seja tra-
tado com a maior brevidade e seriedade possíveis. Um 
dos caminhos capazes de deter a proliferação dessas 
tarifas é a implementação de regras que regulem a cria-
ção de novas taxas. Somente o Banco Central poderia 
dar autorização para esses procedimentos, coisa que 
não acontece hoje. A única obrigação que os bancos 
têm, por enquanto, é a de comunicar com um mês de 
antecedência a criação de uma nova tarifa.

Uma padronização das tarifas também seria me-
dida de impacto muito positivo sobre a vida dos cor-
rentistas. A permissividade em vigor faz com que cada 
banco dê às suas tarifas o apelido que bem entender. 
Com um novo modelo, as taxas passariam a ter de-
nominação única, o que permitiria aos correntistas 

compararem os preços entre um e outro banco, antes 
de fazerem a sua escolha pessoal.

Essa questão é de alto interesse da população. 
E uma ação rigorosa do Governo neste sentido seria 
um passo importantíssimo para coibir abusos e trazer 
para patamares compatíveis com a nossa realidade os 
valores dos serviços cobrados pelos bancos. 

O SR. ADÃO PRETTO (PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
– MST iniciou ontem, 11 de setembro, no Rio Grande 
do Sul, a Marcha pela Reforma Agrária. Essa Marcha 
é apoiada pela Via Campesina e por movimentos so-
ciais urbanos e se organiza em 3 colunas de militantes, 
saindo dos Municípios de Eldorado do Sul, Capão do 
Leão e Bossoroca, em direção à Fazenda Guerra, que 
se localiza no Município de Coqueiros do Sul.

A Marcha tem o objetivo de chamar a atenção da 
sociedade gaúcha e das autoridades para a lentidão 
do processo de reforma agrária, especialmente no Rio 
Grande do Sul, que tem 2.500 famílias acampadas. A 
Marcha quer contribuir para acelerar essa ação, que 
conta com várias áreas vistoriadas e processos de de-
sapropriação em curso, no entanto, nada acontece.

O grupo que saiu da cidade de Pelotas chegou à 
cidade de Bagé, na região sul do Estado, e foi recebido 
com o apoio da Prefeitura. O grupo está acampado em 
um ginásio e foi atacado à noite por fazendeiros que 
também acamparam ao lado deles e que passaram a 
noite lançando foguetes e pedras. 

O Defensor Público da União em Bagé pediu 
a abertura de inquérito para apurar as denúncias de 
atentados sofrido pelos colonos. Foram recolhidos 
cartuchos e tiradas fotos do local, pois o teto do giná-
sio ficou furado. Além disso, foi cortada a energia do 
local. O defensor esta pedindo a presença da Polícia 
Federal, pois para ele a Policia Militar não tem como 
garantir a segurança dos agricultores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
Prefeitos e Vereadores apóiam a desapropria-
ção da Fazenda Guerra e são solidários com 
a luta pela reforma agrária, pois sabem que 
um assentamento gera desenvolvimento não 
só para o município, mas também para toda a 
região, movimentando o comércio local.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento 
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na última segunda-feira, o Governador Jaques 
Wagner assinou, com o Presidente da INFRAERO, 
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Sérgio Gaudenzi, convênio para a construção de um 
conjunto de viadutos na região da segunda rótula do 
aeroporto de Salvador.

Esses viadutos são fundamentais, porque de-
safogarão todo o trânsito que vem da Linha Verde e 
da Estrada do Coco, um vetor importantíssimo de de-
senvolvimento turístico e de habitação no litoral norte 
baiano.

Esse conjunto de viadutos vem complementar 
os viadutos que estão sendo construídos na região 
de Iguatemi, com recursos da ordem de 24 milhões 
de reais. Essa é uma luta da bancada baiana e do Go-
vernador Jaques Wagner.

É o Governo Lula destinando recursos para mo-
dernizar Salvador e para melhorar o tráfego e as vias 
de circulação da cidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, gostaria de registrar a presença na Casa 
de representantes da Federação das Associações de 
Aposentados e Pensionistas de Santa Catarina – FEA-
PESC para reunião do Fórum Parlamentar Catarinense, 
amanhã, dia 20, na Câmara dos Deputados. 

O presidente da FEAPESC representará a classe 
e trouxe uma pauta de reivindicações com o objetivo 
de corrigir a perda de mais de 70% nas pensões e 
aposentadorias pagas pela Previdência Social. Entre 
os pedidos está também a aprovação urgente de 3 
projetos de lei que tramitam no Congresso: um trata 
da aplicação de novos critérios para a atualização de 
aposentadorias e pensões; outro objetiva rever o cál-
culo da pensão em caso de morte; e o terceiro pede 
a revisão do percentual dos reajustes para aposenta-
dos e pensionistas que recebem mais de um salário 
mínimo.

Por isso, Sr. Presidente, é importante a presen-
ça dos Deputados catarinenses na reunião do Fórum, 
que também tratará da apresentação de programas da 
Secretaria Especial da Pesca, de programas despor-
tivos e do processo de interiorização da Universidade 
Federal de Santa Catarina, entre outros temas.

Cumprimento os integrantes da FEAPESC, na 
pessoa do Sr. Luiz Carlos Freitas, desejando que essa 
Federação, que possui 20 anos de existência e de luta 
por essa categoria tão sofrida, obtenha êxito nas rei-
vindicações, com meu irrestrito apoio.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, demais senhoras e senhores aqui pre-
sentes, os que estão acessando a Internet e aqueles 
que sintonizam a Rádio Câmara e a TV Câmara em 

todo o Brasil, especialmente a população de Minas 
Gerais, a quem tenho o orgulho de aqui representar, 
sou favorável ao acordo entre o Governo e a indústria 
farmacêutica em relação à proposta que obriga os la-
boratórios a fabricarem medicamentos em embalagens 
que permitam a venda fracionada. 

Estabelece o texto do projeto enviado pelo Poder 
Executivo o fracionamento compulsório, mas pequenos 
e médios laboratórios reclamam que não têm condi-
ções de atender à obrigação. 

Por essa razão, sugiro que o fracionamento com-
pulsório seja restrito apenas a casos específicos, soli-
citados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– ANVISA. A compulsoriedade vai prejudicar pequenos 
e médios fabricantes de medicamentos e, se esses 
laboratórios fecharem, haverá perigo de desabaste-
cimento. O fracionamento dos remédios conta com o 
apoio de 86% da população.

Segundo a ANVISA, existem 11 mil registros de 
medicamentos e 77 mil fórmulas e apresentações de 
remédios. Ou seja, cada medicamento é colocado no 
mercado com 6 a 7 fórmulas diferentes. A apresentação 
deve ser feita de maneira racional. Da forma como o 
medicamento é vendido hoje, a compra não fracionada 
acaba sendo compulsória para o usuário. Se o compra-
dor precisa de apenas 15 comprimidos, muitas vezes, é 
obrigado a comprar 30. Deve-se chegar a acordo para 
a compra não ser compulsória para o usuário. 

A intenção do Governo – e já foi apresentado pro-
jeto nesse sentido – não é a de inviabilizar a indústria 
farmacêutica, mas a de beneficiar o usuário de menor 
poder aquisitivo. E o próprio mercado vai exigir que as 
empresas façam o fracionamento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais 
senhoras e senhores, espero que, em breve, aprovemos 
esse meritório projeto de fracionamento dos remédios, 
o qual, juntamente com as farmácias populares de todo 
o País, em muito irá colaborar para a economia dos 
recursos gastos com a saúde por parte da população 
mais necessitada do País.

Muito obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA – Peço a palavra 

pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra, Deputado Gonzaga Patriota, a quem parabe-
nizo pela consulta que fez ao TSE sobre a PEC nº 33. 
Isso muito ajudou a todos nós.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, a Secretária de Ges-
tão Estratégica e Comunicação e Coordenadora do 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC na 
Prefeitura do Recife, Lygia Falcão, e o Secretário de 
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Saneamento, Marcus Tullius, iniciaram ontem crono-
grama de visitas às áreas a serem beneficiadas com 
recursos do PAC para obras de saneamento integrado 
na Bacia do Beberibe.

A primeira visita aconteceu nas Unidades de Es-
gotamento 20 e 21, que compreendem os Bairros de 
Campina do Barreto, Arruda, Chão de Estrelas, Fun-
dão e parte do Jacarezinho.

A caminhada foi iniciada no Canal de Jacare-
zinho, obra que está sendo realizada pela Prefeitura 
do Recife e servirá de modelo para as ações a serem 
executadas nas duas UEs. Numa primeira etapa, o pro-
jeto de saneamento integrado das 2 unidades envolve 
recursos do Programa Prometrópole, parceria entre o 
Banco Mundial, o Governo do Estado e as Prefeituras 
do Recife e Olinda.

A segunda fase, Sr. Presidente, será contempla-
da com recursos do PAC da ordem de R$50 milhões, 
oriundos do Governo Federal, com contrapartida de 
5% da Prefeitura de Recife. As obras já têm projeto 
executivo concluído e deverão entrar em processo de 
licitação nos próximos dias.

As UEs 20 e 21 são formadas por áreas de planí-
cie e morro, com trechos que integram a Zona Especial 
de Interesse Social – ZEIS do Bairro de Campo Gran-
de. Entre as principais intervenções previstas nesses 
locais estão a implantação de redes de infra-estrutu-
ra de abastecimento de água, com 1.531 ligações e 
6.100 metros de rede de esgoto, com 12.898 ligações 
e 13.015 metros de rede, além de 16,41 quilômetros 
de pavimentação e construção de 728 moradias.

Inclui também o projeto a urbanização dessas 
áreas e a implantação e reforma de equipamentos 
públicos, como praças, parque, posto de saúde, es-
critório local de saneamento, além de intervenções 
no sistema viário.

As próximas visitas às áreas incluídas no PAC 
para obras de saneamento integrado acontecem na 
próxima sexta-feira na UE do Bairro de Dois Unidos. Na 
segunda-feira, será a vez de os Secretários visitarem as 
UEs 4,8,17 e 19, que compreendem as localidades de 
Dois Unidos, Vasco da Gama, Alto de Santa Terezinha, 
Linha do Tiro, Água Fria, Porto de Madeira, Fundão e 
Beberibe. Os investimentos do PAC nas mencionadas 
unidades de esgotamento somam R$148 milhões.

Recife, portanto, Sr. Presidente, está se prepa-
rando para receber recursos do PAC e melhorar as 
condições de vida de sua população.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra ao Sr. Deley.
O SR. DELEY (Bloco/PSC – RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, gostaria de fazer 2 registros: 

o primeiro é um apelo à Ministra Dilma Rousseff e ao 
Ministro Alfredo Nascimento em relação à Rodovia do 
Contorno, que vai desafogar o trânsito na cidade de 
Barra Mansa, em Volta Redonda. Realmente não dá 
mais para conviver com o trânsito pesado que liga o 
Sudeste ao Norte do País.

Esse é o nosso apelo. Essa obra já dura 12 anos 
e faltam apenas 10% para o seu término. Apelo para 
a Ministra Dilma Rousseff e o Ministro Alfredo Nasci-
mento, que têm procurado nos atender, no sentido de 
que dêem celeridade à obra, haja vista que a popu-
lação de Volta Redonda e Barra Mansa necessita – e 
muito – dela.

Sr. Presidente, na última sexta-feira, foi realizada 
a OLIMPEDE, Olímpiada dos Portadores de Necessi-
dades Especiais. Aproveito a oportunidade para agra-
decer ao Ministro Orlando Silva, ao Secretário-Execu-
tivo Wadson Ribeiro, nosso parceiro, juntamente com 
o Prefeito de Volta Redonda, Gothardo Lopes Netto, 
a realização de um dos maiores eventos para os por-
tadores de necessidades especiais. 

Faço também um agradecimento público ao nos-
so amigo Romário, que prestigiou o evento, trazendo 
alegria para quase 3 mil participantes. Considero, por-
tanto, um grande evento. 

Sr. Presidente, o desafio do Ministério do Espor-
te é de que transformemos esse evento num grande 
acontecimento que possa ser levado para as cidades 
do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Desafio 
feito, desafio aceito.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Muitos de nós já ouvimos falar da Era do Rádio nos 
anos 40 e 50 no Brasil, ou vivemos pelo menos parte 
aquele período, quando toda a família se reunia para 
escutar músicas, programas de humor, transmissões 
esportivas e furos jornalísticos. As vozes invisíveis dos 
radialistas encantavam as pessoas, fascinadas pelo 
que era a maior fonte de informações da época.

A primeira emissora de rádio no Brasil foi funda-
da em 20 de abril de 1923, por Edgar Roquette Pinto, 
na Academia Brasileira de Ciências, a Rádio Socie-
dade do Rio de Janeiro, com o prefixo PRA-A. Logo 
depois veio a Rádio Clube do Brasil, PRA-B, fundada 
por Elba Dias. 

Em São Paulo, a primeira Emissora foi a Educa-
dora Paulista, fundada em 1924, e em Belo Horizonte, 
a primeira rádio foi a Rádio Mineira, fundada em 30 
de maio de 1936, hoje, lamentavelmente, fora do ar. 
Mas a primeira transmissão do rádio foi no dia 7 de 
setembro de 1922, durante a exposição comemorativa 
do centenário da Independência. 

O discurso do então Presidente da República, 
Epitácio Pessoa, além de ser ouvido no recinto da ex-
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posição, chegou também a Niterói, Petrópolis e São 
Paulo, graças à instalação de uma retransmissora no 
Corcovado e de aparelhos de recepção nesses locais. 
Hoje são milhares de rádios espalhadas pelo País, le-
vando alegria, entretenimento e informação para um 
Brasil de audiência, e principalmente ao ouvinte, que 
sempre fez do rádio seu grande companheiro, mesmo 
hoje, na época da televisão, da Internet e de tantos 
aparelhos e dispositivos eletrônicos de som. O rádio 
continua o grande campeão de audiência.

Na época, quando fundou a primeira emissora de 
rádio do Brasil, não existiam escolas para formação de 
radialistas. Foram os radioamadores os primeiros lo-
cutores, por já possuírem experiência com microfones. 
Uma característica era fazer uma programação cultural 
que consistia em música erudita, conferência e pales-
tras. O mais incrível é que nessa época os radialistas 
apresentavam seus programas ao vivo e totalmente 
improvisados. Nos dias de hoje, com um ouvinte mais 
exigente, o radialista precisa de muita técnica e ter um 
padrão que se identifique com cada emissora. 

Mas o ponto em comum entre eles tem que ser o 
carisma. Dentro de cada radialista existe um inexplicá-
vel sentimento de dedicação e o interesse pelo que faz. 
Só o idealismo não é suficiente, existe a necessidade 
do talento. Com milhares de bons radialistas espalha-
dos pelo Brasil, o rádio é hoje rico, oferecendo boas 
opções para aquele que merece todo o nosso respeito: 
o ouvinte. O radialista é um sonhador, um apaixonado 
que faz parte do cotidiano das pessoas. Nos dias de 
hoje, época de sofisticação, temos também o radio-
jornalista, profissional especializado em informações, 
comentários e análises, e o radialista esportivo, que é 
também um craque de bola, uma espécie de jogador 
famoso, por sua grande destreza.

Essas palavras, Sr. Presidente, são para lembrar 
que o Dia do Radialista é comemorado amanhã, dia 
21 de setembro. Os profissionais do rádio se tornaram 
ídolos e até hoje levam informação e entretenimento 
para os lares dos brasileiros. Eles são responsáveis 
por produzir conteúdos de interesse público, narrá-los 
e comentá-los quando for necessário.

Para vários cidadãos os radialistas se tornam ami-
gos e companheiros nas horas de solidão. Antigamente 
não se podia carregar o rádio para outros lugares, hoje 
em dia os ruídos diminuíram, os programas ganharam 
novos formatos e o rádio cabe na palma da mão. 

O dia do radialista é comemorado, desde 1945, no 
dia 21 de setembro. A data surgiu após um decreto-lei 
que fixou os níveis mínimos de remuneração dos que 
trabalham em empresas de radiodifusão. Em seguida, 
no dia 25, vem o Dia do Rádio, uma homenagem a 

Edgar Roquette Pinto, considerado o pai do Rádio no 
Brasil e que nasceu nesse dia. 

Parabéns a todos os radialistas do Brasil. Em 
especial aos profissionais da nossa Rádio Câmara 
– 96.9 FM Mhz –, fundada em 20 de janeiro de 1999, 
pelo Presidente Michel Temer. Uma emissora que está 
presente divulgando, de dentro para fora, as atividades 
que acontecem na Câmara. Por meio de uma rede de 
1.080 emissoras parceiras cadastradas na Internet, a 
Rádio Câmara retransmite fragmentos ou programas 
inteiros da Rádio para todo o País.

Quero também congratular-me com a Rádio Ci-
dade do Aço, que iniciou suas atividades no dia 15 de 
junho de 1985, com a Rádio Volta Redonda, com a 
Rádio 920 AM, a Rádio Comunidade 91,5 FM, a Rádio 
Haroldo de Andrade, inaugurada no dia 7 de novem-
bro de 2005, a Rádio 88 FM, a Rádio do Comércio e 
a Rádio Sociedade, entre outras localizadas no meu 
Município de Volta Redonda. E, por intermédio do ra-
dialista Dário de Paula, congratulo-me também com 
todos os radialistas pelo seu merecidíssimo dia.

Parabéns para você, radialista, que todos os dias 
nos traz informações úteis e mais alegria para nossas 
vidas com músicas que nos deixam felizes, informação 
e entretenimento!

Era o que tinha a dizer.
O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, aproveito a oportunidade para solicitar à Mesa 
Diretora que avalie projetos importantes de autoria dos 
Parlamentares e que já estão tramitando na Casa, no 
sentido de atender à área social do País.

Registro, também, as alterações realizadas na 
Lei Orgânica da Assistência Social, que considero de 
maior relevância, como, por exemplo, a alteração da 
renda familiar per capita de um quarto para um salário 
mínimo. Assim, poderemos atender a um maior número 
de idosos e deficientes que têm direito ao benefício, 
mas, infelizmente, dele não gozam, porque a renda per 
capita é, na verdade, restritiva a tal direito.

Aproveito também para lembrar que temos um 
projeto de lei em tramitação na Casa que acrescenta 
o 13º salário a esse benefício, recurso tão importante 
para o idoso e para o deficiente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Dando conti-

nuidade às Breves Comunicações, concedo a palavra 
à nobre Deputada Vanessa Grazziotin, farmacêutica, 
professora, ex-Vereadora de Manaus, filiada ao PCdoB 
desde 1980, no exercício de seu terceiro mandato como 
Deputada Federal nesta Casa, onde desempenha di-
versas atividades e tão bem representa o Estado do 
Amazonas.
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Sem revisão da oradora.) – Obrigada pela de-
ferência, Sr. Presidente.

Sras. e Srs. Deputados, o Presidente Lula se 
deslocará hoje até o Estado do Amazonas para par-
ticipar de 2 grandes atividades. A primeira delas será 
um encontro hoje em Manaus, Capital do Amazonas, 
com o Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e com 
o Presidente do Equador, Rafael Correa, para tratar de 
assuntos de extrema importância: obras que venham a 
promover a integração do nosso continente. Na opor-
tunidade, deverá ser entregue aos Presidentes Lula e 
Hugo Chávez manifesto favorável à entrada da Vene-
zuela no MERCOSUL.

Esse manifesto foi assinado não só por alguns 
Parlamentares e entidades como o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra, mas também pela maioria 
dos Governadores da região amazônica, que, sem 
dúvida se beneficiará enormemente com o ingresso 
da Venezuela no MERCOSUL.

Sr. Presidente, além desse encontro, o Presidente 
Lula participará, no final da tarde, do lançamento das 
obras do PAC no Estado do Amazonas. E, amanhã, 
sexta-feira, irá S.Exa. a São Gabriel da Cachoeira, 
município de fronteira.

A população de São Gabriel, como ocorre nos 
demais municípios da região do Alto Rio Negro, tem 
predominância de indígenas. São várias as etnias que 
ali vivem e lutam para conservar sua cultura e costu-
mes e, ao mesmo tempo, inserir-se no processo de 
desenvolvimento. 

Lá, o Presidente Lula se encontrará com lideran-
ças indígenas e lançará o PAC indígena. Demonstra 
S.Exa., com isso, que a preocupação do Presidente 
da República não é só com as regiões mais desenvol-
vidas ou com os que trabalham diretamente na produ-
ção, nas cidades ou no campo, mas também com essa 
parcela historicamente discriminada: os habitantes de 
quilombos e de comunidades indígenas localizadas 
em regiões de difícil acesso, que passam por muita 
dificuldade.

E, junto com outros Parlamentares da bancada 
do Amazonas, vou acompanhar o Presidente Lula. 

Feito o registro desses 2 eventos de grande im-
portância para o País e para o meu Estado, passo a 
abordar outro assunto, Sr. Presidente.

Na semana passada, a PETROBRAS anunciou 
a descoberta de outro campo de petróleo na Bacia 
de Campos, no Rio. Essa jazida, que foi batizada de 
Xerelete, pode ter reservas superiores a 400 milhões 
de barris de petróleo equivalente (somado ao gás). 
Informou a estatal, inclusive, que já declarou a comer-
cialidade do campo à Agência Nacional do Petróleo 

– ANP, o que significa que se compromete a fazer os 
investimentos necessários ao início da produção. En-
contra-se a jazida Xerelete em águas ultraprofundas, 
na porção sul da Bacia de Campos, em frente ao Mu-
nicípio de Cabo Frio. 

Os testes indicaram vazão de 2,5 mil barris de 
petróleo/dia e novo recorde mundial de profundidade 
para a utilização de bombas centrífugas submarinas, 
tecnologia que permite o bombeio do petróleo à su-
perfície com menos uso de energia.

Segundo o comunicado da empresa, indicam os 
estudos geológicos que o reservatório tem 26 quilô-
metros quadrados, com volume de petróleo (in place) 
estimado em 1,4 bilhão de barris, dos quais cerca de 
30% (ou 420 milhões de barris) poderiam ser produ-
zidos, se considerada a taxa média de recuperação 
de reservas no Brasil. Esse volume representa algo 
perto do conceito de campo gigante de petróleo, que 
inclui jazidas com mais de 500 milhões de barris. É 
equivalente a 20% de todo o petróleo encontrado no 
País em 2006, uma quantidade expressivo, Sras. e 
Srs. Deputados. 

Trata-se, portanto, de grande descoberta para o 
setor energético de nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Sr. Manato, 1º Suplente de Secre-
tário, deixa a cadeira da presidência que é 
ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à Sra. Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, quero aqui registrar que ontem, na Comissão 
de Educação e Cultura desta Casa, finalmente entrou 
em discussão o Projeto de Lei nº 619, de 2007, que 
trata do piso salarial nacional para os profissionais do 
magistério na educação básica.

Realizamos a discussão ontem e ficou definido 
que, na próxima quarta-feira, daremos continuidade à 
discussão dessa matéria, inclusive já com vistas à sua 
aprovação. O Deputado Severiano Alves, Relator da 
matéria, apresentou seu novo relatório, no qual foram 
acatadas as novas sugestões. Chamo a atenção dos 
meus colegas professores de todo o Brasil, trabalha-
dores em educação, para o fato de que, na próxima 
quarta-feira, a matéria irá a voto na Comissão de Edu-
cação e Cultura. Em seguida, irá para a Comissão de 
Finanças e Tributação. Depois irá para a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. Em se-
guida, para a Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. Só então virá ao Plenário da Casa.
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É necessário, portanto, que os trabalhadores da 
educação, por intermédio da CNTE, das suas entidades, 
estejam mobilizados para acompanhar a discussão de 
matéria que sem dúvida nenhuma é importante para 
os professores e para os profissionais de educação 
de todo o País.

Sr. Presidente, na mesma reunião de ontem da 
Comissão de Educação, foram escolhidos os agraciados 
para receber o Prêmio Darcy Ribeiro – Edição 2008. 
Esse prêmio foi instituído pela Comissão de Educação 
da nossa Casa desde 1999 e é destinado a pessoas 
ou instituições que se têm destacado na defesa e pro-
moção da educação pública.

Havia 16 proposições. Foram escolhidas 3: a cam-
panha Amigos da Escola, da Rede Globo; o Instituto 
Dom Barreto, do Piauí; e a Campanha Nacional pelo 
Direto à Educação. Eu apresentei a sugestão para que 
a Campanha Nacional fosse homenageada este ano. 
Agradeço aos meus pares pelo fato de a terem acolhido. 
Saúdo as entidades que foram escolhidas ontem para 
receber o prêmio, em especial a Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, por tudo o que vem fazendo 
pela educação brasileira. 

Essa campanha, Deputado Inocêncio Oliveira, 
exerceu papel decisivo, recentemente, quando da 
criação e regulamentação do FUNDEB. Ela promo-
veu o movimento nacional FUNDEB Pra Valer. Esse 
movimento, sem dúvida nenhuma, foi o responsável 
pelos importantes avanços e conquistas que obtive-
mos com a criação do FUNDEB, desde a Emenda 
Constitucional nº 53 até a Lei nº 11.494, cujo projeto 
tive a honra de relatar.

Homenageio neste momento a Campanha e todos 
aqueles que têm tido compromisso militante em defesa 
da educação pública básica no nosso País. 

O SR. LÉO ALCÂNTARA (PR – CE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no dia 29 de agosto passado, celebramos 
o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Quero aprovei-
tar a oportunidade para citar alguns dados alarman-
tes sobre a mortalidade relacionada ao consumo de 
cigarros, no Brasil e no mundo.

O cigarro é, hoje, o maior problema de saúde 
pública mundial, pois mata mais do que a AIDS e a 
malária, juntas. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde, a cada hora 10 pessoas morrem por doenças 
relacionadas ao cigarro no Brasil; em todo o mundo, 
esse número sobe para 4 milhões, em um período de 
um ano.

O fumo provoca infarto, enfisema pulmonar, der-
rame cerebral, osteoporose e, sobretudo, cânceres 
em diversos órgãos, como pulmão, laringe, esôfago, 
estômago, pâncreas, colo do útero e bexiga. E ainda: 

impotência, menopausa precoce, rugas, aborto espon-
tâneo, prematuridade e morte perinatal.

É lamentável que, a despeito de tantas campa-
nhas de esclarecimento sobre os males provocados 
pelo cigarro, ainda exista parcela tão grande da popu-
lação dependente deste vício. O hábito de fumar atinge 
hoje quase 30% da população brasileira e preocupa 
não só a sociedade médica, como também, cada vez 
mais, entidades governamentais.

A preocupação é mais do que justificada. Não 
bastasse a enorme dor provocada pela perda e pela 
mutilação dessa enorme legião de fumantes no mun-
do inteiro, a sociedade paga um preço alto pelo vício. 
O fumo gera sobrecarga no sistema de saúde, com 
tratamento de doenças ligadas a ele, causa mortes 
precoces de cidadãos em idade produtiva e aumenta 
as faltas ao trabalho, além de reduzir a qualidade de 
vida de fumantes e de suas famílias. 

Os prejuízos também são financeiros. Recente 
pesquisa do Banco Mundial mostrou que esses e ou-
tros fatores geram perda de 200 bilhões de dólares por 
ano em todo o mundo. O dinheiro gasto anualmente 
no Brasil com exames, internações e medicamentos 
decorrentes de doenças do fumo seria suficiente para 
construir 15 hospitais! 

Não podemos deixar de lembrar-nos, também, do 
grave problema enfrentado pelos fumantes passivos. 
Ao respirar a fumaça do cigarro, o não-fumante tam-
bém absorve substâncias tóxicas e cancerígenas. Por 
isso, o fumante passivo tem 30% a mais de chances 
de ter câncer, e a probabilidade de sofrer um infarto 
do miocárdio aumenta 24% em relação a uma pessoa 
que não convive com tabagistas. 

Felizmente, as advertências do Ministério da 
Saúde sobre os malefícios do cigarro e outras leis an-
titabagistas já estão dando resultados. Pesquisa rea-
lizada pelo Instituto Nacional do Câncer demonstrou 
que, entre 1989 e 2002, o percentual de fumantes no 
Estado do Rio de Janeiro caiu de 29,8% para 21,4%, 
e tudo indica que essa é uma tendência nacional.

Ainda há muito o que fazer, no entanto, para al-
cançar redução ainda mais acentuada no número de 
fumantes. E uma providência importante é o maior es-
clarecimento dos médicos a respeito da sua conduta 
em relação à questão.

Levantamento realizado pelo laboratório Pfizer, 
em 16 países, com 2.800 médicos, fumantes e não-fu-
mantes, revela que a maioria deles necessita de melhor 
orientação para tratar de tabagistas. Segundo artigo 
publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, embora 90% 
dos profissionais recomendem o abandono do cigarro, 
apenas 47% deles elaboram com seus pacientes um 
plano para atingir a meta. Além disso, cerca de 20% 
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consideram que fumar não é um problema de saúde, 
mas uma opção.

Outra medida que pode ter impacto muito positivo 
na redução do consumo do cigarro é o exemplo dado 
por pais e professores às novas gerações. Dados da 
Organização Mundial de Saúde estimam que, em 90% 
dos casos, o vício em nicotina começa na adolescên-
cia. Isto faz com que o índice de fumantes não caia na 
proporção que deveria, apesar de o público adulto estar 
se conscientizando e abandonando o cigarro.

Neste 29 de agosto, pois, quando comemoramos 
o Dia Nacional de Combate ao Fumo, conclamo todos 
os envolvidos diretamente com o problema – médicos, 
pais, professores e formadores de opinião em geral 
– para que não percam qualquer oportunidade de aler-
tar a sociedade contra as conseqüências nefastas do 
consumo do tabaco.

Todos sabemos que é uma luta árdua, pois este 
é um negócio que gera lucros astronômicos no mun-
do inteiro, mas não podemos deixar de marcar posi-
ção inequívoca contra vício que rouba tantas vidas e 
provoca gravíssimos ônus econômicos e sociais em 
escala planetária.

É urgente e necessário que todos os cidadãos, 
fumantes e não-fumantes, tenham a clara consciência 
de que fumar é um grave atentado contra a vida. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ALBANO FRANCO (PSDB – SE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Deputado 
Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, há una-
nimidade entre os economistas no sentido de que a 
política e o planejamento econômico se alicerçam em 
3 postulados básicos: o crescimento, a estabilidade e 
a distribuição.

O primeiro desses postulados, o crescimento, 
materializa-se por meio da expansão da riqueza do 
País expressa em números, na medição do PIB ou 
da renda gerada, que engloba tudo que é produzido, 
consumido e exportado.

Vê-se, pois, que uma política lúcida voltada para 
o crescimento deve ser a prioridade maior no amplo 
repertório das políticas públicas, uma vez que impli-
ca maior dinamismo econômico com conseqüências 
positivas na geração de empregos e na elevação da 
renda da população.

Nesse quesito, como se sabe, o Brasil não vai bem 
em comparação com países que, com ele, guardam 
semelhanças, como China, Índia e Rússia. Enquanto 
esses países, há mais de 10 anos, apresentam taxas 
de crescimento superiores a 8% ao ano, o Brasil vem 
amargando baixa posição, mesmo em relação aos pa-
íses da América Latina: em média, o nosso PIB vem 

crescendo menos de 3% anualmente ao longo dos 
últimos decênios.

Na semana passada, o Governo comemorou o 
crescimento de pouco mais de 5% verificado no primeiro 
trimestre deste ano, taxa ainda muito aquém das alcan-
çadas pelos demais países do BRIC. De acordo com 
o IBGE, esse crescimento foi resultado da expansão 
do consumo, não da elevação dos investimentos, que 
aumentam a capacidade produtiva, gerando emprego 
e renda e dando sustentabilidade ao crescimento. E a 
inexpressiva taxa de investimento da economia brasi-
leira, presentemente em torno de 17% do PIB, é uma 
das mais baixas da nossa história. Não é sem razão, 
portanto, que temos crescimento tão acanhado.

Esse tímido crescimento trimestral que tem como 
base o consumo, Sr. Presidente, tem seu lado adver-
so: a inflação. A chamada inflação de demanda que 
ocorre quando a procura por bens e serviços cresce 
mais do que a oferta. E isso, no Brasil, tem muito a 
ver com a desmesurada expansão dos gastos públi-
cos correntes, atualmente próximos de 40% do PIB, 
acima de uma carga tributária que já é uma das mais 
altas do mundo, de cerca de 37% do PIB e que não 
pára de crescer. O sintoma foi a aceleração dos preços 
ao consumidor verificada em agosto e setembro, que 
praticamente dobrou em relação ao mesmo período do 
ano passado, obrigando o COPOM a reduzir a queda 
dos juros. Por sua vez, o Banco Central já prevê para 
este ano inflação superior à prevista e menor cresci-
mento econômico. 

Assim, além de crescimento mais baixo, haverá 
inflação este ano, o que coloca em sinal de alerta a 
estabilidade econômico-financeira do País.

Quanto ao último postulado da política econô-
mica, a distribuição, recente Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios – PNAD mostrou que houve 
ínfima melhoria na repartição da renda, medida pelo 
Índice de Gini, que caiu de 0,543 para 0,540. Porém, 
no Nordeste, a região mais pobre do País, a desigual-
dade avançou consideravelmente: o índice de Gini 
elevou-se de 0,557 para 0,565.

Enfim, Sr. Presidente, afora a estabilidade con-
seguida com o Plano Real no Governo FHC, muito 
pouco evoluímos em matéria de políticas econômicas 
bem-sucedidas focadas no crescimento e na distribui-
ção de renda. lamentavelmente, o País não participou 
de uma das mais prósperas fases da economia mundial 
de que se tem noticia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JÚLIO CESAR (DEM – PI. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
foi com alegria e satisfação que, há poucos minutos, 
vi ser promulgada pela Mesa do Congresso Nacional 
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a emenda que aumenta em 1% o Fundo de Participa-
ção dos Municípios – FPM.

Os recursos serão pagos no dia 10 de dezembro 
de cada ano. A medida representará para os Prefeitos 
do Brasil 1,1% a mais de receita, porque vigerá a par-
tir de setembro, 3 meses antes que seja pago o 1% 
durante o exercício de 2008. 

Depois de sistemáticas reclamações feitas ao Te-
souro Nacional acerca dos recursos arrecadados pelo 
Parcelamento Excepcional – PAEX, contido na Medi-
da Provisória nº 303, de 2006, felizmente, o Tesouro 
autorizará, no dia 26, que se pague aos municípios 
do Brasil os valores retidos em 2006 e, no dia 27 de 
setembro, os retidos em 2007. 

Os recursos somam cerca de 200 milhões e se-
rão transferidos aos cofres dos municípios graças ao 
incessante trabalho de fiscalização realizado pela Co-
missão de Finanças e Tributação perante o Tesouro e 
à Receita Federais.

Por fim, Sr. Presidente, regozijo-me também pelo 
fato de, mais uma vez, o Instituto Dom Barreto ter sido 
considerado a melhor escola do Brasil, em eleição re-
alizada ontem na Comissão de Educação da Câma-
ra. Por indicação dos membros da bancada do Piauí, 
a escola vai receber o Prêmio Darcy Ribeiro, a mais 
alta homenagem destinada a essa área da educação 
brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes 

de passar a palavra à Deputada Rita Camata, congra-
tulo-me com o Deputado Júlio Cesar, com os Prefeitos 
do Brasil e com todos os integrantes desta Casa e do 
Senado Federal, pela luta em prol do 1% de aumento 
do FPM, cuja proposta foi sancionada hoje. 

Na oportunidade, foi também sancionada a im-
portantíssima PEC dos apátridas, os filhos de brasi-
leiros que, por terem nascido no exterior, não tinham 
direito à cidadania brasileira – e a aprovação dessa 
matéria contou com a participação decisiva da Depu-
tada Rita Camata. 

Dito isso, com muita satisfação, concedo a pa-
lavra a S.Exa. 

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB – ES. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, querido Deputado 
Inocêncio Oliveira, demais companheiros e compa-
nheiras da Câmara, sinto imensa alegria pela promul-
gação da Emenda nº 54, que assegura nacionalidade 
a mais de 200 mil crianças e adolescentes que vivem 
fora do nosso País, filhos de pais brasileiros, a quem 
a revisão constitucional de 1994 não havia permitido 
a concessão da nacionalidade brasileira.

Agradeço ao Deputado Carlito Merss e aos de-
mais pares desta Casa a rapidez com que consegui-
mos aprovar a matéria e vê-la sancionada.

Essa é também uma vitória do Movimento Brasi-
leirinhos Apátridas, organizado em 10 países e atuante 
em várias nações, que fez seguidos apelos em prol da 
solidariedade a esse contingente. A propósito, ressalto 
que está sendo realizado trabalho com os mais de 5 
milhões de brasileiros que vivem fora do País, alguns 
trabalhando, outros estudando. Portanto, o Movimento 
Brasileirinhos Apátridas continuará.

No mesmo sentido, proposta de emenda à Consti-
tuição de autoria do Senador Cristovam Buarque, aten-
dendo a pleito do Movimento Brasileirinhos Apátridas, 
permite aos brasileiros residentes fora do País votar 
também para Deputado Federal e Senador. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é im-
portante dar aos filhos de brasileiros a possibilidade 
de serem cidadãos plenos, mesmo sem estarem em 
nosso País. 

Portanto, foi motivo de grande alegria ver sancio-
nada a referida emenda.

Obrigada a todos que contribuíram para essa 
conquista.

Um beijo no coração das crianças e adolescen-
tes do nosso País, especialmente aqueles que vivem 
fora do Brasil.

Obrigada.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, nos dias dia 21 e 22, 
respectivamente sexta-feira e sábado, será realizado 
importante seminário na cidade de Chapadinha, ci-
dade pólo da região do Baixo Parnaíba, no Estado do 
Maranhão. O seminário será promovido por um con-
junto de entidades que compõem o Fórum do Baixo 
Parnaíba e contará com a presença de representantes 
de 24 municípios – cada um deverá enviar 10 repre-
sentantes –, entre os quais, Itapecuru Mirim, Vargem 
Grande, Presidente Vargas, Nina Rodrigues, Chapa-
dinha, Mata Roma, Anapurus, Buriti, Duque Bacelar, 
Brejo, Milagres, Santana, São Bernardo, Magalhães 
de Almeida, Tutóia, Araioses, Paulino Neves, Água 
Doce, Barreirinhas, Urbano Santos, São Benedito do 
Rio Preto e Belagua.

Também o Governador Jackson Lago e todo o 
seu Secretariado estarão presentes a esse seminário, 
quando serão ouvidas as reivindicações da comuni-
dade organizada, a fim de que se definam as políticas 
públicas a serem consideradas prioridades no Orça-
mento de 2008.

Primeiro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
desejo à sociedade do Baixo Parnaíba que continue 
mobilizada para exigir dos Poderes Públicos –– muni-
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cipais, estadual e federal – as políticas públicas a que 
tanto aspira.

Segundo, parabenizo o Governo Jackson Lago, 
que, de forma democrática, envolve a sociedade civil 
na definição das prioridades do seu Governo. 

Como disse, nesta sexta-feira e no sábado, o Go-
vernador Jackson Lago, juntamente com seu Secreta-
riado, ouvirá a comunidade. E essa é a melhor forma 
de definir as prioridades para a população. Esse tipo 
de atitude, de certa forma, lembra o Orçamento Par-
ticipativo, implantado pelo PT em grandes municípios 
e em alguns Estados; parece-se também com o que 
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização fará para discutir o Orçamento de 2008.

É muito importante ouvir a população organiza-
da, que, dessa forma, pode expressar-se e reivindicar 
aquilo que melhor atende aos seus anseios.

Parabenizo, portanto, a sociedade civil do Baixo 
Parnaíba e o Governador Jackson Lago, que ouvirá 
diretamente a comunidade. Nesses 2 dias, estarei 
presente na região, na qual nasci, a fim de contribuir 
para que o Governo do Estado e a comunidade pos-
sam encontrar-se e superar os graves problemas que 
enfrentam.

Convido os representantes dos 24 municípios a 
estarem presentes, nos dias 21 e 22 deste mês, no 
Município de Chapadinha.

Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.
O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em primeiro lugar, ressalto importante 
reunião realizada ontem – uma promoção conjunta da 
Comissão de Minas e Energia e da Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio –, a re-
querimento do nobre Deputado Albano Franco, na qual 
se discutiu a geração e oferta de energia elétrica.

Na oportunidade, discutimos o planejamento es-
tratégico do setor com o Sr. Márcio Zimmerman, entre 
outros; o processo de leilões e obras estruturantes na 
área de energia com o Dr. Valter Cardeal, Presidente 
da ELETROBRÁS, e o programa de fontes alternati-
vas de energia com a representação de importantes 
segmentos do setor.

Vale ressaltar que essa reunião terá continuidade 
na Comissão Especial que analisará projeto específico 
sobre fontes de energia.

Feito o registro, Sr. Presidente, quero referir-me 
à CPMF.

Sras. e Srs. Deputados, votei contra a prorroga-
ção da CPMF, a favor do desenvolvimento, ao lado 
da sociedade. Tomei a decisão não por impulso opo-
sicionista, mas após reflexão que busquei fazer com 
seriedade e profundidade.

Argumenta o Governo que a CPMF é necessária 
para o equilíbrio fiscal, o que não combina com o ex-
cesso de arrecadação vigente; dizem os Ministros que 
a ausência do tributo comprometeria programas sociais, 
mas apenas austeridade nos gastos com custeio e o 
refreamento dos gastos com cargos comissionados já 
supririam as verbas sociais necessárias.

Criada originalmente com o argumento de au-
mentar os repasses para área da saúde, a Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF 
que começou em 0,18%, mais do que dobrou, che-
gando aos atuais 0,38%. Desde 2004, já rendeu aos 
cofres públicos cerca de R$258 bilhões, sem mudar a 
realidade precária da saúde pública. 

A cobrança da CPMF até 2011 tem a real inten-
ção de aumentar o superávit primário e financiar a 
gastança desenfreada do Governo Lula. Levantamento 
do Sindicato Nacional de Auditores Fiscais da União 
– UNAFISCO, realizado entre 1997 e 2006, demons-
tra que 18% dos R$185,9 bilhões arrecadados nunca 
foram gastos pelo Governo. Entretanto, esses R$33 
bilhões não são utilizados para reduzir o tamanho da 
dívida pública. 

O Banco Central registra um montante de R$240 
bilhões parados no caixa Tesouro Nacional como “dis-
poníveis”, saldo dos sucessivos superávits primários. 
Esses recursos poderiam ser utilizados para reduzir o 
volume de títulos públicos em circulação no mercado. 
Ao mantê-los no BC, o Governo perde dinheiro, pois a 
remuneração paga é menor do que a destinada pelo 
próprio Tesouro a bancos e demais instituições que os 
adquirem. Hoje, esse montante representa 21% da dí-
vida mobiliária, que ultrapassa R$1,5 trilhão. 

O Governo mantém a carga tributária recorde de 
34,5% sobre todas as riquezas produzidas no País. No 
1º semestre de 2007, as despesas gerais cresceram 
8% em comparação ao mesmo período do ano ante-
rior. Apenas com a folha de pagamentos de servidores 
gastou-se 12,6% a mais.

Esses números explicam a mobilização da so-
ciedade, empresários, centrais sindicais e movimentos 
sociais, que colheram 1 milhão de assinaturas contrá-
rias à prorrogação da CPMF. A própria Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP apresentou 
um conjunto de propostas para criar condições fiscais 
para o término da CPMF, que, somadas chegariam a 
R$53,1 bilhões, valor bem superior aos R$39 bilhões 
previstos com a cobrança da CPMF este ano. Entre 
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elas, destacam-se reduções como: despesa de pessoal, 
Taxa SELIC, despesas discricionárias (vinculadas ao 
PIB), receita líquida de transferências para Estados, 
juros da dívida pública e cobrança das estatais.

Apesar do importante papel que poderia ter na 
fiscalização das movimentações financeiras, para evi-
tar a sonegação e a evasão de divisas, hoje, a CPMF 
serve exclusivamente à sanha arrecadatória do Go-
verno. Ciente de que o peso tributário é um entrave 
para o desenvolvimento e de que o Governo não é o 
seu único agente indutor, defendo que está mais do 
que na hora de começarmos a reduzir efetivamente a 
carga tributária para o setor produtivo. 

A sociedade, confesso, parece meio anestesiada 
– senti falta de mobilização mais ativa, como ocorreu 
quando se conquistou a derrubada da MP nº 232. De 
qualquer forma, continuo a confiar na sensibilidade e 
no espírito público das entidades que não se dão por 
vencidas. Acreditei nisto, não me submeti às pressões 
do Executivo, fiquei ao lado da sociedade. 

Perdemos uma batalha, não a guerra, continua-
remos a tentar. Até agora, o debate só reforçou as mi-
nhas convicções de trabalhar para mudar a estrutura 
tributária e reduzir a enorme carga de impostos que 
sufoca a produção, impede novos investimentos, limita 
a criação de empregos e atravanca o desenvolvimento 
econômico do Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. WILLIAM WOO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
dar ampla divulgação ao seminário que está sendo 
realizado nesta Casa sobre a reforma do Judiciário, 
promovido pela Frente Associativa da Magistratura e 
pelo Ministério Público da União.

Estamos discutindo basicamente a PEC nº 358, de 
2005, que já está em condições de compor a pauta. 

A reforma do Judiciário se faz com o Poder Ju-
diciário, com o Ministério Público e também com as 
Polícias Judiciária, Federal e Civil, que têm atuação 
importantíssima, principalmente no tocante à legisla-
ção, trazendo maior transparência e dinâmica para o 
trabalho policial.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
faço uma breve comunicação a V.Exa. Ao exercitar o 
meu direito de voto na última votação ocorrida na noi-
te de ontem, o voto que registrei não foi exatamente o 
que eu pretendia transmitir, favoravelmente ao subs-
titutivo.

Peço, então, a V.Exa. que adote as providências 
de sua alçada, retificando aquela manifestação, que de-
veria ter sido exatamente a do meu partido, o PMDB.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Dilceu Sperafico.
O SR. DILCEU SPERAFICO (PP – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Brasil – especialmente prefeituras, 
consultorias, empresas agropecuárias e de outros 
setores – precisa voltar sua atenção para importante 
alternativa de renda: os recursos do mercado de cré-
ditos de carbono. 

Decorrente do Protocolo Kyoto e coordenado pela 
Organização das Nações Unidas – ONU, dentro do Me-
canismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), o sistema 
garante um crédito para cada tonelada de carbono que 
deixa de ser jogada na atmosfera – e isso sem falar em 
seus benefícios educacionais e ambientais. 

O valor médio do crédito foi de 8 euros em 2006, 
mas já chega a 10 euros em 2007. O Brasil possui 61 
empreendimentos com créditos formalizados pela ONU 
e, com isso, está efetivamente recebendo pelos crédi-
tos de 11,3 milhões de toneladas de carbono. 

Os pagamentos desses contratos somariam 90,4 
milhões de dólares ou 240 milhões de reais, em valores 
de 2006. No Paraná, empresa do setor sucroalcooleiro 
deverá receber 1 milhão de euros em 5 anos, com a 
venda de créditos de carbono a um banco inglês. 

Na Bahia, uma indústria de papel e celulose es-
pera receber 2,1 milhões de euros de banco alemão, 
no mesmo prazo. Em São Paulo, a Prefeitura da Ca-
pital planeja obter 9 milhões de euros com créditos de 
mais 800 mil toneladas de carbono do aterro sanitário 
Bandeirantes. 

Os créditos começaram a ser obtidos em 2005, 
com o compromisso de países desenvolvidos, espe-
cialmente europeus e o Japão, de reduzir a emissão 
de poluentes, como o carbono, na atmosfera terres-
tre, em ação voltada ao gradativo controle do aqueci-
mento global. 

Como países industrializados teriam de frear a 
produção e o crescimento para atender as exigências 
do acordo, optaram pelo repasse de recursos no sis-
tema de créditos de carbono. Assim, pagam às outras 
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nações, especialmente as em desenvolvimento, pela 
compensação de suas obrigações. 

O mercado de créditos de carbono já seria de 1 
bilhão de dólares anuais, com a possibilidade de atin-
gir 10 bilhões por ano, com grande expansão prevista 
a partir de 2008. 

No Brasil, já haveria cerca de 40 empresas de 
consultoria trabalhando em projetos da área. Tais pro-
jetos são burocráticos, morosos e caros, consomem 
recursos consideráveis até o atendimento de todas as 
etapas de sua tramitação, como elaboração, valida-
ção, aprovação, registro e verificação, pela ONU, em 
última instância. 

São necessários investimentos de cerca de 40% 
dos custos finais, antes mesmo de se saber da viabi-
lidade do projeto. Mesmo assim, serão esses projetos 
cada vez mais compensadores, pois em troca são re-
cebidos créditos por eles gerados. 

Os papéis são, então, negociados a preço fixo 
com europeus e japoneses, que têm metas de redução 
de emissão de gases a cumprir. No Brasil, os projetos 
mais rentáveis seriam os de co-geração, ligados aos 
aterros sanitários e à suinocultura, com a transforma-
ção do carbono em energia elétrica. 

Os aterros e sistemas de tratamento de dejetos 
suínos ou de outros animais, devem queimar o gás 
metano, ainda mais poluente do que o carbônico. Já 
as usinas de álcool e indústrias semelhantes ganham 
com a redução da emissão de carbono. 

Trata-se, portanto, de grande negócio, mas o Bra-
sil está perdendo oportunidades de faturamento cada 
vez maiores, para concorrentes já conhecidos, como 
China e Índia. A afirmação é do agrônomo brasileiro 
Pedro Moura da Costa, um dos maiores especialistas 
e empresários do ramo do mundo. 

Há 10 anos, Pedro Moura da Costa criou a Eco-
Securities, empresa com sede em Londres e atuação 
em 27 países, responsável por 20% dos contratos em 
andamento ou 422 projetos. O Brasil teria reduzido 
sua participação nos negócios da empresa de 30% 
para 12%, por falta de maior empenho e dinamismo 
de autoridades para fomentar o setor. 

Como todo o projeto de MDL, para ser analisa-
do pela ONU em sua etapa final, precisa primeiro ser 
aprovado pelo Governo de cada país, a agilidade e 
precisão de funcionamento da burocracia oficial é fun-
damental para atividade. 

No Brasil, conforme denuncia o especialista, o 
processo continua muito demorado e chega a dar a 
impressão de que não há interesse nesse tipo de ne-
gócio, que pode atrair divisas para o País, por meio da 
aquisição de créditos. 

Os volumes de recursos envolvidos tendem a 
crescer muito com o agravamento das conseqüências e 
temores do aquecimento global. Os contratos funcionam 
como na compra de eletricidade, com o empreendedor 
investindo na usina apenas depois de saber para quem 
vai vender, a que preço e por quanto tempo. 

Com o planejamento da entrega e pagamentos, 
os créditos começaram a ser obtidos e só tenderão a 
crescer a partir de 2008, quando os contratos mun-
diais deverão equivaler a 1 bilhão de toneladas de 
carbono. 

É para essas distorções e possibilidades que de-
sejamos chamar a atenção de autoridades, empresá-
rios, agricultores, especialistas, ambientalistas, enfim, 
de todos os cidadãos brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Vicentinho, bacharel 
em Direito, um dos maiores sindicalistas do Brasil e 
um dos grandes Parlamentares da Câmara dos Depu-
tados. Graças ao seu trabalho e denodo, o Deputado 
Vicentinho é respeitado por todas as Comissões e pelo 
Plenário desta Casa. Portanto, minhas homenagens ao 
cidadão, ao sindicalista e ao Parlamentar Vicentinho.

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, obrigado por suas genero-
sas palavras. 

Sras. e Srs. Deputados, tenho aqui falado sempre 
em defesa da classe trabalhadora e do Governo Lula. 
Hoje, porém, vou falar de assunto completamente dife-
rente. Vou falar de um bar. E não se trata de qualquer 
bar, mas do Bar da Rosa, o bucólico e aconchegante 
estabelecimento situado ao lado do Sindicato dos Me-
talúrgicos do ABC, que, durante seus 40 anos de vida, 
acolheu os militantes metalúrgicos. 

Por lá passaram o Presidente Lula, Afonso Mon-
teiro da Cruz, Jair Meneguelli, Guiba, Luiz Marinho, 
José Lopes Feijó, enfim, todos os dirigentes da classe. 
Carinhosamente, chamamos a esse bar de subsede, 
porque, depois das assembléias, é lá que nos encon-
tramos, dialogamos e onde, muitas vezes, tomamos 
importantes decisões, que depois levamos à diretoria 
e à assembléia. 

Pois bem. Amanhã, dia 22, o Bar da Rosa dará 
uma grande festa em comemoração aos seus 40 anos 
de existência. E a festa vai rolar noite a dentro, com a 
presença da militância, de grupos organizados e re-
presentantes de partidos. 

A princípio, o Bar da Rosa era dirigido pelo sau-
doso Osvaldo Kido, falecido recentemente, e por sua 
irmã, a querida e simpática Rosa Kido, que deu seu 
nome ao bar. Hoje, é administrado por Alex Kido, filho 
do Oswaldo e sobrinho da Rosa, e por Dona Gise-
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le, esposa do companheiro Alex, a quem mando um 
abraço.

Por ali, passaram pessoas importantes, como o 
Dr. Possidônio, um dos grandes escritores da luta e 
do sonho da classe trabalhadora, e o Dr. Teles, entre 
tantos outros.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não po-
deria deixar de falar desse momento histórico da vida 
brasileira. Quando cassados, era ali que nos recolhí-
amos para conversar, tomar um copo de leite ou um 
refrigerante; quando estávamos sofrendo persegui-
ções no período da ditadura militar, era ali onde nos 
recolhíamos, e a Rosa virava uma fera se a Polícia 
entrasse no bar.

O Sr. Chico Alencar – Deputado Vicentinho, só 
se tomavam decisões importantes e leite no Bar da 
Rosa?

O SR. VICENTINHO – Nobre Deputado, eu to-
mava leite, porque não tomo cachaça. Mas lá também 
tem cachaça, cerveja, refrigerante.

Quero apenas dizer que esse bar faz parte da 
história da classe trabalhadora e, especialmente, da 
história dos metalúrgicos.

Parabéns a todos do Bar da Rosa.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Que-

ro dizer ao Deputado Vicentinho, que eu também, às 
vezes, vou a bares com meus amigos e tomo apenas 
um copo de leite, pois não bebo nada alcoólico, sou 
abstêmio.

O SR. VICENTINHO – É verdade, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Vital do Rêgo Filho.
O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB 

– PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, manifesto minha solidariedade aos 
integrantes do grupo de tributação, arrecadação e fis-
calização do Estado da Paraíba, que neste momento 
fazem mobilização a favor da implantação do Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração do Fisco, o que há 
mais de 10 anos tem sido motivo de luta incessante.

Lamentavelmente, o Governo do Estado está 
insensível a esta demanda. Mas fica registrada a so-
lidariedade do Parlamento Nacional àqueles agentes 
fiscais do Estado da Paraíba.

Sr. Presidente, outro assunto. Agradeço ao Depu-
tado Gonzaga Patriota, companheiro de Pernambuco, 
pela excelente oportunidade que dá ao Brasil de dis-
cutir, na antevéspera do final do processo de filiação e 
cadastramento eleitoral, um novo conceito do Tribunal 
Superior Eleitoral a respeito da implantação das mo-
dificações originárias.

Sr. Presidente, peço a V.Exa., um municipalista 
convicto, que use sua influência na Mesa para priorizar 
a votação da PEC nº 333 e do seu substitutivo, porque 
só teremos 15 dias para reformatação da estratégia 
eleitoral, a fim de ampliar os nossos quadros, de acordo 
com a modificação que as câmaras municipais haverão 
de fazer em virtude dos resultados dessa PEC.

Obrigado. 
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Supremo Tri-
bunal Federal, em memorável e histórica reunião, por 
unanimidade, decidiu tornar sem efeito os decretos 
assinados pelo Governo do Paraná que modificaram 
a alíquota do ICMS, prejudicando consideravelmente 
a Zona Franca de Manaus.

Os decretos eram inconstitucionais. E o Supremo, 
ontem, por intermédio de ação direta de inconstitucio-
nalidade apresentada pelo Governo do Amazonas, com 
o voto do Relator Gilmar Mendes, decidiu repor a ver-
dade da ação tributária nos Estados, a fim de acabar 
com a guerra fiscal.

Na tarde de ontem, o Governador Eduardo Braga 
e a bancada do Amazonas estiveram no Supremo para 
falar com o Relator e assistirem ao julgamento. 

Estamos todos muito felizes com a decisão da 
Suprema Corte.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
por várias vezes ocupei esta tribuna falar sobre a situ-
ação da Saúde na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os 
3 hospitais lá existentes não dão vazão ao número de 
pacientes que precisam de atendimento.

Agora, atendendo ao meu pedido e ao da co-
munidade, o Secretário de Saúde do Estado, Sérgio 
Côrtes, providenciou a criação de 3 ambulatórios de 
emergência 24 horas – um sem Santa Cruz, um em 
Campo Grade e outro em Bangu. Apenas o de Bangu 
atenderá a mais de 1 milhão de pessoas.

Agradeço ao Secretário a importância que deu à 
nossa região, a mais pobre da cidade do Rio de Janeiro 
e onde a população, no que diz respeito à Saúde, estava 
relegada. Muitas vezes, vemos nos jornais manchetes 
sobre o caos da Saúde na Zona Oeste.

O Secretário é incansável e tem realizado um tra-
balho digno à frente da Saúde do Estado. Sei que sua 
equipe vem trabalhando arduamente nessa área, que 
há anos passa por dificuldades. Algumas coisas ainda 
precisam ser melhoradas, mas hoje já está sendo es-
tabelecido diálogo com a sociedade e com os comitês 
de saúde municipais, o que é muito importante.

Por isso, mais uma vez, aqui estou para falar so-
bre esse importante assunto, ressaltando que o Go-
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verno Federal destinará recursos para a manutenção 
desses postos de saúde que funcionarão 24 horas em 
3 locais da Zona Oeste.

Vamos continuar nessa batalha e prestar cada 
vez mais atenção ao sofrido povo da Zona Oeste do 
Rio de Janeiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar a 
firme, completa e acabada posição do PSOL quanto à 
prorrogação da Desvinculação das Receitas da União 
– DRU, acoplada à prorrogação da CPMF.

Ontem, em alentado pronunciamento, que me-
receu a atenção do Senado – o que devia acontecer 
com todos nós, sem exceção –, disse o Deputado Ciro 
Gomes que estranhava o fato de partidos socialistas, 
como o PSOL e o PPS, serem contrários ao imposto.

Na verdade, a tese do imposto, como disse, é boa 
e meritória, mas a sua prática não foi adequada, e a 
sua mera repetição dos tempos de Fernando Henrique 
e, agora, de Lula traz muitas injustiças. Por exemplo, 
no ano passado, dos 32 bilhões arrecadados, nada 
menos do que 12 bilhões, quase um terço, acabaram 
servindo para o entesouramento, para o superávit pri-
mário, não para gastos sociais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras 
e senhores que assistem a esta sessão, a CPMF é um 
imposto que incide sobre a movimentação financeira, 
atingindo pobres e ricos com uma mesma alíquota de 
0,38%. A idéia foi polêmica desde sua origem. Criada 
no Governo Itamar Franco, em 1993, consolidou-se 
como preceito constitucional em 1996, com o Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, sendo prorroga-
da por Lula, em 2003, contrariando o antigo discurso 
do PT. No começo, o imposto, tido como provisório, 
visava salvar a saúde pública da aguda crise de des-
financiamento. 

Em quase 13 anos, a realidade é que esse im-
posto vem se impondo como permanente e, segundo 
os que o defendem, indispensável para o equilíbrio das 
contas públicas. Seus efeitos efetivos sobre a eficácia 
da saúde pública foram irrisórios. Nesse período, o valor 
da alíquota cresceu de 0,20% para 0,38%. E parte da 
arrecadação foi desviada para financiar a Previdência, 
o fundo de pobreza e o superávit primário. 

Decifrar o enigma que explica a ineficácia dos 
efeitos sobre a saúde pública, que ainda encontra-se 
em crise, é um dever. O Governo do PT assumiu o 
mesmo receituário econômico dos tucanos. Daí a ra-
zão do abandono dos compromissos históricos com 
as políticas públicas. É certo que a saúde pública ga-
nhou uma nova fonte de financiamento, mas as outras 
fontes que já a financiavam foram esvaziadas. Essa é 

a traição feita com o imposto que salvaria o Sistema 
Único de Saúde. Ou seja, a matemática do dinheiro 
novo não existiu. A crise da saúde pública ainda per-
siste: profissionais de saúde mal remunerados, equi-
pamentos sucateados, incapacidade de atendimento 
da demanda hospitalar e nos postos de saúde, falta 
de medicamentos. 

Caso tivessem preservado as fontes que antes 
financiavam o Sistema Único de Saúde, a realidade 
das políticas de prevenção e de assistência médico-
hospitalar não seria de crise. Estaríamos com um sis-
tema público de saúde mais desenvolvido e eficaz. 
O argumento mágico que justificava a criação de um 
novo imposto se transformou em uma trapaça política, 
envolvendo tucanos e petistas. O povo brasileiro foi lu-
dibriado em sua boa vontade, e o Estado corrompido 
em suas funções.

A sociedade acreditou na seriedade dos propó-
sitos da proposta, aceitando o sacrifício de que um 
novo tributo fosse o preço para a definitiva retomada 
de investimentos nas políticas públicas de saúde. Até 
as críticas quanto aos aspectos injustos da aplicação 
do imposto foram minoradas frente à destinação de 
sua arrecadação.

Aí, o canto da sereia da CPMF se revelou: o di-
nheiro que deveria reforçar os cofres da saúde tem 
servido para o pagamento da dívida pública e o reforço 
do superávit primário. É a exacerbação de uma política 
econômica que reduz o papel do Estado e enfraquece 
os direitos sociais. O mecanismo do superávit primário 
é o símbolo dessa política anti-social. 

Outro instrumento perverso que a proposta de 
emenda à Constituição carrega é a prorrogação da 
Desvinculação de Receitas da União (DRU), que per-
mite a desvinculação de 20% das receitas da União. 
Esse desvio de recursos das políticas sociais significa 
a opção do Governo Lula, seguindo os passos da era 
tucano-pefelista, para fazer o jogo dos grandes inte-
resses financeiros e do capital especulativo. 

Querem o Governo do PT e sua base de apoio 
parlamentar impor aos trabalhadores e às classes 
médias brasileiras a continuidade de um tributo, sem 
lhes assegurar os direitos aos serviços públicos bási-
cos garantidos constitucionalmente. E isso configura a 
CPMF como uma carga tributária injusta. Todos sabem 
que os empresários repassam o imposto da CPMF 
para o preço dos seus serviços e produtos, fazendo 
com que o consumidor assuma integralmente o ônus 
da contribuição. A rigor, o trabalhador é quem paga 
a CPMF. Ao mesmo tempo, investidores que aplicam 
nas bolsas de valores e contas-investimentos estão 
isentos da CPMF!
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Por outro lado, há enorme sangria nos cofres 
públicos com a escalada consentida da sonegação 
fiscal, que beneficia os grandes empresários e comer-
ciantes. A lógica fiscal adotada é arrecadar de fontes 
seguras e fáceis, como o imposto retido na fonte e o 
da movimentação financeira, atingindo diretamente o 
trabalhador e o consumidor. Não existe uma política 
tributária e de fiscalização eficaz sobre o lucro das 
empresas que regule a capacidade contributiva de 
cada um. Daí, as grandes fortunas, os latifúndios pro-
dutivos ou improdutivos e as grandes rendas não são 
suficientemente tributadas.

Defende o PSOL uma reforma tributária que in-
verta a lógica da contribuição, passando o imposto a 
incidir sobre o lucro e as grandes fortunas, e não sobre 
o faturamento e consumo. Uma reforma tributária que 
reveja todo o conjunto de isenções de impostos que 
beneficiam setores econômicos de alta lucratividade, 
como o setor financeiro e exportador. Uma reforma tri-
butária que acabe com a farra da sonegação praticada 
abertamente por grandes empresários, comerciantes 
e banqueiros. Uma reforma tributária que controle com 
impostos altos a entrada do capital estrangeiro nos in-
vestimentos em setores estratégicos no País. 

Defende o PSOL uma outra política econômica, 
que priorize o gasto social e o fortalecimento das po-
líticas públicas. Denunciamos a incoerência na manu-
tenção das altas taxas de juros e dos custos da dívida 
pública, herança de antigos governos que o PT reve-
rencia. Esse é o Custo Brasil, que consome a riqueza 
nacional e trava o desenvolvimento econômico e so-
cial, impedindo o crescimento sustentável com efetiva 
distribuição de renda. 

Portanto, o PSOL defende o fim da DRU, que só 
serve para alimentar o desvio de recursos públicos 
para a inconseqüente política do superávit primário, 
favorecendo grandes investidores e bancos. 

A CPMF, em que pese ser um instrumento de fácil 
arrecadação, fiscalização e boa captação financeira, 
degenerou-se numa farsa. A promessa de sua proviso-
riedade tem se comprometido com o tempo, e a tábua 
de salvação da saúde pública foi um puro sofisma. Em 
termos de justiça tributária, favorece o repasse do im-
posto para o consumo, atingindo de forma injusta as 
contas-salário e o trabalhador. O trabalhador é aquele 
que compromete parte significativa dos seus ganhos 
com o consumo e sobrevivência básica.

Dessa forma, até que se restitua o espírito públi-
co e o senso de justiça dos dirigentes do Estado, só 
encontramos defesa na perpetuação da CPMF como 
uma alíquota simbólica de 0,01%, mero imposto fisca-
lizador, para identificar o crime da sonegação, o crime 

do mercado ilegal das armas e drogas, o crime da la-
vagem de dinheiro e o crime do caixa dois.

O PSOL crê que existam outras alternativas para 
o equilíbrio das contas públicas e a retomada do inves-
timento para o desenvolvimento sustentável, distantes 
da penalização do trabalhador e das classes médias 
brasileiras. É preciso rever a dívida pública, que con-
sumiu, só no ano passado, R$275 bilhões com juros 
e amortizações, dos quais 12 bilhões advindos da 
CPMF. Esse montante de dinheiro tem sido o maior 
desperdício do gasto público. O Governo Lula não 
tem ousadia para enfrentar a grande questão nacio-
nal, que é a prioridade ao grande capital financeiro e 
à dívida pública, alimentada por juros artificiais. Essa 
é a razão maior do bloqueio do crescimento do País, 
com justiça social plena.

Ao concluir, Sr. Presidente, quero convidar todos 
os Srs. Deputados para, juntamente com a Frente Par-
lamentar pelo Voto Aberto no Parlamento, irem agora 
até o gabinete do Sr. Presidente Arlindo Chinaglia.

O Senado está mais rápido do que nós, embora 
tenha feito a esse respeito muito mais lambança. É im-
portante inserirmos na pauta a votação complementar 
da emenda constitucional do voto aberto. 

Para os que quiserem participar, informo que a 
reunião com o Presidente Arlindo Chinaglia será às 
11h, sob a liderança da Deputada Luiza Erundina e 
do Deputado Ivan Valente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Sem revisão do 

orador) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 
primeiro lugar, registro minha solidariedade e meu 
apoio ao Presidente da Câmara Municipal do Muni-
cípio de Grandes Rios, o Vereador Adilson Aparecido 
Francini. S.Exa. vem travando uma luta importante pela 
moralidade naquele Município, onde vem combatendo 
a corrupção da Prefeita Eliane Luiz Ricieiri e, por isso, 
tem sido inclusive ameaçado de morte.

Dessa forma, deixo registrados o meu apoio e 
a minha solidariedade a S.Exa., para que vá adiante 
nessa importante luta.

Por falar em corrupção e moralidade, Sr. Presi-
dente, lembro a todos que, na condição de membro 
do Partido dos Trabalhadores, participei da CPMI dos 
Correios, na reta final dos seus trabalhos. Na ocasião, 
por discordar do parecer do Relator, apresentei voto 
em separado, no qual afirmava não existir o chama-
do mensalão, mas caixa dois de campanha, prática 
adotada por vários partidos. E, mais: que esse caixa 
dois não teve origem na administração do PT, mas na 
campanha para o Governo de Minas Gerais, em 1998, 
mais especificamente, na campanha do hoje Senador 
Eduardo Azeredo. Era o que dizia o meu voto. Não ne-
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guei a existência de caixa dois recente; apenas disse 
que a questão era maior.

Minha tese foi reforçada pelo voto do Ministro Jo-
aquim Barbosa, do STF, que disse que os esquemas 
do “valerioduto” e de caixa dois eram anteriores ao es-
quema investigado na CPMI dos Correios e envolviam 
o PSDB e o Senador Eduardo Azeredo.

Agora, ao investigar a lista do Sr. Cláudio Mou-
rão – que queríamos investigar na CPMI dos Correios, 
mas não deixaram –, que tem 150 nomes e envolve 17 
partidos, entre eles o PSDB, que se diz o dono da ética 
e da moralidade e tinha posturas hipócritas durante a 
investigação da CPMI, e com o PFL, que agora quer 
ser chamado de Democratas, a Polícia Federal consta-
tou que, 14 dias antes privatização do Banco de Minas 
Gerais – BEMGE, saíram da instituição 500 mil reais. 
Esse dinheiro foi desviado para a SMP&B e destinado 
à campanha do hoje Senador Eduardo Azeredo.

Mostra o relatório da Polícia Federal que ainda 
saiu dinheiro da Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais – COPASA, da Companhia de Desenvolvimento 
– CODEMIG e da Companhia Energética do Estado 
– CEMIG. Da COPASA e da COMIG, 1,5 milhões de 
reais e, da CEMIG, 1,67 milhão de reais.

Ora, o que o PT afirmava no passado e preten-
dia incluir no relatório da CPMI dos Correios está se 
confirmando agora. Por que, então, não foi aprovado o 
nosso voto em separado? Porque naquele momento a 
CPMI não tinha o objetivo de investigar; mas de servir 
de palanque político-eleitoral, de palanque eletrônico, 
para destruir o Partido dos Trabalhadores.

Agora aqui está a resposta. O PT não adivinha-
va essas informações naquele momento; ele já tinha 
certeza disso tudo. Mas aquela CPMI era manipulada 
o tempo todo para impedir que investigações outras 
fossem feitas, apesar de a realidade mostrar essa ne-
cessidade. Comprova o relatório da Polícia Federal o 
que dizíamos àquela época.

Espero que, nesse caso, o STF tenha a mesma 
agilidade que demonstrou ao apreciar a questão an-
terior – o chamado mensalão, que sempre negamos 
– e aceite também a denúncia contra o PSDB e os 17 
outros partidos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS ABICALIL (PT – MT. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, nobres pares, em primeiro 
lugar, solidarizo-me com o Deputado Dr. Rosinha, posto 
que, naquela ocasião, foi delegada a mim a tarefa de 
apresentar, em nome de parte da bancada daquela 
CPMI, o voto em separado, que foi rejeitado in totum. 
Hoje, está clara a veracidade do que afirmamos.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o assunto que me traz a esta tribuna é de 

fundamental relevância para o futuro do nosso Brasil. 
Trata-se da educação brasileira. Em um momento fe-
cundo, a Comissão de Educação e Cultura da Câma-
ra realiza, no II Ciclo de Seminários Internacionais, 
o Seminário Educação no século XXI: modelos de 
sucesso.

Resultados positivos demonstram a reação da 
educação brasileira após longa desatenção dos Go-
vernos Federais.

Reconhecer que a educação necessita de atendi-
mento completo com medidas que consolidam políticas 
que garantem o direito à educação emancipatória, de 
modo a transformar a sociedade é o primeiro passo 
para colher resultados positivos no futuro. 

Inúmeras vezes, o Ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, revelou a preocupação do nosso Pre-
sidente relativamente à educação. Prova da atenção 
do Presidente para com o setor é o Plano de Desenvol-
vimento da Educação – PDE, que proporciona a con-
fecção de instrumentos que possibilitem por exemplo, 
a expansão da área de educação profissional técnica 
e tecnológica, a ampliação das vagas no ensino su-
perior público e da oferta de bolsas, a valorização e 
formação de profissionais da educação básica, tanto 
docentes quanto funcionários, enfim, fazer com que 
as 3 esferas de governo sejam produtivas e tenham o 
acompanhamento dos movimentos sociais.

A notícia que me alegra são os dados do 3º Re-
latório de Nacional de Acompanhamento dos Objetivos 
do Desenvolvimento do Milênio – ODM, divulgados pela 
Presidência da República. De acordo com os dados, 
além de praticamente universalizar o acesso ao ensi-
no entre os brasileiros de 7 a 14 anos, o Brasil está 
conseguindo reduzir as desigualdades também entre 
as áreas rurais e urbanas no que se refere à taxa de 
freqüência escolar.

Universalizar a educação primária é um dos 8 
ODMs lançados em 2000, durante a Cúpula do Milê-
nio das Nações Unidas, com a adesão de 189 países, 
entre os quais, o Brasil. Segundo o estudo, entre 1992 
e 2005, a proporção de pessoas dessa faixa etária na 
escola passou de 81,4% para 94,5% em todo o País. 
Os dados utilizados são da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios – PNAD, do Instituto Nacional 
de Geografia e Estatística – IBGE.

As disparidades raciais no acesso à escola tam-
bém tiveram queda, de acordo com o relatório. Em 1992, 
87,5% dos brancos na faixa etária de 7 a 14 estavam na 
escola, contra 75,3% de pretos e pardos, uma diferença 
de 12,2 pontos percentuais. Em 2005, essa diferença 
caiu para menos de 2 pontos, com 95,5% dos brancos 
e 93,7% dos negros e pardos na escola.
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Do mesmo modo, nas áreas rural e urbana, as 
desigualdades recuaram. Se, nas zonas rurais, em 
1992, apenas 66,5% das crianças de 7 a 14 anos 
tinham acesso ao ensino, em 2005 esse percentual 
subiu para 92,5%. Na área urbana, passou de 86,2% 
para 95%.

Embora tenha registrado avanços, o País ainda 
precisa superar alguns desafios, como o de assegu-
rar que os brasileiros concluam o ensino fundamental. 
De acordo com o estudo, a taxa média esperada para 
conclusão é de 53,5%. Em média, os estudantes levam 
10,1 anos para concluir essa etapa de ensino.

Portanto, mesmo com os desafios que precisa-
mos enfrentar, certamente podemos comemorar os 
avanços. 

Outra estatística que me alegra são os resultados 
do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
2006 divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais – INEP, do Ministério da Edu-
cação. Segundo os dados da pesquisa, os estudantes 
universitários beneficiados pelo Programa Universidade 
para Todos – PROUNI obtiveram notas superiores aos 
alunos de ensino superior não-bolsistas no ENADE.

Apontou o resultado superioridade dos bolsistas 
do PROUNI em 14 das 15 áreas do conhecimento ava-
liadas: Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, 
Biomedicina, Ciências Contábeis, Ciências Econômi-
cas, Comunicação Social, Design, Direito, Formação 
de Professores (Normal superior), Música, Psicologia, 
Secretariado Executivo, Teatro e Turismo. Participaram 
do exame 871 municípios, em todos os Estados e no 
Distrito Federal, com 386.524 estudantes – 211.837 
ingressantes e 174.687 concluintes – pertencentes 
a praticamente 6 mil cursos de 1.600 instituições de 
educação superior.

No curso de Administração – área com maior 
número de universitários no País – os estudantes do 
PROUNI atingiram nota média de 48,7, na escala de 
0 a 100, enquanto os não-bolsistas ficaram com 39,9. 
No de Formação de Professores (Normal superior), os 
beneficiados pelo PROUNI obtiveram 50,4 enquanto 
os não-bolsistas, 46,1. A maior diferença ocorreu nos 
cursos de Biomedicina, 55,0 contra 44,7.

É notório que há muito por ser feito pela edu-
cação brasileira. Entretanto, por outro lado, temos de 
trazer à luz os avanços conquistados em curto prazo 
e as ações aplicadas para o futuro. O País consolida 
políticas que estão garantindo o direito à educação 
emancipatória, pública, gratuita e de qualidade para 
todos. O segredo para a expansão da educação é o 
planejamento e o acompanhamento técnico. É o que 
o Presidente Lula está fazendo, e é este o motivo que 
ora nos move.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. NAZARENO FONTELES (PT – PI. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, no último sábado, dia 5 de setembro, 
a Lei nº 11.346, de 2006, que criou o Sistema Nacio-
nal de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, 
completou 1 ano de sanção. 

A LOSAN, como ficou conhecido esse novo e im-
portantíssimo instrumento jurídico, é fruto do esforço 
de todos os que, hoje e na história, lutam e lutaram 
pela segurança alimentar e nutricional no Brasil e re-
presenta a consagração de abrangente e intersetorial 
concepção da segurança alimentar e nutricional, bem 
como dos 2 princípios que a orientam: o direito huma-
no à alimentação e a soberania alimentar. 

Assim, desta tribuna, em nome da Frente Parla-
mentar da Segurança Alimentar e Nutricional uno-me 
aos que celebram esse importante aniversário.

Sr. Presidente, talvez a maior conquista vinda com 
a LOSAN seja o reconhecimento da segurança alimen-
tar e nutricional como direito humano fundamental. 

Em seu art. 2°, dispõe a lei: 

“A alimentação adequada é direito funda-
mental do ser humano, inerente à dignidade da 
pessoa humana e indispensável à realização 
dos direitos consagrados na Constituição Fe-
deral, devendo o poder público adotar as po-
líticas e ações que se façam necessárias para 
promover e garantir a segurança alimentar e 
nutricional da população”. 

Pode parecer pouco, mas a inscrição dessas 
poucas linhas numa lei federal representa enorme 
passo para vencermos a fome, a desnutrição e outras 
tantas mazelas que ainda envergonham o País. Com 
a LOSAN, qualquer brasileiro privado desse direito 
essencial pode cobrar do Estado medidas que corri-
jam tal situação.

Como disse no início deste pronunciamento, a 
LOSAN é fruto de grande mobilização que envolveu a 
sociedade, o Governo e o Congresso Nacional. Contou 
até com o apoio de abaixo-assinado nacional, com a 
adesão de autoridades, gestores públicos, entidades 
da sociedade civil e de cidadãos que, coletiva ou indi-
vidualmente, manifestaram publicamente apoio à sua 
aprovação. 

O anteprojeto foi concebido na II Conferência 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que 
aconteceu em Olinda, em março de 2004, e foi assu-
mido pela Presidência da República, que o apresentou 
à Câmara no dia 17 de outubro de 2005. Nesta Casa, 
a proposta foi aprovada por unanimidade e, diga-se, 
em tempo recorde, para logo ser encaminhada ao Se-
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nado Federal, onde também foi aprovada, em caráter 
de urgência, sendo sancionada pelo Presidente da 
República no dia 15 de setembro de 2006.

Portanto, Sr. Presidente, há um ano, o Brasil 
conta com um marco legal para as suas políticas de 
alimentação. Fruto da lei, o Sistema Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricional – SISAN, envolve as 
3 esferas de governo e a sociedade civil na execução 
dos programas de segurança alimentar. 

Por meio do SISAN, o Brasil consolida a luta pela 
garantia, a todos os brasileiros, do direito à alimentação 
de boa qualidade e em quantidade suficiente. Com a 
construção do SISAN, os programas relacionados à 
nutrição humana e combate à fome serão transforma-
dos em políticas de Estado, portanto de caráter perma-
nente, evitando que as trocas de governo provoquem 
descontinuidade administrativa. Entre esses programas 
estão o de Alimentação Escolar e o de Aquisição de 
Alimentos da Agricultura Familiar, bem como o Bolsa-
Família e o PRONAF, apenas para citar alguns.

Infelizmente, a LOSAN não está gerando todos 
os benefícios para a sociedade porque a Câmara In-
terministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 
ainda não foi criada. A Câmara e o Conselho Nacional 
da Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA são 
instâncias indispensáveis ao SISAN, pois serão elas 
que, atuando de forma conjunta, definirão as políticas 
brasileiras de segurança alimentar e nutricional. 

Enquanto o CONSEA transforma as deliberações 
das conferências em propostas a serem encaminhadas 
ao Governo Federal, a Câmara Interministerial, que 
será integrada por Ministros de Estado e Secretários 
Especiais cujas Pastas sejam afetas à consecução 
da segurança alimentar e nutricional, terá, entre suas 
atribuições, elaborar, com base nas diretrizes emana-
das do CONSEA, a Política e o Plano Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricional, além de coordenar a 
sua execução da política e, o que é muito importante, 
articular as políticas e os planos de suas congêneres 
estaduais e do Distrito Federal.

Em outubro, durante a Semana Mundial de Ali-
mentação, vamos realizar, aqui na Câmara, seminá-
rio com a participação de representantes de órgãos 
públicos e da sociedade civil para avaliar o primeiro 
ano de vigência da lei, seus avanços e as debilidades 
decorrentes da ausência de regulamentação de vá-
rios de seus dispositivos, como é o caso da Câmara 
Interministerial. 

Da mesma forma como aceleramos a tramitação 
da LOSAN nesta Casa, é nossa obrigação discutir for-
mas de apoiar sua plena aplicação, contribuindo para 
fortalecer a inserção e a consolidação do direito hu-
mano à alimentação adequada na agenda pública no 

Brasil. A implementação do SISAN, como diz a Decla-
ração Final da III Conferência Nacional da Segurança 
Alimentar e Nutricional, aprofundará a integração de 
programas setoriais que já estão dando resultado, di-
minuindo as desigualdades e ajudando a transformar 
em realidade o sonho dos brasileiros que acreditam 
que a fome e a insegurança alimentar podem ser su-
peradas neste País.

Por fim, solicito a V.Exa., Sr. Presidente, deter-
mine a divulgação deste pronunciamento nos órgãos 
de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho hoje à tribuna convidar os demais 
Parlamentares para participarem, às 14h da próxima 
quarta-feira, no auditório Freitas Nobre, no Anexo IV 
da Câmara dos Deputados, da reunião da Frente Par-
lamentar da Pesca, que debaterá políticas públicas 
para o desenvolvimento da aqüicultura e pesca, a Lei 
Orçamentária de 2008 e o PPA 2008/2011. Contaremos, 
na ocasião, com a presença do Sr. Ministro.

É importante que os nobres pares saibam da im-
portância da pesca no Brasil e que a pesca oceânica 
produz 600 milhões de toneladas anuais, o que gera 
4 bilhões de dólares. Apesar disso, o País tem partici-
pação de apenas 5% nesse mercado.

Como existem tantas pessoas desempregadas 
no Brasil e temos de gerar empregos, devemos ter em 
mente que, para cada emprego no mar, com certeza, 
são criados 3 empregos para o cidadão que está em 
terra.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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, quero 
me dirigir ao Presidente do PMDB, Deputado Michel 
Temer, ao Líder Deputado Henrique Eduardo Alves, e 
aos demais companheiros do partido, porque o jornal 
Correio Braziliense de hoje, em matéria do jornalista 
Ugo Braga, atribuiu a mim a seguinte frase: “Se ceder 
à chantagem do PMDB, o Governo acaba”. 

Não sei quem é esse jornalista; não conversei com 
ele e, em nenhum momento, usei ou uso esse tipo de 
vocabulário em relação aos meus companheiros.

Portanto, deixo registrado ao Presidente do PMDB, 
Michel Temer, ao Líder do partido e a todos os seus 
Deputados que, em nenhum momento, proferi tal frase. 
Alguém a disse e a atribuiu a mim.

É o registro que faço.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Chico Lopes, por 
3 minutos.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo mais uma vez a tribuna desta Casa para 
falar sobre o ato de reativação do Fórum Permanente de 
Defesa do Consumidor do Ceará, ocorrido em reunião 
realizada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
do Ceará, em Fortaleza, nessa segunda-feira última. 

Inicialmente gostaria de ressaltar a louvável ini-
ciativa da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará 
em reativar o Fórum Permanente de Defesa do Consu-
midor, criado em março de 1999 e que passou alguns 
anos sem articulação com o movimento consumerista 
do Ceará.

Entendo que o Fórum é, na verdade, um impor-
tante instrumento no sentido de que ações sejam de-
senvolvidas para o fortalecimento da defesa e proteção 
do consumidor cearense.

Iniciativa como essa tem total apoio do nosso 
mandato, pois acreditamos estar contribuindo para a 
promoção da política das relações de consumo, se-
guindo o que preceitua o Código de Defesa do Con-
sumidor no tocante ao atendimento das necessidades 
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde 
e segurança.

Estiveram também reunidas algumas entidades 
ligadas à defesa do consumidor do Ceará, como o Pro-
grama Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor 
– DECON, o PROCON do Município de Fortaleza, o 
Núcleo de Educação do Consumidor da Universidade 
Federal do Ceará, o Departamento de Atendimento do 
Consumidor da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, o 
Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública 
do Ceará e as Comissões de Defesa do Consumidor 
da Assembléia Legislativa do Ceará e da OAB/CE.

Com muita honra recebi da Ordem dos Advo-
gados no Ceará uma minuta de anteprojeto de lei 
que acrescenta dispositivo ao Código de Defesa do 
Consumidor e menciona claramente quando se deve 
começar a contagem do período para sanar o defeito 
do produto, bem como a quem o consumidor efetiva-
mente poderá entregá-lo para posterior solução, ou 
seja, ao estabelecimento comercial, ao fabricante ou 
a assistência técnica autorizada, ficando a escolha a 
critério do consumidor.

Manifestamos preocupação em resgatar a unida-
de entre a universidade, que participa com o Núcleo 
de Educação e Defesa do Consumidor, a Assembléia 
Legislativa, a Câmara Municipal e a Prefeitura, que 

criou um organismo de Secretaria de Defesa do Con-
sumidor. 

Nesse sentido, vamos realizar audiência pública 
para tratar dessa Comissão Especial, criada na Câ-
mara Federal, com 2 objetivos bem claros. O primeiro 
consiste em limitar o número de serviços bancários 
sujeitos à cobrança de tarifas; o segundo em ampliar 
a quantidade “de serviços básicos” sobre os quais in-
cide cobranças adicionais proibidas. 

A CPMF, cuja discussão foi um desgaste para uns 
e avanço para outros, vai arrecadar 36 bilhões e será 
distribuída nas políticas afirmativas do Governo. No 
entanto, apenas em 2006, os bancos arrecadaram 27 
bilhões somente em tarifas que cobram da sociedade. 
Não é pouco valor, tanto que o Ministro da Justiça e 
outros órgãos criaram outra comissão para estudar e 
resolver o problema dessas abusivas taxas.

Portanto, a OAB no Ceará reativa o Fórum de 
Defesa do Consumidor, do qual participamos. Quere-
mos educar os consumidores e defendê-los dessas 
tarifas bancárias. Não é possível tirar da sociedade 
27 bilhões por serviços que deveriam ser intrínsecos 
ao próprio banco.

Sr. Presidente, tenho certeza de que a Câmara 
dos Deputados prestará um grande serviço à socie-
dade por intermédio da Comissão de Defesa do Con-
sumidor e Minorias.

Era o que tinha dizer. 
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Sr. Presidente, 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, registro com muita satisfação o ato realiza-
do ontem, aqui em Brasília, promovido pela Fundação 
Nacional de Saúde, em que o Presidente da Repúbli-
ca, com o Presidente da FUNASA, Sr. Danilo Forte, 
anunciou investimentos de 4 bilhões de reais para o 
saneamento rural das cidades brasileiras com menos 
de 50 mil habitantes. 

Pela primeira vez os assentamentos rurais serão 
abastecidos com água. Os recursos também irão para 
o saneamento e abastecimento de água das peque-
nas e médias cidades e para combater especialmente 
aquilo que ainda é o mal de muitas cidades brasileiras, 
a doença de Chagas.

Esse investimentos representam o muito que 
nosso Governo está fazendo pelo Nordeste e demais 
regiões do País. As pequenas cidades do meu Estado, 
o Ceará, receberão quase 400 milhões de reais. As 
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cidades beneficiadas são aquelas que foram abando-
nadas ao longo dos últimos anos.

Parabenizo o Presidente da República por mais 
esse programa e o Presidente da FUNASA, Sr. Danilo 
Forte, pelo belo trabalho que empreende à frente da 
Fundação Nacional de Saúde. 

Levar investimento para o pequeno município, 
esta é a meta do Sr. Presidente da República.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS – Sr. 

Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 

– CE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registramos o faleci-
mento do renomado jornalista Manuel Eduardo Pinheiro 
Campos, ocorrido hoje, na cidade de Fortaleza.

Advogado, radialista, jornalista, escritor e tea-
trólogo, Manuelito, como era conhecido na intimida-
de, era natural de Guaiúba, na Região Metropolitana 
de Fortaleza. Órfão, com uma infância marcada pela 
simplicidade ao lado de seus pais adotivos, foi residir 
em Fortaleza, sem jamais se distanciar, porém, do seu 
passado vivenciado no sopé da Serra da Aratanha. 
Fixou residência na Capital, mas suas raízes continu-
aram fincadas no interior.

O invejável curriculum registra sua atuação como 
escritor de renome. Estudioso e com espírito de pes-
quisador e de crítico literário, escreveu obras impres-
cindíveis para a compreensão da formação histórica 
do Ceará. Impossível falar da cultura cearense, nas 
últimas décadas, sem referenciar o trabalho de Manue-
lito, que enveredou pelo mundo das letras já a partir 
de 1943, enriquecendo o meio editorial cearense com 
inúmeras obras.

Fundador da Rede Tupi (TV Ceará – Canal 2), 
sua fecunda obra literária, bem recepcionada no meio 
intelectual cearense, foi fruto de dedicação intelectual, 
de profunda pesquisa histórica e refletiu a sua vivência 
dos problemas locais.

Casado com Heldine, foi pai de 2 filhos: Eduar-
do e Elnina. Seu legado de homem das letras está 
presente nos seus familiares: Eduardo Augusto, seu 
filho, é membro da Academia Cearense de Letras, da 
qual foi Presidente, e do Instituto do Ceará, do qual é 
o atual dirigente. 

Quero transmitir aos familiares minhas sinceras 
condolências pela perda insuperável do nosso que-
rido jornalista e escritor. Sua ausência será sempre 
lembrada, sua obra referenciada no meio acadêmico 
e sua atuação nos meios de comunicação jamais será 
olvidada.

Era o que tínhamos a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Armando Abílio.
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, sábado, dia 15, na 
cidade de Cuité, Paraíba, foi realizada uma audiên-
cia pública com o tema Segurança Pública. O evento 
contou com a presença do Secretário Adjunto da Se-
cretaria de Segurança Pública da Paraíba, Sr. Ayrton 
Ferraz; do Comandante da Polícia, do Deputado Luiz 
Couto, Presidente da Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias da Casa, da sociedade civil organizada e 
de toda a classe política da região.

Na ocasião, tivemos a oportunidade de debater 
a segurança pública não só da região, mas de todo o 
Estado da Paraíba.

Obrigado, Sr. Presidente.
O  SR. ÁTILA LIRA – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ÁTILA LIRA (Bloco/PSB – PI. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, o Senado aprovou ontem a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, que acaba 
com o voto secreto em qualquer deliberação realizada 
no Congresso Nacional.

Quero deixar bem clara minha posição em relação 
ao assunto. Só admito a permanência do voto secreto 
na votação dos vetos presidenciais. Não concordo que 
todo voto seja aberto para atender a pressões políti-
cas. Admito que ele seja aberto nas questões de ética 
na Casa. Mas para analisar o instituto do voto secreto, 
uma conquista democrática, já deixo bem claro: não 
voto de forma nenhuma essa matéria. Votei a favor 
no primeiro turno, mas, no segundo, votarei contra a 
abertura do voto secreto.

O SR. CLODOVIL HERNANDES – Sr. Presiden-
te, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLODOVIL HERNANDES (Bloco/PTC 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Bom-dia, 
Sr. Presidente, meu querido Presidente, se V.Exa. me 
permite dizer isso, Sras. e Srs. Deputados, estou aqui 
de uma maneira completamente fora dos procedimentos 
da Casa, mas me parece que a Câmara sobrevive de 
seres que estão no mundo e para seres que estão no 
mundo. Eu notei, desde o meu primeiro dia aqui, que na 
abertura da sessão há um pedido a Deus para que nos 
proteja. E Deus é uma verdade, não uma brincadeira, 
embora aconteçam muitas coisas em Seu nome.
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Sr. Presidente, no dia 25, terça-feira, haverá uma 
missa no santuário moderno mais bonito do Brasil 
– infelizmente, a sociedade brasileira não o conhece, 
pelas dificuldades que tem de vir a Brasília –, o San-
tuário Dom Bosco. Trata-se do 21º ano de morte de 
mamãe. O evento não tem nada a ver com a religião 
católica, mas com Deus, e eu gostaria que todas as 
pessoas pensassem num ato ecumênico. Fui criado 
assim, mas acho que todas as religiões levam a Deus, 
que é o que interessa.

Quero convidar a todos, porque também esse 
dia marca minha mudança de partido, aquele a quem 
decidi acolher e que me acolheu também. Achei esse 
tipo de comemoração mais justa, porque churrascos, 
almoços, festas e champanhes realmente não fazem 
muito minha cabeça. 

Quero compartilhar essa mudança com Deus. O 
primeiro passo será a missa, coincidentemente dia 25 
de setembro. Conto muito com a presença de V.Exas. 
nesta reunião, até para que esta Casa tenha outra ima-
gem diante do povo. Não somos todos iguais; somos 
todos semelhantes, cada um tem uma vida, mas aqui, 
penso eu, embora varie o consenso geral de certo e 
errado, o maior beneficiado tem de ser País. 

Muito obrigado, dia 25, 11h, no Santuário Dom 
Bosco.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Ho-
mero Pereira.

O SR. HOMERO PEREIRA (PR – MT. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apro-
veito a oportunidade para registrar e parabenizar pela 
bela gestão à frente da APROSOJA – Associação dos 
Produtores de Soja, o Presidente Rui do Prado, que irá 
concluir seu mandato na próxima segunda-feira. 

Quero saudar o Sr. Glauberte Silveira que irá as-
sumir a gestão e afirmar que pode contar com todos 
os produtores rurais do Mato Grosso. Continuaremos, 
na Comissão de Agricultura da Casa, tentando dar 
encaminhamento ao endividamento e principalmente 
à recuperação da renda do setor rural brasileiro que 
precisa de entidades como a APROSOJA, parceira da 
Federação da Agricultura. 

Novamente, desejo ao Sr. Glauberte Silveira uma 
boa gestão e parabenizo o Sr. Rui do Prado e toda 
sua diretoria pelo belo trabalho realizado naquela ins-
tituição.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Professor Sétimo.

O SR. PROFESSOR SETIMO (Bloco/PMDB – 
MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ontem presenciamos aqui a guerra 
da CPMF. Graças a Deus, todos se salvaram. Quando 

falamos em salvamento, queremos dizer que a CPMF, 
embora sob muita contestação, é um bem para o País, 
principalmente para as classes mais pobres.

Pensava eu, Sr. Presidente, se a CPMF fosse ex-
tinta, o que seria do Bolsa-Família, do Bolsa-Escola, 
dos programas sociais desenvolvidos pelo Presidente 
Lula, da previdência dos trabalhadores rurais. Pensava 
eu, Sr. Presidente, o que seria da Saúde, tendo em vista 
ser muito crítica a situação desse setor em nosso País 
e com a extinção da CPMF seria o seu fim.

Esperamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, que o Governo possa, agora, depois de uma 
grande discussão, destinar corretamente os recursos 
a quem pretende atingir os objetivos das ações so-
ciais neste País. 

Sr. Presidente, graças a Deus, a maioria dos 
Parlamentares entendeu que a CPMF fará muito bem 
ao Brasil e manterá a nossa economia, possibilitando 
um sistema econômico equilibrado, seguro, longe de 
qualquer situação negativa em nosso País. 

Neste momento, levo ao conhecimento dos mara-
nhenses, principalmente os de Presidente Dutra, Timon 
e Barra do Corda, que, semana passada, foi autoriza-
da a recuperação da BR-226, que liga o Km 100, via 
Presidente Dutra, à cidade de Barra do Corda.

Informo que o DNIT autorizou, na sexta-feira, 
a publicação do edital que estuda a viabilização da 
construção da estrada que liga a cidade de Timon 
ao Km 100. O estudo de viabilidade permitirá que, no 
primeiro semestre de 2008, haja o projeto executivo, 
para que, no segundo semestre de 2008, seja reali-
zado o grande sonho: a construção da BR que liga 
Timon ao Km 100. 

Sr. Presidente, não podemos deixar de parabeni-
zar o Instituto Dom Barreto, do Piauí, escolhido, entre 
as 3 melhores instituições do ensino brasileiro, como 
a melhor escola do Brasil, por ter atingido o melhor 
nível de qualidade.

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB – GO. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a perspectiva de mais 40 bilhões de 
reais por ano para o Governo depois da aprovação 
em primeiro turno da prorrogação da CPMF e os su-
cessivos superávits nas contas públicas indicam que 
chegou mesmo a hora de atacar as questões centrais 
que tanto afligem nossa gente.

O caos na saúde, a queda de qualidade no en-
sino básico e fundamental, a crescente violência e o 
apagão na infra-estrutura do País são questões que 
exigem investimentos emergenciais de modo a trazer 
alento e esperança ao povo brasileiro.

Como se revelou esta semana, o Brasil é o que 
menos gasta em educação entre 34 países analisados 
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em estudo da Organização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico. A desistência dos estudos virou 
rotina entre nossos jovens, que se tornam presa fácil 
do ócio, do tráfico, do crime organizado. 

Estatísticas recentes revelam que, só no período 
de 2001 a 2005, ocorreram no Brasil 208.082 assassi-
natos! É como se o País fosse palco de uma sangrenta 
guerra, de uma permanente batalha de extermínio. 

Por outro lado, o abandono nas rodovias brasilei-
ras faz acelerar o número de acidentes. Se, há poucos 
meses, nós choramos pelas vítimas das lastimáveis 
tragédias geradas pelo chamado apagão aéreo, pela 
crise aérea, no primeiro semestre deste ano, só as 
rodovias das 2 regiões mais importantes do País acu-
mularam 3.320 mortes! 

Por fim, Sr. Presidente, não há nada mais do-
loroso do que o caos na saúde, com as desumanas 
filas em portas de ambulatórios e hospitais públicos, 
com a morte de bebês em maternidades e a perda de 
preciosas vidas porque simplesmente faltam vagas 
em enfermarias!

Faço um apelo ao Presidente Lula para que, numa 
decisão pessoal, destine a maioria dos recursos da 
prorrogação da CPMF para socorrer nossos centros 
de saúde e propiciar salários dignos para médicos e 
enfermeiros. Não dá, Sras. e Srs. Deputados, para 
acreditar que um médico no Nordeste ganhe por mês 
minguados 700 reais. É de partir o coração. É muito 
pouco para um médico que tem que se dedicar a curar 
e a cuidar de vidas humanas. Temos de levar isso em 
consideração.

Para concluir, peço encarecidamente ao Presi-
dente Arlindo Chinaglia que coloque em votação ime-
diatamente o Projeto de Lei Complementar que regu-
lamenta a Emenda Constitucional nº 29 e estabelece 
a aplicação de percentuais mínimos para a saúde!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, educação 
de qualidade, combate sem tréguas à violência, infra-
estrutura preservada para melhor escoar a produção 
e saúde humanizada é do que o Brasil precisa!

Após aprovada a CPMF – logicamente, no segun-
do turno, com o trabalho que será feito, ela também 
será aprovada –, o Governo precisa usar seus recursos 
para investir em infra-estrutura e em setores carentes. 
Quando o povo carente recebe benefício público, tais 
como o Bolsa-Família, sua auto-estima melhora, e, com 
o suor do seu trabalho, do seu empenho, ele constrói 
um grande País. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
insisto em me referir à avaliação do Governo Lula, 

cujos dados demonstram a diminuição da pobreza e, 
em conseqüência, das desigualdades sociais. 

Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Var-
gas, intitulado Miséria, Desigualdade e Políticas de Ren-
da: o Real do Lula, mostra que, nos anos 2004, 2005 e 
2006, a redução acumulada da pobreza foi de 36%. 

Segundo o Coordenador do Centro de Políticas 
Sociais do Instituto Brasileiro de Economia – órgão da 
FGV –, Marcelo Néri, a redução de cerca de 15% da 
pobreza, em 2006, é o maior resultado dos últimos 10 
anos e mostra um crescimento da renda familiar per 
capita de 9,16% – entre aspas –, “um resultado mais 
próximo a um crescimento chinês”. 

Ele também faz uma avaliação sobre o impacto 
do Bolsa-Família, do aumento do salário mínimo e da 
desigualdade, a qual, segundo a renda domiciliar per 
capita, também caiu em 2006, chegando a 15%. 

Fazendo uma comparação entre o Governo Lula 
e o Governo Fernando Henrique Cardoso, a pesquisa 
mostra que a taxa de miséria caiu 8,47% no primeiro 
ano do Governo Lula – de 2002 a 2006 –, contra 3,14% 
do Governo FHC. No primeiro mandato de Fernando 
Henrique Cardoso, a redução da miséria foi de 5,1%; 
no segundo, 0,43%. 

Nosso Governo está combatendo a desigualda-
de, está diminuindo a pobreza e está melhorando a 
distribuição de renda. Portanto, merece nosso apoio. 
Essa é a característica de um governo de mudança, 
de um governo de esquerda. 

Para confirmar essas análises, registro aqui a 
cobertura do jornal espanhol ABC, do jornal El País, 
do jornal La Vanguardia e do diário Cinco Días. To-
dos destacam, na visita do Presidente Lula a Espanha, 
os resultados da economia, os resultados da política 
de renda e a confiança que os espanhóis, o governo 
espanhol e os empresários espanhóis demonstraram 
em aumentar os investimentos no Brasil.

Sr. Presidente, é este o pronunciamento que 
faço, com muita alegria, da tribuna da Câmara dos 
Deputados.

Muito obrigado.
O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Deputado José Genoíno se referiu a um dos 
temas mais prementes e mais alvissareiros do período 
que estamos vivendo, que é exatamente a capacidade 
do País de promover o desenvolvimento e de avançar no 
sentido das políticas distributivas de renda do País.

É verdade, Deputado Genoíno, que tivemos uma 
aceleração nos últimos 3 anos, sobretudo no ano de 
2006, quando a renda dos 50% mais pobres cresceu 
12%, e a renda dos 10% mais ricos cresceu 7,85%. 
Também é importante destacar que, se a renda dos 
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mais pobres cresceu substancialmente quase o do-
bro da renda dos mais ricos, a renda da classe média 
também cresceu mais do que a renda dos mais ricos. 
Ela cresceu 9,66% contra 7,85% dos mais ricos, se-
gundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio. 

O que isso revela? Revela que estamos avan-
çando positivamente em todos os estratos da socie-
dade. Revela que estamos construindo um processo 
em que a apropriação da renda nacional começa a 
ganhar o sentido de que aqueles que têm menos pre-
cisam ganhar mais e aqueles que têm mais podem 
ganhar menos. 

Isso, evidentemente, é resultado de um conjunto 
de políticas. Não é resultado exclusivo do Bolsa-Famí-
lia, ainda que tenha bastante importância; não é re-
sultado exclusivo da elevação substancial do salário 
mínimo, ainda que o salário mínimo seja fundamental 
como instrumento de repartição da renda nacional; 
não é só resultado do PRONAF, anda que seja, sem 
dúvida alguma, o grande instrumento de redução da 
pobreza no campo. 

Esses 3 instrumentos fundamentais são comple-
mentados por um conjunto de outras políticas públicas 
que vêm sendo implementadas, seja no campo da 
moradia popular, seja no campo do acesso à saúde 
pública, com a multiplicação do Programa Saúde da 
Família, com a multiplicação de programas preventivos 
na área da saúde odontológica. O acesso mais universal 
a esses bens da vida tem sido um instrumento extraor-
dinariamente importante na distribuição da renda. 

Da mesma forma, os instrumentos da economia 
solidária, os grupos solidários, os grupos cooperados 
de políticas públicas federais também vêm cumprindo 
um papel extraordinário. 

O processo de desoneração tributária no País, 
que todos buscamos e queremos construir, começou 
exatamente no lugar mais importante, onde deveria ter 
começado: no Estatuto da Micro e Pequena Empresa. 
Portanto, também nesse aspecto, o da justiça tributá-
ria, começamos bem. 

Teremos de avançar por essa trilha para que 
País encontre patamar tributário que assegure o fun-
cionamento do Estado, das políticas públicas e que, 
ao mesmo tempo, assegure o dinamismo econômico 
que todos buscamos. 

Então, penso ser esse o cenário que permite ao 
Presidente Lula dizer: “Estou vivendo meu melhor mo-
mento”. Este é, de fato, um momento democrático em 
que o País tem a capacidade de propor ao povo um 
projeto de Nação, um projeto de futuro. Por  isso que 
todos temos essa confiança. É verdade que precisa-
mos aprofundar e acelerar muitos pontos da política 

pública, é verdade que ainda temos uma dramática 
situação de quase 40 milhões de brasileiros vivendo 
na extrema pobreza, mas é alvissareiro que estejamos 
no caminho certo.

Hoje é melhor que ontem; e amanhã, sem dúvida, 
o Brasil será melhor do que é hoje.

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 Deputado Carlos Bezerra.

O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB – MT. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, anuncia a imprensa especializada 
que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento submeterá à consulta pública uma portaria que 
altera o atual sistema de padronização e classificação 
de arroz.

Cabe àquele Ministério, efetivamente, determinar 
os padrões e os critérios de classificação dos produtos 
vegetais. Esta Câmara dos Deputados, ao aprovar o 
projeto de lei que deu origem à Lei nº 9.972, de 2000, 
deu-lhe esta atribuição, tão bem executada ao longo 
de muitos anos. 

Meritório, também, que o Ministério da Agricul-
tura, ao exercer suas competências, proponha aper-
feiçoamentos nos padrões e critérios de classificação 
dos produtos vegetais. O avanço desses aspectos, no 
conjunto normativo e na ação dos técnicos que classi-
ficam a produção nacional, resulta em aprimoramento 
dos mercados de produtos, em melhoria dos proces-
sos de exportação e, acima de tudo, em benefícios ao 
consumidor brasileiro.

E mais: a anunciada disposição de submeter 
o assunto a consulta pública, a par de fazer cumprir 
as normas por mais transparência dos atos públicos, 
engloba o real desejo de ouvir a sociedade acerca da 
proposta, obviamente gerada nos estamentos técni-
cos do Ministério e mediante, acreditamos, profusa 
discussão interna e, provavelmente, com os setores 
interessados.

Todavia, não podemos deixar de manifestar nos-
sa preocupação com o assunto em tela. Se representa 
um aprimoramento dos padrões de exigência, a nova 
forma que se desenha – a partir do que a imprensa 
divulga – poderá significar a inclusão de aspectos mais 
rigorosos do que o necessário, beneficiando, eventual-
mente, setores que já estão produzindo arroz nos pa-
drões que passarão a valer, e determinando prejuízos 
aos setores produtivos em fase de consolidação.

Há que se levar em consideração, para o estabe-
lecimento de padrões, as peculiaridades da produção, 



48748 Sexta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

das cultivares utilizadas, dos processos de beneficia-
mento utilizados e das preferências dos mercados.

Para um país com as dimensões e com a diver-
sidade cultural e de condições socioeconômicas do 
Brasil, é importante que se evite o estabelecimento 
de padrões de classificação cujos parâmetros sejam 
estabelecidos a partir de mercados mais sofisticados 
ou de notadas preferências regionais. É fundamental 
que sejam levadas em conta as dimensões e peculia-
ridades de todas as regiões produtoras e de todos os 
mercados. Esperamos que isso transpareça nos resul-
tados da consulta pública que está por ser feita.

Ademais, vale apontar outro aspecto. A modifica-
ção intentada ocorrerá numa quadra particularmente 
difícil para o setor produtivo de meu Estado, o Mato 
Grosso. Já fomos o segundo maior produtor de arroz 
do Brasil, alcançando o patamar de 2 milhões de to-
neladas, há alguns anos, hoje reduzido a 730 mil to-
neladas. Debatemo-nos, atualmente, com problemas 
advindos do endividamento agrícola, decorrentes da 
ousadia de nossos produtores e do acúmulo de mo-
mentos problemáticos para a economia agropecuária, 
desde os planos econômicos até a frustração de safras 
por problemas climáticos. 

Assim, a economia orizícola do Estado encontra-
se em fase de ajustamento, com redução de produção, 
falta de produto para o parque de beneficiamento ins-
talado – o número de indústrias foi reduzido à metade 
– e necessidade de adaptação aos novos tempos de 
mercados mais amplos, com entrada de produtos do 
MERCOSUL. 

Nesse cenário, parece-nos prejudicial à eco-
nomia arrozeira mato-grossense a introdução de no-
vos padrões de classificação, capazes de tornar mais 
desvalorizada a produção oriunda de Estados que 
compõem a fronteira agrícola do País. Afinal eles têm 
contribuído de forma preponderante para o aumento 
da produção nacional de grãos e para a geração de 
riquezas do agronegócio brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, quero, 
desta tribuna, destacar a que, no último fim de semana, 
participei de uma intensa programação no Município de 
Boca do Acre, acompanhado do Vereador Dr. Geraldo, 
recém-filiado ao PSB, e de Cosminho, Presidente do 
PSB naquele município e uma das grandes revelações 
da política local. Na ocasião, reunimo-nos com mais 
de 50 militantes e discutimos os rumos do socialismo 
em Boca do Acre.

Sr. Presidente, gostei muito da mobilização que 
pude observar. O Cosminho já executava um brilhante 

trabalho nesse município. Agora, com a chegada do Dr. 
Geraldo, tenho a convicção de que o partido crescerá 
ainda mais. O Cosminho está demonstrando ser um 
grande articulador e ainda irá contribuir muito com o 
nosso futuro partidário. 

Sras. e Srs. Parlamentares, na visita a Boca do 
Acre, pudemos discutir os rumos da lixeira do Muni-
cípio de Boca do Acre. Hoje ainda vou pedir ajuda ao 
IBAMA para juntos resolvermos os problema. Estive no 
local e fiquei espantado com o que vi. Quando o Cos-
minho me falava, não conseguia ter a real dimensão 
do problema. Hoje me sinto muito mais responsável 
em encaminhar uma solução para resolver esse caos. 
Não podemos ver uma lixeira como aquela em local 
impróprio, abaixo do nível das cheias e que anualmen-
te vem poluindo o belo Lago Novo. Temos de discutir 
isso com urgência.

Para se ter uma idéia do problema, Sr. Presiden-
te, quando saí da lixeira, fui até o Lago Novo e pude 
constatar uma poluição parcial do rio. Não podemos 
nos conformar com isso. Esse lago pode ser atrativo 
para os turistas, e não podemos permitir que a irres-
ponsabilidade e omissão contribuam para esse caos. 
Não está na hora de encontrar culpados, e, sim, de 
resolver o problema. 

Além disso, caros colegas Parlamentares, na visita 
a Rio Branco, no Acre, à Boca do Acre, no Amazonas, 
observei que as queimadas estão avançando bastante. 
Precisamos nos alarmar diante da situação.

Sr. Presidente, precisamos ver a Amazônia de 
uma maneira diferente e temos de convencer o Brasil 
de que vale a pena investir na preservação da floresta, 
e isso só acontecerá no momento em que nosso País 
for verdadeiramente amazônico. Voltei para minha casa 
triste, principalmente com a situação que encontrei no 
Estado do Acre.

Feito esse registro, vou levar esse problema à Co-
missão da Amazônia, Integração Nacional e de Desen-
volvimento Regional para que juntos possamos pensar 
em soluções efetivas de preservação e de desenvolvi-
mento sustentável de toda a região amazônica.

Por ora, são essas as considerações.
Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS – MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, gostaria de expor neste momento nossa 
preocupação com a dramática situação vivida pela po-
pulação da região norte de Minas Gerais, causada pela 
intermitente seca que tem castigado todo o Estado. 

A região, que já havia sido atingida duramente 
pela seca no ano de 2005, volta a enfrentar novos 
tormentos que colocam novamente mais de 500 mil 
pessoas em condições de instabilidade.
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Temos de evitar que ocorra agora o ocorrido em 
2005, quando 64 dos 70 municípios da região decreta-
ram situação de emergência, mas somente 23 estavam 
aptos a receber auxílio do Governo Federal.

Até o início de agosto de 2007, 72 municípios do 
Estado já anunciaram situação de seca ou estiagem, 
sendo que 25 tiveram seus decretos reconhecidos pelo 
Governo de Minas Gerais. 

No âmbito da União, 14 municípios já tiveram 
seus decretos de emergência reconhecidos pelo Go-
verno Federal. Segundo informações que obtivemos 
na Defesa Civil de Minas Gerais, a lista de municípios 
que decretaram situação de emergência pela estia-
gem e foram reconhecidos pelo Governo Federal é 
a seguinte: Catuti, Engenheiro Navarro, Francisco 
Dumont, Francisco Sá, Gameleiras, Mamonas, Mato 
Verde, Monte Azul, Padre Carvalho, Pai Pedro, Ponto 
Chique, Serranópolis de Minas, Ubaí, e Vargem Gran-
de do Rio Prado.

Preocupados com essa dramática situação, es-
tamos procurando agilizar no Governo federal as pro-
vidências necessárias para que os municípios sejam 
habilitados a receber imediatamente tais auxílios. 

Apresentamos requerimentos aos órgãos respon-
sáveis do Governo Federal, Ministério da Integração 
Nacional e Exército Brasileiro, visando a tornar o mais 
ágil e oportuno os atendimentos à população.

Outra importante ação: estamos solicitando ao 
Governo que agilize a renegociação das dívidas dos 
produtores no PRONAF.

Sabemos todos que a seca pode ocorrer em qual-
quer parte do País, como já ocorreu, por exemplo, no 
Rio Grande do Sul e também na Amazônia. Mas, no 
nosso caso, o problema é que esse fenômeno é mais 
recorrente, sendo quase parte da nossa realidade, o 
que exige que devemos sempre estar prontos e pre-
venidos, de forma que potenciais danos devem ser 
antecipadamente minimizados pelos gestores públicos 
e pela sociedade.

Por mais que procuremos sempre atacar os pro-
blemas, o mais importante é criar condições perma-
nentes para evitar que a seca ataque com tamanha 
tragicidade nossos conterrâneos, porque, em última 
instância, a seca é mais gravosa para quem não tem 
condições financeiras de arcar com prejuízos.

No campo político, nossos gestores têm de estar 
devidamente preparados para elaboração imediata de 
projetos emergenciais, evitando assim que a popula-
ção sofra desmedidamente com os danos provenien-
tes da falta d’água.

Além disso, é fundamental a busca de soluções 
preventivas de caráter permanente, como a constru-
ção de adutoras, barragens, açudes, cisternas e obras 

de saneamento básico, além de priorização da ques-
tão do seguro-renda para socorrer os agricultores da 
região. 

Do ponto de vista econômico, somos todos sa-
bedores de que os efeitos de qualquer seca são de-
vastadores, porque, além de causarem instabilidade 
e insegurança em todo processo social e econômico 
presente, também causam impacto financeiro na futura 
produção econômica, comprometendo diretamente a 
cadeia produtiva.

Só para exemplificar, segundo análise feita pela 
EMATER, no atual decurso a economia da região está 
seriamente comprometida, visto que cerca de 70% da 
produção de milho e feijão na região foram perdidos.

Outras perdas importantes afetam diretamente a 
produção de leite e carne de gado na região, visto que 
as pastagens também são prejudicadas, com a perda 
de nutrientes, em muitos casos.

E o que é mais grave é que os danos hoje cau-
sados pela seca podem ser ainda mais desastrosos, 
pois tendem a se potencializar, na medida em que os 
agricultores passam, em busca da sobrevivência, a 
sacrificar a produção futura de outros alimentos.

Conforme ressaltamos, para um enfrentamento 
adequado do problema, entendemos que, mais do que 
lutar contra a seca, o mais importante é saber conviver 
com tal realidade, antecipando-nos e criando mecanis-
mos suficientes para minimização de danos sociais. 

Nesse sentido, além das ações imediatas, deve-
mos ampliar o conhecimento sobre aspectos inovado-
res que vêm sendo estudados para minimizar danos 
provenientes da seca, como, por exemplo, a cultura do 
sorgo, que, conforme demonstrados pelas empresas 
de produção agrícola, é resistente à falta de água.

É essencial e importante que todos os atores polí-
ticos e a sociedade civil organizada busquem colaborar 
para a efetiva minimização dos problemas causados à 
população da região.

Além da nossa solidariedade ao povo da região 
e das providências que já estão sendo adotadas, es-
tamos cientes de que somente com ações incisivas é 
que podemos enfrentar os riscos advindos do drama 
da seca.

Muito obrigado.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-

AC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, vivemos mais um momento 
oportuno, após a votação do processo de cassação 
do Senador Renan Calheiros, para que definitivamente 
o Congresso Nacional ouça a opinião pública brasilei-
ra e vote a PEC que acaba com o voto secreto nesta 
Casa de Leis.
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Quem defende o povo e o Brasil não tem medo 
de fazê-lo abertamente, em público e às claras. É quem 
pratica a traição e a troca de interesses que precisa de 
agir secretamente. Votar a PEC é acabar com o segredo 
das votações e abrir mais nossa democracia.

A polêmica sobre o escrutínio secreto nesta Casa 
de Leis sempre esteve presente e propiciou fervorosos 
debates. Muitas vezes foi elemento importante na de-
finição do futuro da nossa Nação. Não é uma questão 
menor ou uma questão do agora. É uma questão sobre 
democracia e participação popular.

Desejo lembrar aos nobres colegas que Tancredo 
Neves foi eleito Presidente da República, descortinando 
a democracia, com a ajuda do voto aberto. 

As forças políticas que apoiavam o então candi-
dato a Presidente Paulo Maluf pressionaram até o úl-
timo momento pelo voto secreto, todavia e felizmente 
para a democracia, para o Brasil e para o povo, o voto 
secreto foi derrotado naquela ocasião, e Tancredo foi 
eleito com o voto aberto dos Parlamentares.

Sem dúvida, a força do grande movimento po-
pular pela volta da democracia e pelas diretas ajudou 
Tancredo e prejudicou Maluf. Se o voto fosse secreto, 
fechado, naquela ocasião, a história poderia ter sido 
outra, e a história do Brasil também. O voto aberto con-
tribuiu, ajudou na redemocratização do País.

Outro fato histórico que teve no centro da polê-
mica o voto secreto foi a votação do impeachment de 
Collor de Mello. O voto acabou sendo aberto. Muitos 
Parlamentares, pressionados pelas grandes manifes-
tações, mudaram o voto na última hora, e o impeach-
ment foi aprovado por 441 votos a 38. 

Podemos verificar na recente história do Brasil 
que em momentos cruciais o voto aberto foi importan-
te elemento para conquistar os avanços que o povo 
defendia e pelos quais clamava.

Além desses fatos históricos que marcaram nos-
sa Nação e a política brasileira, a Constituição Repu-
blicana de 1988 parece jogar luz sobre a questão. O 
Ministro Celso de Mello, do STF, disse que “a cláusula 
constitucional de transparência não pode conviver com 
a prática do mistério e do sigilo, notadamente em uma 
sociedade aberta, fundada em bases democráticas”. 

Parece um raciocínio correto. Nossa Carta Magna 
sempre fortaleceu a publicidade dos atos dos poderes 
constituídos, a transparência nas ações públicas. Con-
tudo, o Regimento Interno do Senado e o da Câmara 
dos Deputados, ao garantirem o voto secreto, vão de 
encontro à Constituição brasileira, rompem um princí-
pio. Parece-me algo inconstitucional.

Segundo Bobbio, a democracia deveria ter “um 
governo do poder público fundado na publicidade, uma 
coisa pública e aberta”. São ensinamentos que não 

podemos ignorar. Uma República Democrática deve 
transparência nos atos dos poderes.

A ausência de transparência nos Poderes signi-
ficaria uma barreira à realização do Governo republi-
cano, segundo os Ministros do STF Ayres de Brito e 
Celso de Mello.

Também o Ministro Marco Aurélio Mello disse não 
conceber o funcionamento “de qualquer Parlamento, 
de qualquer casa legislativa, de forma secreta, como 
se estivesse a lidar com coisas ligadas a seita, e não 
com algo que interessa sobremaneira aos cidadãos 
em geral”. 

Dessa forma, a defesa do voto aberto em todas 
as votações do Congresso Nacional não deve ser en-
carada como uma coisa da oposição ou da mídia que 
critica o Governo. É uma defesa da democracia nos 
Poderes da República, de mais democracia no País, 
de criar garantias ao eleitor sobre o conhecimento do 
comportamento de seu eleito, de mais espírito repu-
blicano. O voto aberto é mais democrático, sem dúvi-
da alguma!

Vamos votar a Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 349, de 2001, que acaba com o voto secreto 
em todas as decisões do Congresso Nacional.

Muito obrigada.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS – DF. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, possivelmente, a única coisa que se 
poderia dizer em defesa da CPMF seria reconhecer 
que nenhum governo, em tempo algum, teria condições 
de, num átimo, abster-se de recolher a seus cofres a 
fabulosa quantia de 36 bilhões de reais. 

Mas isso serve apenas para comprovar que os 
Governos da República, desde que essa infeliz contri-
buição foi aprovada – e lá se vão cerca de 15 anos –, 
nada fizeram de positivo para conseguir que, de forma 
paulatina, e não abrupta, o Erário pudesse ir substi-
tuindo esse montão de dinheiro por uma política fiscal 
mais consentânea com a pobreza do País. 

Assim fizeram o Sr. Fernando Henrique, duran-
te 8 anos, e o Presidente Lula, nos últimos 5 anos. A 
lei do menor esforço permitiu-lhes seguir arrecadan-
do mais e mais. Por isso chegamos ao ponto em que 
estamos. A CPMF foi criada para financiar a área da 
saúde pública, que é, como todos sabem, um caos. 
Mas os Ministros de Lula insistem em que, sem ela, 
chegaremos ao caos, aqui já não se sabendo exata-
mente a qual. 

A análise da argumentação em defesa da con-
tribuição nos mostra que essa mesma argumentação 
tem um aspecto básico, o da insinceridade. E, ao 
afirmar isso, quero tomar por base os assombrosos 
dados divulgados pelo Sindicato Nacional dos Audito-
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res-Fiscais da União, o UNAFISCO, dados levantados 
por profissionais que, literalmente, estão por dentro 
do assunto. 

O primeiro e mais constrangedor é saber que, 
em 10 anos, de 1997 a 2006, 18% do total arrecada-
do jamais foram aplicados, permanecendo – e isso é 
estarrecedor – esterilizados nos cofres da União. E 
esse percentual corresponde a um montante superior 
a 30 bilhões de reais, arrancados de nossos esquáli-
dos bolsos. E para quê? Para nada. 

É o setor de saúde pública um dos mais sensíveis 
em todo o País. E o noticiário que colhemos a seu res-
peito, dia após dia, nos meios de comunicação, Brasil 
afora, é o mais desalentador. Promessas? Temo-las 
em profusão. Programas especiais? Idem. Publicidade 
a mais pirotécnica? Idem, idem. E o resultado? Uma 
lástima. Vejam que há 12 anos – 12 anos, repito – as 
despesas com ações e serviços de saúde representa-
vam 1,73% do PIB nacional. Isto em l995. Pois agora 
esse percentual é de 1,75%, ou seja, praticamente o 
mesmo. Assim, os 190 bilhões arrecadados pela CPMF, 
por exemplo, em 10 anos, isto é, entre 1997 e 2006, 
serviram para quê? Ou melhor, onde o Governo con-
seguiu esconder soma assim tão fabulosa, já que não 
foi para a área da saúde pública seu destino final? 

Se o governo de um desses países onde os 
serviços públicos primam pela excelência – o que, 
desnecessário destacar, não é nosso caso – estives-
se aumentando suas disponibilidades de caixa para 
compromissos futuros, até se poderia entender. Mas 
quando se vê, um dia depois do outro, o que aconte-
ce na emergência dos hospitais públicos brasileiros, 
somente podemos chegar a uma conclusão: estão 
cometendo um crime contra nossa gente. 

Grato pela atenção. 
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, se me permitem, venho à tribuna da 
Câmara para evocar reminiscências de minha trajetória 
profissional e política e para destacar a importância em 
minha vida de um amigo, o engenheiro Hélio Pinto, que 
enobreceu o Estado de Goiás e dedicou o melhor de 
sua inteligência e trabalho para a construção de dias 
melhores para o povo goiano.

Sou perguntado freqüentemente, no meu dia-a-
dia, sobre a razão de ter abandonado a profissão de 
engenheiro civil e optado pelo caminho da política por 
meio da disputa de sucessivos mandatos populares. 
Sempre respondo que pesou o exemplo do idealismo 
do meu pai e a determinação de produzir benefícios 
para a população de Goiás, sobretudo para os mais 
sofridos e humildes. 

Mas há também um outro motivo decisivo para 
que me aventurasse na seara da política. Foi o gesto 
de grandeza de um homem que aprendi a admirar e 
respeitar pela firmeza do seu caráter: o engenheiro Hé-
lio Pinto. Figura notável pela energia de suas atitudes, 
tornou-se referência de coerência e retidão moral para 
aqueles que tiveram o prazer de conhecê-lo.

Apesar da tradição familiar, jamais julguei ter vo-
cação política. Contudo, pelo meu trabalho como en-
genheiro, no final dos anos 80, fui convencido por um 
grupo de colegas de profissão a inscrever-me como 
candidato a Presidente do Conselho Regional de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia de Goiás (CREA-
GO). A nossa bandeira era a renovação.

Com o entusiasmo ingênuo dos iniciantes, lan-
cei-me a campo. Logo constatei, porém, que minha 
candidatura era uma missão impossível. Disputaria a 
eleição com 2 dos maiores nomes da engenharia em 
Goiás: os experientes Hélio Pinto e Mário Carvalho, 
profissionais da mais alta qualidade, ambos com larga 
folha de serviços prestados aos diversos níveis de go-
verno e às entidades representativas dos engenheiros. 
A derrota era garantida. 

Mas, para minha surpresa, Hélio Pinto convocou-
me para conversar. Perguntou por que eu era candi-
dato, mesmo sabendo que perderia. Respondi-lhe que 
era movido por um ideal de mudança, tinha um projeto 
de modernização para o CREA e queria dar a minha 
contribuição pessoal ao fortalecimento da entidade. 
Hélio Pinto ouviu-me atentamente. Ao final da minha 
resposta, com um forte e caloroso aperto de mão, dis-
se que via em minha face o rosto do futuro e que era 
chegada a hora de passar o bastão para os mais no-
vos. Para minha surpresa, afirmou que retiraria a sua 
candidatura a meu favor e procuraria Mário Carvalho 
para que fizesse o mesmo. Isso sem pedir ou exigir 
nada em troca.

Embora sendo o candidato mais fraco, acabei 
eleito presidente do CREA com o apoio dos 2 e fiquei 
devendo a eles a oportunidade de poder materializar 
um arrojado projeto que aparelhou e deu novo con-
teúdo à entidade. Esse trabalho projetou-me na vida 
pública, conferindo-me experiência e permitindo-me 
exercer mandatos e funções políticas importantes em 
Goiás e em Brasília. 

Relatei esses fatos, que reputo marcantes na mi-
nha vida, para reverenciar a memória do engenheiro 
Hélio Pinto, meu amigo e conselheiro, uma das maiores 
figuras do patrimônio humano de Goiás, que faleceu 
recentemente em Goiânia, deixando um enorme vazio 
na engenharia goiana e nos corações de todos os que 
privaram de sua convivência.
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Hélio Pinto não era homem de elogios fáceis e 
jamais abriu mão de suas convicções para agradar os 
poderosos. Sério, franco e de uma austeridade lendária, 
construiu uma trajetória que se destacou pela ética, pela 
honestidade e, acima de tudo, pelo espírito público. O 
seu legado é de um engenheiro que honrou a profis-
são e contribuiu com seu trabalho para a construção 
do Goiás moderno e desenvolvido de hoje.

A visão de futuro, o desprendimento das coisas 
materiais, a falta de apego ao poder, a ausência do 
egoísmo e ambição manifestados na sua conduta 
definitivamente alteraram os rumos da minha vida e 
de tantos outros que cruzaram o seu caminho. O seu 
exemplo seguirá conosco para sempre.

Pouco antes de sua morte, encontrei-me com 
Hélio Pinto. Vi nos seus olhos o brilho da sabedoria de 
que cumpria a última etapa da vida com serenidade e 
dignidade. Disse-me que acompanhava o meu traba-
lho político com orgulho e que nunca se arrependera 
de ter dado vez ao jovem engenheiro que eu era no 
comando do CREA. Emocionado, abracei-o como um 
filho abraça um pai e, curvando-me à sua grandeza, 
agradeci o privilégio de sua amizade. 

Faço o registro de sua morte com muita triste-
za na alma e ainda surpreso e abalado com a notícia 
dessa grande perda para nós.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho à tribuna para referir-me ao setor 
turístico que, em crescente desenvolvimento, tem con-
tribuído para fortalecimento da economia do País. 

Dados do Ministério do Turismo informam que, de 
2005 a 2006, o faturamento das 80 maiores empresas 
do turismo cresceram 30% e a receita bruta anual do 
setor hoteleiro chegou a 7,1 milhões de reais no ano 
passado.

No dia 4 de setembro, a Ministra do Turismo, Mar-
ta Suplicy, presidiu em Brasília, a 18ª reunião ordinária 
do Conselho Nacional de Turismo – CNT e reafirmou a 
relevância de investir no setor turístico, o qual, além de 
lazer, representa trabalho e geração de empregos. Na 
oportunidade o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
divulgou metas para desonerar o setor hoteleiro, com 
redução de alíquotas de imposto sobre determinados 
produtos e bens duráveis, necessários ao setor.

Atentos à demanda e ao contexto social da po-
pulação, o Governo Federal não restringe suas ações 
em apenas divulgar o turismo, mas também em pro-
porcionar condições para que mais pessoas viajem e 
desfrutem das maravilhas do Brasil.

Recentemente o Ministério do Turismo lançou 
o Projeto Viaja Mais – Melhor Idade, programa de 

incentivo a viagens em períodos de baixa ocupação 
para aposentados, pensionistas e pessoas com mais 
de 60 anos.

Trata-se de um programa que visa oferecer pre-
ços diferenciados dos ofertados pelo mercado, paco-
tes formulados especialmente para aposentados e 
pensionistas, com facilidades de pagamento, inclusive 
com desconto em folha de benefícios em até 12 vezes 
com juros baixos. 

Dessa forma, o Governo proporciona à população 
o acesso democrático ao turismo e materializa um dos 
direitos sociais, o de acesso ao lazer, que assiste ao 
cidadão, conforme art. 6º da Constituição Federal.

Bons lugares para fazer turismo no Brasil não 
faltam. Pelo contrário. Nosso País dispõe de belezas 
naturais inestimáveis. O acesso, porém, ainda era res-
trito, dado ao alto custo do setor. Mas esse cenário 
está mudando. Graças aos investimentos e incentivos 
do Governo Federal, o brasileiro tem viajado mais, 
fato que também contribui para a geração de empre-
go e renda.

Parabéns ao Ministério do Turismo, que tem cum-
prido sua missão de “desenvolver o turismo como uma 
atividade econômica sustentável, com papel relevante 
na geração de empregos e divisas, proporcionando a 
inclusão social” no Brasil. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB 

– PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a minha querida Petrolina, a 
quem dedico meu carinho especial, está em festa ao 
comemorar amanhã, 21 de setembro, o seu aniver-
sário de emancipação política, hoje na condição de 
uma das mais importantes cidades de Pernambuco e 
de todo o Nordeste.

Petrolina foi batizada com esse nome em home-
nagem ao então Imperador Dom Pedro II e a sua es-
posa Dona Leopoldina, mas, originariamente, o lugar 
se denominava “Passagem de Juazeiro” devido à sua 
proximidade com a vizinha Juazeiro, já no Estado da 
Bahia. Separados apenas pelo Rio São Francisco, as 
2 vilas eram consideradas fundamentais para o apoio 
e o desenvolvimento da região sertaneja, sendo im-
portantes vias de acesso para os Estados do Piauí, do 
Ceará, da Bahia, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro 
e de São Paulo.

Por esse motivo, foi crescendo a ocupação huma-
na da região, fazendo surgirem pequenos aglomerados 
que se fixavam às margens do rio, para se dedicarem 
principalmente às atividades da pesca e à agricultura de 
subsistência. Por volta de 1858, passando por aquela 
localidade, Frei Henrique, um frade capuchinho, lan-
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çou a pedra fundamental de uma capela, que tempos 
depois viria a se tornar a Igreja Matriz de Petrolina. 
Para a inauguração de nossa igreja foi então trazida 
da vizinha Santa Maria da Boa Vista, acompanhada 
de procissão pelo Rio São Francisco, uma imagem de 
Nossa Senhora Rainha dos Anjos, anteriormente vin-
da de Portugal e que permaneceu em nossa catedral, 
diante do forte sentimento de amor e devoção do povo 
pela santa, até hoje considerada a protetora de nossa 
cidade. O sertanejo é, acima de tudo, um povo religioso, 
de fé, de crença em Deus e na sua enorme capacidade 
em vencer as dificuldades e os desafios. 

Aos 7 de julho de 1862, por solicitação do bispo 
da província de Pernambuco Dom João da Purifica-
ção e graças ao empenho do Tenente-Coronel José 
Crispiniano Rodrigues Coelho Brandão, a Passagem 
de Juazeiro foi elevada à categoria de freguesia, re-
cebendo, então, o nome de Petrolina.

Mas foi somente em 1895, aos 21 de setembro, 
por meio dos esforços do primeiro Prefeito da Comar-
ca de Petrolina, Manoel Francisco Souza Júnior, que 
se deu a emancipação política, com sua elevação à 
cidade de Petrolina.

A história de Petrolina, desde suas origens, por-
tanto, Sr. Presidente, está bastante associada à história 
do Rio São Francisco. Todos os que navegavam pelas 
águas do Rio da Integração Nacional e o utilizavam 
como via de escoamento entre o Norte e o Centro-
Sul do País tinham Petrolina como parada obrigatória. 
Graças a essa circunstância geográfica, de estratégica 
localização regional, a cidade passou a ser conhecida 
como “Encruzilhada do Progresso”, seja porque as no-
vidades dos tempos modernos ali começavam a che-
gar, seja por sua crescente influência para despertar 
o progresso de toda a região.

O início da construção da Estrada de Ferro Pe-
trolina – Teresina, hoje incorporada à Viação Férrea 
Federal Leste Brasileiro, deu impulso ainda maior ao 
desenvolvimento de Petrolina. Mesmo inconclusa, 
pois chegou apenas à cidade de Paulistana, no vizi-
nho Estado do Piauí, a estrada de ferro ainda tem sido 
de real utilidade aos interesses comerciais da região, 
embora se saiba que, lamentavelmente, o setor fer-
roviário no Brasil foi abandonado em favor da malha 
rodoviária e dos interesses das indústrias de veículos 
automotores. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao com-
pletar 112 anos de emancipação, Petrolina experi-
menta expectativas favoráveis graças a um processo 
de desenvolvimento econômico apoiado nos avanços 
das técnicas de agricultura e irrigação. A economia 
da região diversificou-se. Petrolina é, hoje, o segundo 
maior pólo vitivinicultor do País, produzindo pratica-

mente 3 safras anuais de uvas da mais alta qualidade, 
fato que vem despertando o interesse de empresários 
do mundo inteiro.

As condições do solo, de luminosidade e umi-
dade permitem ao município reunir capacidade para 
cultivar fruticultura diversificada, em condições de 
lhe conferir o título de maior centro produtor de fru-
tas do País, responsável por uma parcela de 30% 
das exportações brasileiras do setor. A fruticultura 
irrigada tem proporcionado melhoria de vida sig-
nificativa aos agricultores de Petrolina e do sertão 
como um todo. Nossos produtores locais aderem, 
cada vez mais, à fruticultura irrigada, no lugar da 
agricultura tradicional. Cerca de 5 milhões de caixas 
de uva sem sementes são exportadas para outros 
países, além de estimados 12 milhões de caixas de 
manga sem fibra. 

Petrolina melhora a cada dia sua infra-estrutura. 
O Aeroporto Senador Nilo Coelho recebeu atenção 
especial, incluindo serviços alfandegários, a fim de 
possibilitar embarque mais rápido da produção para 
os mercados consumidores, principalmente Europa 
e Japão.

Recentemente, a economia local abriu espaço 
para mais um setor, o da produção de flores carac-
terísticas do clima tropical, criando assim maiores 
oportunidades de renda e de emprego. A produção 
de Petrolina, somada a de outros 8 municípios, colo-
ca Pernambuco como o primeiro produtor nacional de 
flores dessa espécie. 

Sr. Presidente, na próxima sexta-feira, estarei 
na minha querida Petrolina, para participar inten-
samente das festividades do seu 112º aniversário, 
com os petrolinenses, o Prefeito Odacy Amorim de 
Sousa. Será uma oportunidade ímpar para que todos 
os que amam aquela terra e lutam por mais desen-
volvimento para a região aproveitem o momento de 
festas também para uma profunda reflexão em torno 
dos graves problemas sociais e das necessidades 
de nosso município, que está a exigir ainda mais 
união, esforço e dedicação em benefício daquela 
gente humilde e trabalhadora.

Para concluir, transcrevo o lindo poema Petroli-
na Juazeiro, de Jorge de Altinho, em homenagem ao 
povo de Petrolina e também aos nossos irmãos de 
Juazeiro.

Na margem do São Francisco, nasceu 
a beleza 

E a natureza ela conservou
Jesus abençoou com sua mão divina
Pra não morrer de saudade, vou voltar 

pra Petrolina
Do outro lado do rio tem uma cidade
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Que em minha mocidade eu visitava todo 
dia

Atravessava a ponte, ai que alegria
Chegava em Juazeiro, Juazeiro da 

Bahia
Hoje eu me lembro que nos tempos de 

criança
Esquisito era a carranca e o apito do 

trem
Mas achava lindo quando a ponte le-

vantava
E o vapor passava num gostoso vai e 

vem
Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina
Todas duas eu acho uma coisa linda
Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina
Parabéns, Petrolina!

Obrigado querido povo petrolinense pela hon-
ra e pelo orgulho de representá-lo na Câmara dos 
Deputados.

Muito obrigado.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondônia: 2

ACRE

Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lázaro Botelho PP 
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

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 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Eugênio Rabelo PP 
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
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 
Total de Ceará: 15

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Júlio Cesar DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
André de Paula DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Mendonça Bezerra DEM 
José Múcio Monteiro PTB 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Maurício Rands PT 
Pedro Eugênio PT 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Pernambuco: 16

ALAGOAS

Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 1

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

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 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Bassuma PT 
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Tonha Magalhães PR 
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Total de Bahia: 20

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Antônio Roberto PV 
Bilac Pinto PR 
Carlos Melles DEM 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
João Bittar DEM 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
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Odair Cunha PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB 
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 29

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ayrton Xerez DEM 
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC PmdbPscPtc
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo Cesar PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bittar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Luiz Sérgio PT 
Marina Maggessi PPS 
Neilton Mulim PR 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Solange Amaral DEM 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb

Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Cláudio Magrão PPS 
Clodovil Hernandes PTC PmdbPscPtc
Dr. Nechar PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Guilherme Campos DEM 
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 Genoíno PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marcelo Ortiz PV 
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Renato Amary PSDB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 45

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
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Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
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 
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Vander Loubet PT 
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Alceni Guerra DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
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 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc

Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP 
Takayama PSC PmdbPscPtc
Total de Paraná: 20

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Claudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Henrique Fontana PT 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Maria do Rosário PT 
Matteo Chiarelli DEM 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Paulo Pimenta PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 18

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 298 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)

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, 
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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. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
regimentais, a retirada da PEC nº 558, de 2006, 
constante da pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, . – José Genoíno, 
PT/SP; Homero Pereira, PR/MT”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

Para falar a favor, concedo a palavra ao Depu-
tado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, pela quantidade de emendas 
aglutinativas e necessidade de organização legislativa 
dessas emendas, para que sejam votadas na próxima 
semana, e também porque sentimos, ontem à noite, 
que a expectativa de todos os Líderes, tanto da base 
do Governo como da Oposição, é no sentido de reto-
mar a votação dessa PEC na terça-feira, apresentamos 
esse requerimento de retirada de pauta, para que a 
votação, que será reiniciada na terça-feira, seja mais 
racional, bem organizada e produtiva.

Por isso, peço apoio a esse requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 

a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly, para falar 
contrariamente.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Câmara dos 
Deputados vive momentos interessantes: num mo-
mento, o Governo tem pressa, retira medidas provi-
sórias; noutro momento, não tem mais pressa, como 
no dia de hoje. Hoje, ele quer que não tramite a PEC 
da CPMF e da DRU. 

É claro, o Governo sabe que hoje ele tem muitas 
dificuldades, porque não consegue controlar a maio-
ria no plenário da Câmara dos Deputados. Com isso, 
ele pode pôr a perder tudo que conquistou ontem, à 
força.

Quando este Governo deseja aprovar uma ma-
téria, ele move céus e terras. O Governo vem pelo ar, 
pelo mar, pela terra, toma conta do plenário, faz uma 
pressão gigantesca sobre sua base, como fez ontem 
à noite. A sua base, constrangida, acabou votando a 
favor da famigerada CPMF.

O Brasil inteiro desejava uma redução gradual 
ou um entendimento no sentido de utilizar a CPMF 
paga com compensação na Previdência, na folha de 
pagamento dos empregados das empresas patronais 
A classe média esperava que houvesse, pelo menos, 
uma sinalização de compensação no Imposto de Ren-
da retido na fonte. São milhões de pessoas da classe 
média neste País que pagam Imposto de Renda retido 
na fonte, porque não têm escapatória. 

Então, o Governo usou de toda força, de todas 
as estratégias necessárias, inclusive retirando medida 
provisória, tendo demonstrado que seu interesse único 
e exclusivo é arrecadatório. O Governo quer porque 
quer arrecadar mais e mais, não importando a qualidade 
do tributo. Se o tributo é ruim, mas dá dinheiro, então 
ele o mantém. Claro! Todo mundo sabe que a CPMF 
é muito fácil de arrecadar. Com 0,38%, arrecadam-se 
38 a 40 bilhões de reais. Se a alíquota fosse de 1%, 
seriam arrecadados 100 bilhões. Mas a qualidade do 
tributo é destrutiva, ela vai regressivamente sobre as 
empresas, que, por sua vez, vão sobre o preço. 

Ontem, aqui, um Deputado disse categoricamente 
que a CPMF não atinge os pobres. Olhem que ilusão, 
que engano! Será que ele ainda não compreendeu a 
mecânica de que os tributos sobre a base do consu-
mo vão todos para os preços; aliás, todos os tributos 
que temos no Brasil: ICMS, IPI, ISS, IOF, CPMF vão 
para o preço do produto. Por isso que a carga tribu-
tária dos mais pobres no Brasil é a maior do mundo. 
Essa é a questão. 

Os trabalhadores que se intitulam como Partido 
dos Trabalhadores não defendem os trabalhadores. Se o 
fizessem, não estariam truibutando os mais pobres. 

Eu preciso explicar, nos mínimos detalhes, que 
o sistema clássico mundial, na Europa e nos Estados 
Unidos, tributa os mais ricos? Os países desenvolvi-
dos do Primeiro Mundo – Europa, Estados Unidos e 
Canadá –, mais condenados pelo PT, tributam os mais 
ricos, e não os pobres. O Brasil, governado pelos “tra-
balhadores”, entre aspas, porque não são mais defen-
sores dos trabalhadores, tributa os mais pobres, com 
3 vezes mais carga tributária.

Por isso, aproveito a oportunidade para alertar 
no sentido de que esse tributo não dá progresso, não 
dá crescimento. Ele dá, sim, dinheiro para o Gover-
no, que só se interessa por dinheiro, não quer justiça 
social, não quer distribuição de renda e crescimento 
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sustentável. O Governo se contenta com crescimento 
de 5%. O Plano Real está no seu quarto mandato: pri-
meiro Governo Fernando Henrique, segundo Governo 
Fernando Henrique, primeiro Governo Lula e segundo 
Governo Lula. 

Encaminho contrariamente, Sr. Presidente. 
Obrigado.
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 
discutindo requerimento apresentado pelo Deputado 
José Genoíno. Todavia, solicito a V.Exa. que conside-
re matéria sobre a mesa o requerimento de urgência 
que trata do Projeto de Lei nº 2.086, de 2007. Porque, 
em relação a esse requerimento, há acordo de todos 
os partidos, assinado por todos os Líderes, para que 
seja feita votação simbólica. A partir daí, num segundo 
momento, iremos para a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
sulto se há acordo. 

Se houver, assim procederemos. (Pausa.)
Há acordo. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 

a mesa requerimento de urgência no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 2.086, de 2007, que ‘dispõe 
sobre o desconto de créditos da contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS, na aquisição 
do mercado interno ou importação de bens de 
capital destinados à produção dos bens rela-
cionados nos Anexos I e II da Lei n° 10.485, 
de 3 de junho de 2002, e dos produtos clas-
sificados na Tabela de Incidência de Imposto 
sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprova-
da pelo Decreto n° 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, têx-
til, de confecção de móveis de madeira; e dá 
outras providências ‘.

Sala das Sessões, em 19 de setembro 
de 2007. – Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder 
do Bloco PMDB/PSC/PTC; Ronaldo Caiado, 
Vice-Líder do DEM; Luciano Castro, Líder do 
PR; Arnaldo Jardim, 1º Vice-Líder do PPS; 
Chico Alencar, Líder do PSOL; Luiz Sérgio, 
Líder do PT; Antônio Carlos Pannunzio, Líder 

do PSDB; Ricardo Barros, Vice-Líder do PP; 
Marcelo Ortiz, Líder do PV; e Jovair Arantes, 
Líder do PTB”.

O requerimento foi assinado por praticamente 
todos os Líderes, tanto da base do Governo quanto 
da Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem favoráveis permaneçam como se acham. 
(Pausa.)

APROVADO POR UNANIMIDADE.
A matéria virá à pauta oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Anun-

cio a presença do Sr. José Geraldo Garcia, Prefeito da 
cidade de Salto, São Paulo. Seja bem-vindo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agora, 
quanto ao requerimento de retirada de pauta, a infor-
mação que a Mesa tinha era de que havia acordo.

Pergunto se há acordo quanto ao requerimento. 
(Pausa.)

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. Parlamentares, solicito ao Deputado José Ge-
noíno que retire o requerimento que apresentou para 
que possamos avançar na votação.

Ontem o Governo aprovou o relatório do Deputado 
Antonio Palocci, que, na verdade, é apenas um esque-
leto, porque todos os seus pontos foram destacados 
ou receberam emendas aglutinativas do Democratas, 
do PSDB, do PP e também do PSOL.

Neste momento, o Governo Federal está se van-
gloriando de uma vitória, pois conseguiu 338 votos 
favoráveis, com uma margem de mais de 30 votos. 
Tenho certeza absoluta de que o Governo está com 
pressa de votar essa matéria. Afinal, ele revogou 3 
medidas provisórias. 

Acabamos de assinar a preferência e a urgência 
para um projeto de lei a fim de substituir exatamente a 
medida provisória que poderia beneficiar a indústria mo-
veleira, de couro e calçadista, que foi retirada de pauta 
para dar urgência à matéria que trata da CPMF. 

Nesse sentido, desafio a base do Governo: se 
V.Exas. estão com pressa, por que não votar os des-
taques agora? Por que o Governo precisa esperar até 
terça-feira para conseguir o quorum de 338 Depu-
tados no plenário? Essa é a interrogação que fica. O 
que a mídia hoje está reproduzindo? Numa primeira 
votação, houve apoio da base, mas só haverá a se-
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gunda votação se o Governo pagar a fatura – repito: 
se o Governo pagar a fatura. 

Apenas a sociedade com a CPMF e, depois, 
ainda negociam no subterrâneo? O que foi negociado 
para conseguirem 338 votos? Se conseguiram essa 
votação ontem, por que não conseguem hoje?

Portanto, peço, neste momento, que o Deputado 
José Genoíno retire o requerimento. Solicito passarmos 
para a discussão dos destaques. Vamos votar matérias 
importantes, porque até o momento nada foi aprovado 
na Câmara dos Deputados. São 7 destaques e mais 
de 60 emendas aglutinativas, todas referentes ao mes-
mo projeto. Agora, a base silencia. A base apresenta 
requerimento de retirada. 

A base propõe novo entendimento até terça-fei-
ra. E o que vai ocorrer até terça-feira? Além do que é 
cobrado do cidadão brasileiro na CPMF, o que mais o 
cidadão vai ter de pagar para ter 338 votos no plenário? 
É essa a pergunta que faço, Sr. Presidente. 

E dizia a base do Governo que estávamos usando 
o Regimento, tentando impedir a discussão da matéria. 
Alegavam que a base do Governo estava apressada e 
queria mais do que nunca votar o texto. Por que não, 
nobres Parlamentares, irmos para apreciação dos des-
taques agora? Não custa nada. 

O poder de mobilização de V.Exas. mostrou-se 
ímpar. Acompanhei as votações. No decorrer do dia 
de ontem, todas as votações em plenário giravam em 
torno de 260 votos, 270 votos, 249 votos, em todas as 
verificações que procedemos. De repente, como se 
fosse mágica, quando o relatório do Deputado Antonio 
Palocci veio ao plenário para ser votado, o quorum foi 
de 338 votos favoráveis, com mais de 450 Parlamen-
tares neste plenário. Onde estavam os outros 200 Par-
lamentares, Srs. Líderes do Governo? Onde estavam 
os outros 200 Deputados? Acredito que, como hoje, 
estão aqui tranqüilamente preparados para defender 
os destaques que propusemos.

Peço ao Deputado José Genoíno que retire o re-
querimento. E vamos para a Ordem do Dia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao 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, neste dia de ressaca após o rolo 
compressor de aprovação da CPMF, é interessante 
continuarmos a reflexão sobre o modelo do Brasil que 
temos e o modelo que queremos ter.

Comentou-se em demasia que programas sociais 
como o Bolsa-Família estariam profundamente com-
prometidos se houvesse a rejeição da CPMF. Insisti 

ontem nas discussões que essa era uma das maio-
res crueldades que o Governo anunciava para tentar 
convencer a Casa e a sociedade brasileira sobre esse 
imposto que se divulgou como sendo pago pelos ricos 
para beneficiar os mais pobres. Mais uma falácia, mais 
um argumento inverídico.

Se analisarmos em sua essência a CPMF, verifica-
remos que diretamente essa contribuição é progressiva, 
sim. Na conta do cheque, o desconto é proporcional, 
obviamente, ao valor sacado pelo usuário da conta. 
Todavia, se formos analisar essa contribuição, que já 
tem caráter de imposto, pela sua permanência – não 
tem caráter de imposto no compartilhamento com Es-
tados e Municípios, porém, o tem na sua permanência 
–, verificaremos que este é um imposto regressivo e 
invasivo na economia. É regressivo porque todos os 
empresários do Brasil que contribuem com a CPMF 
repassam seus custos para os produtos que os consu-
midores irão adquirir, ou seja, a conta da contribuição 
pela movimentação financeira não fica para o dono do 
produto, o industrial, o comerciante; essa conta é re-
passada ao contribuinte, ao consumidor pobre quando 
adquiri os produtos essenciais para se manter.

Da mesma forma, ele é um imposto invasor, um 
imposto cruzado, porque quem compra e quem ven-
de acaba pagando. Ele é um imposto que bitributa, é 
negativo para a economia e para a sociedade, e não 
podem argumentar que seria essencial para o Governo. 
Aliás, o Governo do desperdício. Se analisássemos, 
entre 2002 e 2007, em números correntes, a elevação 
do PIB, veríamos que os gastos do Governo Federal 
estariam em torno de 469 bilhões de reais, mas temos 
o incremento de 72 bilhões a mais de gastos da má-
quina federal, gastos malfeitos, desperdício, desvio do 
dinheiro público e das suas finalidades.

Esta balbúrdia administrativa e esse descontrole 
gerencial fazem com que insistamos na necessidade de 
uma reforma tributária. O Brasil não pode ser modelo 
no que se refere à arrecadação, e ser um dos piores 
do mundo em gastos públicos. Precisamos de uma 
máquina que funcione para atender bem a população. 
Os programas sociais existem e devem continuar, mas 
não os 60 bilhões de superávit gerados pela Contribui-
ção Provisória sobre Movimentação Financeira, cujo 
“p” de provisório virou “p” de permanente. A CPMF 
vai contribuir com o superávit em cerca de 39 a 40 
bilhões de reais.

Por isso é que insistimos na necessidade de fa-
zermos uma revisão no Sistema Tributário Nacional. 
Não é apenas a derrota ontem imposta pela maioria 
exuberante do Plenário da Câmara: 338 Deputados 
convencidos e corajosos. Aliás, meus parabéns a esses 
338 Deputados pela coragem, pela audácia de impor 
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mais um tributo à sociedade. É mais um tributo, por-
que este estava terminando em dezembro e tivemos 
a recriação nesse patamar de 0,38%.

E não há que se argumentar que foi criado no 
passado. Foi criado no passado em alíquotas menores, 
com impacto financeiro muito menor, e, quando criado, a 
grande prioridade era a saúde. A alíquota era de 0,25%, 
o que gerava apenas 6 bilhões de reais ao ano. E agora 
falamos em 40 bilhões sobre a economia, sobre os con-
tribuintes, alcançando diretamente ricos, classe média 
e pobres, porque todo mundo paga esse imposto, que 
é repassado regressivamente, como já disse. 

Daí a necessidade de mudança do modelo. As 
contribuições proliferam em abundância, para que 
Estados e Municípios persistam com pires na mão. 
Tem de ser mudada essa lógica. O tal pacto federati-
vo tem de ser verdade. Temos de ter maturidade para 
rediscutir essas relações entre Governo e sociedade 
e entre União, Estados e Municípios. É inadmissível a 
persistência da situação em que vivemos.

Daí porque, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mes-
mo com a derrota acachapante imposta pela maioria 
corajosa, que quer manter elevadas taxas de tributos no 
País, insistimos batendo na tecla de que água mole em 
pedra dura tanto bate até que fura, na expectativa de que 
consigamos sensibilizar Governo e Parlamento para a 
necessidade emergencial da mudança de modelo.

Não basta apresentar apenas estatísticas, porque 
elas podem ser usadas pelo Governo e pela Oposição. 
Aliás, esses números são tão interessantes quando se 
discute. Determinado instituto faz uma pesquisa, ou-
tro faz outra, e os mesmos números são usados para 
um lado e para outro. O que precisamos é de saber 
que ainda existem elevadas taxas de desemprego no 
País, muita pobreza e desorganização administrativa 
e gerencial dos recursos públicos. Temos de buscar 
competência, eficiência e eficácia.

Muito obrigado, Presidente.
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, es-
tou dando entrada a um requerimento de informação 
para que seja enviada a esta Casa a agenda oficial 
do Ministro Walfrido Mares Guia dos dias 17, 18 e 19 
deste mês.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Chico Alencar, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL.

Vou conceder a V.Exa. 2 minutos, porque, segundo 
as regras da Casa, V.Exa. tem direito a 2 minutos.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado. Exi-
gência de espírito de síntese, e logo eu que queria 
problematizar alguns pontos levantados antes pelo 
Deputado Ciro Gomes, mas não terei tempo.

O Presidente Arlindo Chinaglia convocou-nos a 
todos, com sua diligência habitual, para que estivés-
semos disponíveis aqui terça, quarta e quinta, e não 
é pedir demais, sem hora. No entanto, vemos que da 
parte da base do Governo há um pedido para arrefecer 
o debate. Vamos agora ver tramitar mais lentamente a 
prorrogação da DRU e da CPMF.

Estamos aqui a postos, queremos discutir, votar 
e agregar dados novos. Quando fui Vereador pelo Rio 
de Janeiro, muito tempo atrás, quando os cabelos eram 
pretos e eu era do Partido dos Trabalhadores, havia um 
aforismo muito comum: “Há aqui Vereadores fisiológicos 
que criam dificuldades para obter facilidades”.

E qual não é a minha tristeza, não vou dizer sur-
presa, quando vejo hoje nos jornais uma série de no-
tícias, a se confirmar, lendo o Diário Oficial, de subter-
râneos da nossa sessão aberta, pública, com razoável 
nível de debate, embora tenham querido restringir o 
debate e até tenham conseguido reduzi-lo. É cobrança 
de cargos no segundo escalão, é cobrança de libera-
ção de emendas. Tudo isso se diz. O noticiário é farto. 
Claro que esperamos os desmentidos cabais de quem, 
de alguma maneira, foi citado ou dos partidos que de 
alguma forma estão lá mencionados nesse toma lá, 
dá cá que não é da boa política.

Nós, do PSOL, entendemos que na ocupação 
de cargos tem de existir compromisso político com o 
projeto, com o programa e a qualidade técnica, porque 
senão o resultado, já visto em sucessivos governos, é 
incompetência no serviço público, que é péssimo para 
a população, e corrupção.

O voto do Parlamentar é soberano, é precioso, é 
bonito, é baseado em argumentos e idéias e não do toma 
lá, dá cá. Como vimos agora, no início, o Governo deu um 
mal exemplo: um Diário Oficial inusitado, que lançava a 
medida provisória anulatória, a medida para ditar o ritmo 
do Legislativo. Quem sabe agora nós não vamos ver um 
Diário Oficial farto em liberação de emendas, farto em 
nomeação dos cargos de segundo escalão, o que pode 
gerar fartura contra os interesses públicos?

Portanto, vamos continuar o debate, manter a for-
ça dos argumentos e esquecer reprodução de mandatos 
e ocupação de postos e desmentir cabalmente essas 
notícias que circulam por aí. Na verdade, o Parlamentar 
tem o maior poder e a maior riqueza, que são o manda-
to e o voto consciente. Essa velha prática política que 
existe no Brasil do toma lá, dá cá, do é dando que se 
recebe não deve existir no Congresso Nacional. 
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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. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, falou-se nesta Casa ao longo 
desses dias – particularmente nas 2 últimas sessões, 
quando se debateu a CPMF, ainda no momento em que 
se votavam até mesmo as medidas provisórias – sobre 
a forma de o Governo conseguir apoio para suas teses 
e maioria para aprovar projetos de seu interesse, que 
nem sempre são de interesse de nossa Nação.

O jornal O Estado de S.Paulo de hoje nos dá, com 
muita propriedade, uma idéia do que ocorreu nos bas-
tidores e que certamente a maioria dos presentes não 
pôde acompanhar, até porque estava aqui, independen-
temente da sua posição, contra ou a favor, trabalhando 
arduamente para a consecução do seu objetivo.

Informou o jornal:

“(...) Para acalmar a sua própria bancada, 
que a toda hora se rebelava e ameaçava não 
votar a prorrogação, o Palácio do Planalto se 
viu obrigado a prometer tudo, a todos, na hora 
da votação. E, mais uma vez, a liberar verbas 
para emendas parlamentares e a efetivar no-
meações prometidas em estatais.

Somente nesta quarta-feira foram libe-
rados R$21,7 milhões para emendas. Entre 
elas, as que destinavam verbas para prefei-
turas controladas pelo PT, por aliados como 
PTB e PMDB e até por partidos de oposição, 
como o PSDB (...)”.

Procurei saber em que uma eventual liberação de 
emenda beneficiou o PSDB. De acordo com o jornal, a 
cidade de Teresina, sob a tutela do PSDB, conseguiu 
a liberação de emenda de R$297,6 mil.

Não vou entrar no mérito. Se Teresina conseguiu 
esse recurso, foi muito bom, mas isso não se deve a 
posicionamento de Parlamentar do PSDB. Nenhum Par-
lamentar do PSDB foi contra a orientação da bancada 
e mudou de posição por conta de liberação de recur-
so. Até porque, infelizmente, o PSDB não tem nenhum 
Deputado Federal eleito pelo Piauí. Conseqüentemente, 
não se aplica ao PSDB o que foi publicado.

O texto do jornal vai além:

“(...) Para mostrar que cumprirá as pro-
messas, o governo fez cinco nomeações – qua-
tro para cargos da diretoria do Banco do Nor-
deste, com as quais atendeu ao PP, PR, PSB 
e PTB, e outra para a presidência do Porto de 
Santos, que foi para José Di Bela Filho, apa-

drinhado dos deputados Márcio França (PSB-
SP) e Ciro Gomes (PSB-CE)(...)”.

O jornal também afirma que o Presidente Lula 
encabeçou o esforço governista para enfrentar a bar-
ganha generalizada.

Por meio do acompanhamento de liberações de 
verbas e nomeações, o jornal comprova que a prática 
da política fisiológica, marca predominante do Governo 
do Presidente Lula, continua a toda.

Em certo momento, o fisiologismo foi tão escan-
carado que passou a constituir o que deu origem ao 
mensalão. Uma CPMI foi instalada. Foi pedido o indi-
ciamento de mais de 100 personalidades da Repúbli-
ca, entre as quais muitos Parlamentares, Ministros de 
Estado e dirigentes partidários. Quarenta deles já estão 
no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal.

Esse tipo de prática, para a consecução de seus 
objetivos, utiliza-se do toma lá, dá cá só, o que leva 
ao descrédito na política e induz à corrupção. Quando 
nos posicionamos contra uma tese ou a favor dela, é 
fundamental, pelo mandato que temos, pela confiança 
em nós depositada pelo povo brasileiro, que o faça-
mos por convicção; não devemos votar simplesmente 
na expectativa de receber benesses em fatura a ser 
paga pelo Palácio do Planalto. Tal atitude deslustra a 
política, apequena o mandato. Não podemos dar con-
tinuidade a essa prática.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, minha 
intervenção teve o escopo único de chamar a atenção 
para aquilo que nós, todos os dias, denunciamos.

Infelizmente, o Governo do PT, do Presidente 
Lula, continua fazendo do fisiologismo a sua maneira 
de arregimentar a maioria, não em torno da qualidade 
da proposta, do valor das teses por eles apresentadas 
ao Parlamento, mas sim em torno de interesses mui-
tas vezes menores.

Obrigado, Sr. Presidente.
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, nos-
so Líder, Deputado Ronaldo Caiado, já apresentou, 
no tempo destinado à Comunicação de Liderança, as 
razões pelas quais o Democratas quer a retirada desse 
requerimento, para que possamos continuar votando 
matéria apreciada ontem.

Indícios de que essa matéria foi votada sob o 
domínio da chantagem, da negociação com dinheiro 
público e daqueles que fazem barganha e troca polí-
tica partir do Governo Federal nos levam a crer que é 
necessário, sim, haver o mesmo quorum de ontem.
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O Brasil não precisa passar por este momento 
difícil e constatar fortes indícios de que está surgindo 
novo mensalão nesta República. Já há 40 indiciados 
no Supremo Tribunal Federal e tantos outros ainda se 
encaminharão nessa direção.

Apresentei requerimento dirigido ao Ministro da 
Secretaria de Relações Institucionais da Presidência 
da República, Walfrido dos Mares Guia, para que en-
vie informações acerca da sua agenda oficial dos dias 
17, 18 e 19, a fim de que possamos saber o que está 
acontecendo.

O Democratas encaminha o voto “não”.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 

– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o PSDB também não consegue entender o 
que aconteceu. Depois de tanta pressão para votar-
mos madrugada adentro essa proposta de emenda à 
Constituição, de repente, a própria base do Governo 
propõe a retirada de pauta da matéria.

Encaminho o voto contra.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não são mares 
nunca dantes navegados essas histórias que aparecem 
no Parlamento brasileiro depois de votações importan-
tes. Isso faz parte da má tradição política brasileira do 
toma lá, dá cá, da contrafação grosseira do que disse 
São Francisco de Assis – é dando que se recebe –, 
com a ocupação de postos no Governo e liberação de 
emendas orçamentárias individuais de Parlamentares.

O triste é que o que vem do subterrâneo do jor-
nalismo investigativo e das denúncias muitas vezes se 
confirma nas páginas do Diário Oficial.

Em nome da transparência, do bom debate, do 
caráter aberto do Parlamento, do dissenso e da dispu-
ta das idéias, queremos a continuidade da discussão, 
queremos saber por que temos de aprovar proposta 
continuista e conservadora do Governo, que garante 
a intocabilidade da mera reprodução da DRU e da 
CPMF, a exemplo do fez por 2 vezes Fernando Hen-
rique Cardoso. E agora o Governo Lula se iguala ao 
Governo de Fernando Henrique.

O PSOL vota contra o requerimento.
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vai acompanhar o requerimento do PT e do 
PR votando “sim”.

Faço 2 comentários: primeiro, matérias que sa-
íram hoje, no jornal Correio Braziliense – inclusive, 
com citação pessoal –, deixarão de ser um problema 
político e passarão a ser um problema jurídico, porque 
entrarei com 2 ações, penal e cível, contra quem as 
publicou; segundo, alguns Deputados querem atribuir a 
Parlamentares da base do Governo práticas realizadas 
por eles, no passado, com as quais não concordamos, 

que não cometemos. Portanto, não vamos referendar 
qualquer prática dessa natureza. Aqui, sempre fomos 
a favor da prorrogação da CPMF, e continuaremos 
sendo, da forma como foi proposta pelo Governo e 
pelo Relator, porque entendemos que a Saúde precisa 
desse dinheiro, e o País precisa manter o seu equilíbrio 
fiscal. A prorrogação da CPMF é fundamental para o 
equilíbrio fiscal do País. 

Votamos “sim”, Sr. Presidente. 
O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, lembro 
que existem 11 DVS e mais de 60 emendas aglutina-
tivas, que requerem cuidadoso estudo para travarmos 
profundo debate sobre a questão. 

As razões pelas quais queremos adiar são dife-
rentes das razões que a Oposição acaba de declarar. 
Espero que aqui não confundam as bolas. Precisamos 
tomar cuidado com essa história de confundir questões 
relacionadas à CPMF com mensalão. Surgiram agora 
o mensalão de Minas Gerais e o mensalão dos tuca-
nos. Então, não é possível ficarmos aqui em função de 
um interesse e jogarmos pedra no outro. A situação é 
muito grave. Tomem cuidado com o que será dito daqui 
para frente. A apuração continua.

Sr. Presidente, decidimos coletivamente adiar a 
votação para fortalecer esse debate. Está claro para 
a sociedade, inclusive, que a CPMF é importante. 
Apenas 14% paga esse imposto – quem ganha mais, 
paga mais; quem ganha menos, paga menos –, o qual 
é redirecionado ao povo pobre por meio dos projetos 
que aí estão.

Queremos discutir mais a matéria e, respeitosa-
mente, adiar a votação para a semana que vem.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, somos a favor 
do requerimento. Parece que há mais de 60 emendas 
aglutinativas e mais de 10 destaques de bancada. É 
necessário que as lideranças tomem conhecimento do 
teor dessas propostas para análise apurada, a fim de 
encaminharem a matéria de forma mais precisa.

Em razão disso, achamos oportuna a retirada de 
pauta da PEC e o retorno ao debate na próxima terça-
feira, a fim de dispormos de tempo para examinar cada 
emenda aglutinativa e cada destaque apresentado.

Sr. Presidente, encaminhamos o voto “sim”.
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, 
ao final da votação, o ex-Ministro Ciro Gomes produziu 
uma reflexão e teve até a ousadia de cobrar coerência. 
No caso, cobrou-a de nós, do PPS, pelo fato de um 
partido socialista apoiar restrição ao imposto sobre mo-
vimentação financeira. Produziu, porém, basicamente 
uma manifestação retórica, porque a verdadeira argu-
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mentação emergiu nos jornais de hoje. Dados concretos 
emergem e subsidiam a maneira como se formaram 
as convicções ontem aqui, infelizmente.

Não queremos fugir do debate sobre a reforma 
tributária, sobre a visão de Estado, e queremos fazê-
la, embora ela esteja maculada, porque se verificou 
uma distância entre o discurso e a prática concreta. 
Por isso queremos continuar o debate, Sr. Presidente, 
e somos contra a retirada de pauta.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, assusta-me 
vir a este plenário, na condição de Deputado, e escu-
tar tanta demagogia.

Ontem, o colega Deputado Ciro Gomes fez be-
líssima análise do que acontecia. Hoje, o jornal lança 
dados não confirmados, e que não serão confirmados. 
E vem aqui uma série de demagogos falar inverdades 
como se fossem verdades, resgatando isolados fatos 
do passado, trazendo-os para o presente, e transfor-
mando em igualdade coisas que não são iguais, com-
parando alhos com bugalhos.

Estou extremamente decepcionado com esse tipo 
de comportamento, que se está repetindo agora. Por 
isso, somos favoráveis ao adiamento, para que tudo 
seja esclarecido.

Votamos favoravelmente ao requerimento.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se-
guindo o pedido da Liderança vou encaminhar o voto 
no sentido de apoiar esse requerimento.

Mas, logicamente, não se pode deixar de reco-
nhecer estranheza na postura. Aprovado o texto básico, 
o que vai querer o Governo a partir de agora? Rejeitar 
todos os destaques e todas as emendas para concluir 
a votação o mais rapidamente possível. 

Só estranhamos que nesta quinta-feira, quando 
temos oportunidade de decidir, não o estamos fazen-
do. Daqui a pouco, o Sr. Presidente vai chegar com a 
varinha de condão querendo votação na segunda-fei-
ra, na madrugada de segunda para terça-feira, terça-
feira, quarta-feira, quinta-feira e, como S.Exa. disse, 
até sexta-feira. Estamos jogando fora uma quinta-feira 
que poderia ser produtiva. Mas respeito a orientação 
partidária e encaminho o voto “sim”.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ne-
cessariamente, há alguma coisa muito estranha no 
ar, muito esquisita. Sessão na Comissão Especial até 
2h30min, sessão neste plenário até 3h30min, o Go-
verno e sua bancada alegando urgência, necessidade 
emergencial de aprovar a CPMF. Temos de votar, temos 
de votar. E agora, do nada, sem motivação aparente, 
totalmente estranho, de repente o Governo quer adiar 

a votação da matéria. Quer adiar para a próxima se-
mana a votação da CPMF. 

Que razão existe para o Governo querer adiar a 
votação e que não estamos sabendo?

Não vamos falar de episódios não confirmados 
e apresentados pela imprensa, mas gostaria de saber 
qual a verdadeira razão para o Governo, de repente, 
não querer com urgência e emergência a aprovação 
da matéria. Essa razão deveria ser exposta de manei-
ra verdadeira.

Depois dos 338 votos favoráveis, o que estaria 
motivando o Governo a adiar a votação?

Portanto, a minoria é contrária ao requerimento.
O SR. ZONTA (PP – SC. Pela ordem. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, nobres colegas Par-
lamentares, o Partido Progressista, com coerência e 
sentindo a necessidade de fazer uma análise crite-
riosa de todos os destaques e de todas as emendas 
aglutinativas, entende ser necessário o tempo que o 
adiamento da votação nos permite.

Por isso, somos favoráveis ao requerimento.
Encaminhamos o voto “sim”.
O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde, por sua Executiva, não tem opinião firmada 
a respeito da CPMF. Daí por que respeitamos os co-
legas que ontem votaram contra. No entanto, dos 14 
Deputados 11 votaram a favor – e eu me incluo entre 
eles –, ou seja, a maioria da bancada, por entender 
ser fundamental ao Brasil manter a CPMF, imposto 
distributivo que ajuda combater as desigualdades so-
ciais e regionais. 

Em momento como este, em que o Brasil está 
crescendo e a pobreza está diminuindo, a extinção da 
CPMF poria em risco o equilíbrio fiscal. Além disso, 
trata-se de uma contribuição justa, porque cobre 100% 
da base tributável; não se pode sonegá-la.

Sr. Presidente, por esses motivos, reafirmamos o 
voto que demos ontem, o qual não foi proferido em ra-
zão de nenhum outro motivo menor, como a imprensa 
sugere hoje. Cada um votou com sua consciência, e o 
Partido Verde vai continuar agindo dessa maneira.

Pelos motivos expostos, orientamos o voto “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota a Liderança do Governo?

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
há nenhum equívoco, não há nada além da busca da 
responsabilidade. Estamos tratando da aprovação da 
prorrogação da Contribuição Provisória sobre a Mo-
vimentação Financeira, criada há alguns anos e que 
tem composto a arrecadação do Governo para ser 
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destinada a todos os municípios brasileiros onde che-
gam os recursos para a Saúde, para o Bolsa-Família, 
para a assistência social e, especialmente, para o pa-
gamento das aposentadorias – que, conforme todos 
bem sabem, em muitos municípios, especialmente os 
nordestinos, são a maior receita.

Portanto, a CPMF tem promovido a equalização 
da questão social brasileira, e temos que ter responsa-
bilidade ao apreciar a proposta de sua prorrogação.

Por isso, vamos acompanhar o voto do PT e do 
PR no que diz respeito à retirada de pauta da maté-
ria, a fim de que possamos analisar, em especial, Sr. 
Presidente, as 60 emendas aglutinativas – que, na ver-
dade, desaglutinam. Essas emendas foram propostas, 
na verdade, para separar, para desaglutinar.

É preciso que o parecer técnico seja proferido 
de forma coerente e tranqüila, a fim de que possa-
mos conduzir a votação, na próxima terça-feira, sem 
muitas discussões acerca da interpretação dessas 
emendas.

O Governo vota “sim”, pela retirada de pauta, para 
que a votação seja feita de forma responsável.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, minha questão de ordem diz respeito à vo-
tação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não, Deputado.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Foram, hoje, 
costurados 2 acordos: um para votar a urgência de 
um projeto importante, o que diz respeito aos setores 
moveleiro e calçadista...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Já 
foi votado.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Houve um 
lobby e conseguiu-se votar. Há agora um acordo para 
apreciarmos, sem votação nominal, esse projeto, o 
que entendemos não ser razoável, porque pobre não 
tem lobby.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado, não entendi o que disse V.Exa. e não sei do que 
estamos falando. Quero fazer a votação, porque há 
um requerimento...

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Quero avisar 
a V.Exa. que, se fizer agora a votação, serei obrigado 
a pedir verificação. É por isso que estou apresentando 
esta questão de ordem: para não pedir verificação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veja, 
Deputado, o que ocorreu: foi anunciada a existência de 

um acordo, mas já ouvimos vários Líderes e constata-
mos que não houve acordo. Então, a Mesa não opera 
com a possibilidade de acordo acerca desse tema. 
Acabou de haver encaminhamento de votação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – O acordo é 
para haver verificação ou não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas 
veja, Deputado, a esta altura, acho que é ocioso. Se 
há acordo...

O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um 
entendimento no sentido de que cada partido encami-
nharia a votação, contrariamente ou a favor da retirada 
da PEC, e que votaríamos simbolicamente o requeri-
mento. Mas, se quiserem votá-lo nominalmente, não 
há problema. Nós obstruiremos.

O que não dá é para forçar uma situação. Tenho 
o maior respeito pelo Deputado Aleluia e acho que o 
projeto encaminhado por S.Exa. é importante, mas não 
dá para forçar urgência neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
quero, primeiro, fazer um esclarecimento. O Deputado 
José Carlos Aleluia falou de lobby. Eu perguntei ao 
Plenário se alguém era contra votarmos o projeto de 
lei que substitui a Medida Provisória nº 382, e a res-
posta foi unânime. Havia aqui Parlamentares de todos 
os partidos. Portanto, se houve lobby, eu não sei. O 
Deputado assume a responsabilidade por tal afirmação. 
Mas a Presidência perguntou ao Plenário.

Em segundo lugar, a Mesa anunciou – equivo-
cadamente, porque havia sido informada disso – que 
haveria acordo também quanto à retirada da matéria 
de pauta. Ouvimos, inclusive, os Líderes, que disseram 
não haver acordo – tal afirmação foi feita notadamen-
te por Líderes da Oposição. Portanto, a esta altura, 
não me está parecendo razoável que esteja em curso 
qualquer acordo. 

Por essa razão, colocarei a matéria em votação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 

que forem favoráveis ao requerimento permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Não, rejeitado! 

Sr. Presidente! Espera aí, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Des-

culpem-me, eu me enganei. Foi aprovado. Aprovado. 
Eu errei, mas vou refazer a votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem favoráveis ao requerimento permaneçam 
como se acham. (Pausa.)
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APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Des-

culpem-me o erro. Peço perdão pelo erro. 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – O Presidente 

não erra; equivoca-se. (Risos.)
O SR. RICARDO BARROS – São as madruga-

das de votação, Sr. Presidente. (Risos.)

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembran-
do, que, ao término da presente sessão, haverá sessão 
solene em homenagem aos 65 anos do Sindicato das 
Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração 
de Imóveis do Rio de Janeiro – SECOVI RIO.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – COM-
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Total de Amapá: 1

PARÁ

Beto Faro PT 
Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco DEM 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 5

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Lindomar Garçon PV 
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 4

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Moises Avelino Pmdb Pmdbpscptc
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Carlos Brandão Psdb 
Flávio Dino Pcdob Psbpdtpcdobpmnphsprb
Pinto Itamaraty Psdb 
Waldir Maranhão Pp 
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Arnon Bezerra Ptb 
Eudes Xavier Pt 
Eunício Oliveira Pmdb Pmdbpscptc
Total De Ceará: 3

PIAUÍ

Marcelo Castro Pmdb Pmdbpscptc
Mussa Demes Dem 
Paes Landim Ptb 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria Pmn Psbpdtpcdobpmnphsprb
João Maia Pr 
Rogério Marinho Psb Psbpdtpcdobpmnphsprb
Sandra Rosado Psb Psbpdtpcdobpmnphsprb
Total de Rio Grande Do Norte: 4

PARAÍBA

Efraim Filho Dem 
Luiz Couto Pt 
Manoel Junior Psb Psbpdtpcdobpmnphsprb
Rômulo Gouveia Psdb 
Wellington Roberto Pr 
Wilson Santiago Pmdb Pmdbpscptc
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Armando Monteiro Ptb 
Raul Jungmann Pps 
Renildo Calheiros Pcdob Psbpdtpcdobpmnphsprb
Roberto Magalhães Dem 
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

Augusto Farias Ptb 
Benedito De Lira Pp 
Cristiano Matheus Pmdb Pmdbpscptc
Givaldo Carimbão Psb Psbpdtpcdobpmnphsprb
Olavo Calheiros Pmdb Pmdbpscptc
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Jackson Barreto Pmdb Pmdbpscptc
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
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Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Luiz Carreira DEM 
Maurício Trindade PR 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 12

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aelton Freitas PR 
Aracely de Paula PR 
Ciro Pedrosa PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
Humberto Souto PPS 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Juvenil Alves S.Part. 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Miguel Corrêa Jr. PT 
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Total de Minas Gerais: 16

ESPÍRITO SANTO

Neucimar Fraga PR 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Indio da Costa DEM 
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Otavio Leite PSDB 
Rogerio Lisboa DEM 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 9

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 

Dr. Talmir PV 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Paulo Renato Souza PSDB 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Silvio Torres PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 17

MATO GROSSO

Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Rodovalho DEM 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Chico Abreu PR 
Jovair Arantes PTB 
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Angelo Vanhoni PT 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT 
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPscPtc
João Pizzolatti PP 
José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Germano Bonow DEM 
José Otávio Germano PP 
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Luiz Carlos Busato PTB 
Marco Maia PT 
Pepe Vargas PT 
Total de Rio Grande do Sul: 6

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Marcio Junqueira DEM 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Total de Amapá: 2

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP 
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Total de Rondônia: 2

ACRE

Ilderlei Cordeiro PPS 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
José Airton Cirilo PT 
José Pimentel PT 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc
Ciro Nogueira PP 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Wilson PT 
Eduardo da Fonte PP 
Paulo Rubem Santiago PT 
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Total de Pernambuco: 5

ALAGOAS

Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

José Carlos Machado DEM 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
José Carlos Araújo PR 
Jusmari Oliveira PR 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Mário Negromonte PP 
Total de Bahia: 7

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Gilmar Machado PT 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Narcio Rodrigues PSDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Total de Minas Gerais: 8

ESPÍRITO SANTO

Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 1
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RIO DE JANEIRO

Fernando Gabeira PV 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 
Total de Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Celso Russomanno PP 
Dr. Pinotti DEM 
Frank Aguiar PTB 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 8

GOIÁS

João Campos PSDB 
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Airton Roveda PR 
Cezar Silvestri PPS 
Giacobo PR 
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PSDB 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Roberto PTB 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Sul: 7

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – En-
cerro a sessão, antes convocando outra, ordinária, 
para hoje, quinta-feira, dia 19, às 14h, com a seguinte 
Ordem do Dia: 

Debates e Trabalho de Comissões.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 36 
minutos.)

Ata da 251ª Sessão, Solene, Vespertina,  
em 20 de setembro de 2007

Presidência dos Srs. Arlindo Chinaglia, Presidente; Eduardo Sciarra,  
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

I – ABERTURA DA SESSÃO 
(Às 12 horas e 49 minutos)

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

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

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da 
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

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

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-
sa-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-

sa-se à

IV – HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Esta 
sessão solene destina-se à homenagem aos 65 anos 
do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Lo-
cação e Administração de Imóveis do Rio de Janeiro 
– SECOVI/RJ.

Convido para compor a Mesa os Srs. Pedro Wäh-
mann, Presidente do SECOVI/RJ; Orlando Diniz, Pre-
sidente da FECOMERCIO/RJ; Ministro Arnaldo Prie-
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to; Sr. Moacyr Schukster, Presidente do SECOVI/RS. 
(Palmas.)

(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ini-

cialmente cumprimento a Deputada Solange Amaral e 
o Deputado Eduardo Sciarra, autores do instrumento 
formal que deu origem a esta sessão solene, oportuni-
dade que temos para expressar, em nome desta Casa, 
o reconhecimento dos méritos de uma instituição de 
atuação exemplar.

Com efeito, no momento em que o Brasil vê cres-
cerem os números do setor imobiliário, numa dinâmi-
ca inversa à existente no cenário externo, orgulha-me 
presidir esta sessão solene em homenagem aos 65 
anos do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, 
Locação e Administração de Imóveis do Rio de Janei-
ro – SECOVI/Rio.

Certamente, o Sindicato da Habitação, como é 
conhecido, teve participação decisiva para que acon-
tecesse esse momento promissor, que nos permite 
vislumbrar a redução do déficit habitacional, um dos 
flagelos que espelham a desigualdade social existen-
te no Brasil.

Creio que esta sessão solene se realiza num mo-
mento diferente – para melhor – da vida nacional no 
que diz respeito especificamente ao tema habitação. 

Ao referir-me a um momento que, na minha opi-
nião, é diferente – para melhor –, desejo dar conheci-
mento de alguns números.

Segundo estudo realizado recentemente pela 
Fundação Getúlio Vargas, para atender à demanda e 
suprir o déficit atual de 6,9 milhões de moradias, serão 
necessários investimentos de 461 bilhões de reais até 
2010. Portanto, não há nada a comemorar. 

Infelizmente, a empreitada já começou. E aqui faço 
referência à disposição do Governo Federal no sentido 
de aumentar os investimentos e expandir o crédito com 
prazos mais longos e juros mais compatíveis com as 
possibilidades dos trabalhadores brasileiros.

Resolver a questão do déficit habitacional no 
Brasil requeria, há muito tempo, a visão do problema 
habitacional como fator de desenvolvimento susten-
tável e de inclusão social. Creio que isso, ainda que 
parcialmente, ocorre hoje no Brasil.

Nesse sentido, está de parabéns o SECOVI/Rio 
por ter-se posicionado sempre de modo responsável 
para com a grave realidade socioeconômica vivida 
por significativas parcelas dos trabalhadores brasilei-
ros. Por exemplo, é notória sua atuação no Congres-
so Nacional, no sentido de minimizar o problema da 
habitação no País. 

Nesta Câmara dos Deputados, todos somos tes-
temunhas da ação determinada e aguerrida dos Parla-

mentares, dos trabalhadores e de várias instituições que 
tratam o problema habitacional como fator de desen-
volvimento sustentável e inclusão social, em busca de 
minorar o sofrimento daqueles que não têm condições 
dignas de moradia, e o Brasil soma milhões.

Essas muitas vozes com diferenças políticas e 
ideológicas encontraram eco nos últimos anos e, as-
sociadas a outras tantas, fizeram com que houvesse a 
predisposição, por parte do Poder Público, de ampliar 
investimentos e crédito. 

Os reflexos aí estão: o setor imobiliário passa 
por uma fase de desenvolvimento singular, como há 
muito não se via. 

Os números recentes atestam um dinamismo 
que há mais de 2 décadas não era experimentado 
pelo setor. Segundo a Associação Brasileira das Enti-
dades de Crédito Imobiliário e Poupança – ABECIP, no 
mês de julho, o financiamento imobiliário gerou 1,59 
bilhão de reais, superando todos os valores até então 
registrados. Só nos 7 primeiros meses de 2007, foram 
financiados 98.757 imóveis, quase o mesmo patamar 
de todo o ano passado e mais que o triplo das 28.902 
unidades de 2002. 

Estudiosos estimam que o mercado imobiliário 
crescerá acima da média da economia, que deve ter 
expansão próxima de 5% este ano. Tudo isso, segu-
ramente, teve a participação do SECOVI/Rio, que, ao 
longo de 65 anos, vem mantendo o constante e firme 
propósito de representar e defender o setor imobiliário, 
pautando sua atuação pela ética, pela eficiência e pela 
coerência, em busca de uma transformação positiva 
da sociedade brasileira, que associe desenvolvimento 
econômico e qualidade de vida para todos. 

Hoje, o SECOVI/Rio congrega mais de 31 mil con-
domínios, mais de 2,5 mil administradoras e imobiliárias, 
mais de 1 milhão de unidades imobiliárias, num total 
de 3,5 milhões de pessoas; é responsável pelo paga-
mento de 1 bilhão de reais em salários a mais de 100 
mil empregados diretos e pelo recolhimento de cerca 
de 750 milhões de reais em tarifas públicas.

Sem dúvida, são números altamente expressivos, 
que atestam a relevância da instituição.

Por tudo isso, as diversas homenagens que aqui 
serão proferidas são justas, oportunas e necessá-
rias.

Parabenizo, em nome da Câmara dos Deputados, 
o SECOVI/RJ pelo aniversário, pelo trabalho e pela 
conduta ao longo desses 65 anos.

Mais uma vez, parabenizo a Deputada Solange 
Amaral e o Deputado Eduardo Sciarra, pela iniciativa 
de requererem a realização desta sessão solene.

Finalmente, dou as boas-vindas e cumprimento 
todos os presentes.
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Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Eduardo Sciarra, autor 
do requerimento.

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM – PR. Sem 
revisão do orador.) – Saúdo o Sr. Presidente, Deputado 
Arlindo Chinaglia, a quem agradecemos por aprovar 
a realização desta sessão solene em homenagem ao 
SECOVI/RJ; o meu caro amigo Pedro Wähmann, Presi-
dente do SECOVI/RJ, homenageado nesta sessão; o Sr. 
Orlando Diniz, Presidente da Federação do Comércio 
do Estado do Rio de Janeiro, cujas atividades se rela-
cionam ao SECOVI/RJ; o Sr. Ministro Arnaldo Prieto, 
que grandes colaborações deu e tem dado ao setor da 
habitação no País; o companheiro Moacyr Schukster, 
Presidente do SECOVI/RS; os demais diretores, mem-
bros e amigos do SECOVI/RJ presentes.

Sras. e Srs. Deputados, meus senhores e minhas 
senhoras, inicialmente quero justificar a ausência neste 
momento da Deputada Solange Amaral, também au-
tora do requerimento de realização desta sessão so-
lene. S.Exa. está participando de importante reunião 
da CPI do Apagão Aéreo, motivo pelo qual ainda não 
está conosco, mas deverá fazê-lo, se possível, tão logo 
se libere das atividades naquela Comissão, que hoje 
busca algumas definições do relatório final. 

Quero dizer da importância do papel do SECOVI/
RJ e dos SECOVIs de todo o País no desenvolvimento 
de um segmento tão relevante para o Brasil, e dizer 
também do papel do Congresso Nacional na definição 
de legislação de apoio às políticas públicas para que 
esse desenvolvimento possa acontecer, e queria citar 
os mais recentes. 

O Presidente Arlindo Chinaglia se referiu ao ex-
celente momento que vive o setor habitacional.

Era um anseio, há muitos anos, do ponto de vis-
ta de legislação, de todas as entidades voltadas ao 
setor habitacional, entre as quais o SECOVI e outras 
que representam a construção e o mercado imobiliá-
rio, a aprovação, pelo Congresso Nacional, da Lei do 
Patrimônio de Afetação de Incorporações Imobiliárias, 
que permitiu a segurança jurídica para investidores e 
consumidores. Era um sonho a possibilidade da redu-
ção dos juros e a diminuição dos riscos para os que 
investiam em aplicação financeira ou na compra de 
imóvel. Graças ao empenho do Congresso Nacional 
e do Governo Federal, ao aprovar a regulamentação 
da matéria, hoje a realidade é completamente dife-
rente no setor. 

Além disso, quero citar outra matéria importante, 
aprovada no Congresso, porém ainda não regulamen-
tada: a Lei Nacional do Saneamento, marco regulatório 
do saneamento. As 2 Casas do Congresso Nacional 

se reuniram em Comissão Especial Mista criada para 
tratar do tema. Precisamos da regulamentação pronta, 
para que também surtam os efeitos quando da criação 
da Lei do Patrimônio de Afetação de Incorporações 
Imobiliárias.

De público, solicito ao Sr. Presidente Arlindo Chi-
naglia pautar o Projeto de Lei nº 1.323, de minha autoria, 
que trata das multas condominiais, que esse segmento 
espera ver aprovado. Trata-se de um fator importante 
para reduzir os conflitos hoje existentes na questão 
da relação dos condomínios, em razão de alteração 
feita na legislação há 4 anos, quando da aprovação 
do novo Código de Processo Civil. 

O Presidente Arlindo Chinaglia é sensível, já levei 
a S.Exa. o assunto, e tão logo tenhamos a pauta um 
pouco mais liberada, a matéria irá à discussão. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, festejar 
os 65 anos do Sindicato das Empresas de Compra, 
Venda, Locação e Administração de Imóveis do Rio de 
Janeiro – SECOVI/RJ nos permite o reconhecimento 
de importante trabalho realizado em prol do segmen-
to imobiliário e do empenho demonstrado na defesa 
de temas centrais, como a inclusão e a responsabili-
dade social. 

Fundada em setembro de 1942, a entidade, que 
sempre compreendeu a administração predial como 
fundamental fator de qualidade de vida e de bem-estar, 
amplia, a cada dia, seu potencial de canalizar a expe-
riência interativa dos condomínios e administradoras 
de imóveis. Nesse intento, tem enfrentado com suces-
so múltiplos desafios, como a modernização de ferra-
mentas gerenciais, o aprimoramento da capacitação 
profissional de seus filiados, a busca do crescimento 
sustentável, o destaque à responsabilidade social, a 
superação de crônicos déficits habitacionais, num rol 
ainda mais amplo de ações prioritárias.

Certamente, a respeitabilidade alcançada por 
nossa homenageada encontra plena justificativa nessa 
amplitude de ações. O trabalho que realiza na esfera 
legislativa direcionado ao desenvolvimento do setor 
habitacional reflete seu grau de preocupação diante da 
realidade vivida por uma parcela significativa de nos-
sos trabalhadores – muitos inclusive sem condições de 
adquirir a casa própria, encontrando única alternativa 
em locações imobiliárias financeiramente viáveis.

Preocupação dessa natureza, meritória em sua 
essência, é digna de efusivo elogio!

Dados da Fundação Getúlio Vargas evidenciam 
que há, para os grupos sociais menos favorecidos, a 
necessidade de mais de 1,5 milhão de novas casas 
entre 2007 e 2010. A expressividade desses números, 
reveladores do quanto deve ser investido na esfera habi-
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tacional para a reversão de um cenário tão preocupante, 
torna este momento solene ainda mais singular.

Nobres Parlamentares, ao prestarmos homena-
gem ao SECOVI/Rio, estamos celebrando iniciativas 
transformadoras, sobretudo por perceberem que a ex-
clusão social, configurada das mais diversas formas, 
ergue-se como real elemento impeditivo de maior justiça 
social. A ausência de moradia reafirma, com contun-
dência, o poder de mecanismos excludentes!

Para romper com tais mecanismos, a entidade 
moderniza-se e aumenta a identificação com o públi-
co que representa. De fato, trilha esse firme caminho 
ao renovar sua logomarca, ao estreitar relações ins-
titucionais com empresas que compõem o segmento 
imobiliário e ao incentivar a capacitação de funcioná-
rios. E o trajeto revela-se maior, pois além de oferecer 
extensa gama de benefícios aos seus filiados, investe 
na divulgação de informações sobre administração 
imobiliária com extremada competência.

Em atenção ainda ao valor existente nas ações 
socialmente responsáveis com a instituição do Prêmio 
Destaque SECOVI/Rio, na categoria Condomínio Cida-
dão, demonstra, de forma inequívoca, seu comprome-
timento com a temática. Preocupa-se com patamares 
mais amplos de responsabilidade social, associada 
ao desenvolvimento sustentável, por compreender a 
centralidade ocupada por tais conceitos.

No intuito de disponibilizar soluções e informações 
mais adequadas, possui escritórios regionais em distin-
tas áreas do Estado do Rio de Janeiro. As denominadas 
Regionais Lagos, Baixada Litorânea, Sul Fluminense, 
Costa Verde, Baixada Fluminense, Serra Norte, Serra 
Verde, Noroeste e Norte Fluminense oferecem solu-
ções em conformidade às específicas necessidades 
de filiados. A conseqüência imediata dessa estratégia 
de ação reside no melhor relacionamento entre em-
presas, síndicos, condomínios e demais colaboradores 
do setor imobiliário local.

Em âmbito nacional, sua relevância é da mes-
ma envergadura. Consciente desse importante papel, 
mantém um escritório em Brasília muito atuante. Dessa 
forma, em diálogo permanente com os Poderes Legis-
lativo e Executivo, participa, com destaque, da Política 
Nacional de Desenvolvimento Urbano. Com efeito, em 
cada Conferência das Cidades realizada, nas matérias 
legislativas que aqui tramitam ou mesmo no amplo 
acompanhamento de políticas públicas do setor, o SE-
COVI/Rio torna sua voz presente e com participação 
marcante, pois faz parte do sistema da Confederação 
Nacional do Comércio e da Câmara Brasileira de Co-
mércio e Serviços Imobiliários. 

O aperfeiçoamento do processo legislativo exi-
ge a necessidade de estreito relacionamento entre o 

Parlamento e as entidades que tragam os anseios de 
nossa sociedade. Assim, a vontade do legislador terá 
condições de traduzir, na maior extensão possível, as 
legítimas demandas daqueles que clamam por um 
país melhor. 

Sras. e Srs. Deputados, senhores convidados, es-
tou convicto de que essas vozes não serão diminuídas 
ou mesmo silenciadas. No Parlamento elas continuarão 
a causar impacto, suscitando intensa reflexão!

A realização desta sessão solene reveste-se de 
elevado significado por tudo o que o SECOVI/Rio tem 
empreendido e pelos canais de diálogo construídos. Por 
justo reconhecimento, parabenizo os funcionários e a 
diretoria da instituição, com congratulações especiais 
ao Presidente Pedro José Maria Fernandes Wähmann, 
na certeza de que gestões eficientes são capazes de 
grandes e profundas transformações.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Conce-

do a palavra ao Sr. Deputado José Eduardo Cardozo, 
que falará em nome da bancada do PT.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, Sr. Presidente do SECOVI do Rio de Ja-
neiro, senhoras e senhores, em nome da bancada do 
Partido dos Trabalhadores, faço uma rápida e breve 
saudação ao SECOVI/RJ e cumprimento-os, prestando 
um rápido testemunho. 

Ao longo da Legislatura anterior, tive a oportuni-
dade de, na Comissão de Constituição e Justiça, ser 
Relator de importante projeto que, hoje, na atual Le-
gislatura, ainda se discute e que espero seja aprovado 
em breve, o projeto que altera a Lei Lehmann, Lei nº 
6.766, e que restabelece parâmetros para o parcela-
mento do solo em todo o País. Um projeto de grande 
importância para todos nós que envolve interesses 
legítimos, mas contraditórios. Não é fácil harmonizar 
situações num projeto dessa natureza.

Nesse momento, tive a oportunidade de perceber 
algo que não posso deixar de registrar de público.

Acredito ser absolutamente natural que setores 
empresariais e dos mais diversos segmentos da so-
ciedade brasileira tenham representação corporativa. 
É absolutamente legítimo. No entanto, quando os inte-
resses corporativos se colocam adiante dos interesses 
maiores do País, temos problemas terríveis na cons-
trução de pactos e na busca de políticas voltadas aos 
interesses públicos.

É nessa perspectiva que vai o meu testemunho 
e o meu aplauso ao SECOVI, sobretudo o do Estado 
do Rio de Janeiro. 

Tendo em Brasília uma competente assessoria 
parlamentar, por diversas vezes o SECOVI, particular-
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mente o do Rio de Janeiro, nos auxiliou na busca do 
entendimento. Percebemos que nem sempre a questão 
corporativa exacerbada deve ser colocada adiante dos 
objetivos maiores, do desenvolvimento econômico, da 
busca do combate à exclusão social, da preservação 
do meio ambiente. Com essa perspectiva de moder-
nidade, que é própria, característica e necessária na 
democracia moderna, tive oportunidade de acompa-
nhar as ações dos senhores. 

Portanto, meu testemunho, que faço questão de 
registrar de público, é de que as modernas entidades 
que atuam no plano corporativo e na defesa de inte-
resses de segmentos têm de ter a postura que os se-
nhores tiveram nesta Casa. Uma postura voltada não 
para a construção da maioria, mas para a construção 
do entendimento. Uma postura que busca consensos 
e, ao contrário, tenta evitar embates. Uma postura que 
me levou a presenciar antagonismos históricos, como 
o Movimento de Moradias ao lado de empresários, 
defendendo as mesmas propostas. Uma postura que 
parte da concepção de que o meio ambiente tem que 
ser rigorosamente respeitado, até para que o mercado 
imobiliário possa ter os ganhos legítimos que o setor 
precisa para continuar servindo à economia do País 
e, claro, produzindo as moradias que o nosso Presi-
dente há pouco mencionava, tão indispensáveis aos 
brasileiros.

Portanto, meus cumprimentos aos senhores. 
Aprendi a admirá-los nesse processo, e podem ter a 
absoluta certeza de que os senhores representam e 
representaram aqui o que a modernidade democrática 
exige para o nosso País: a busca do entendimento e o 
evitar de grandes embates.

Meus cumprimentos aos senhores. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Conce-

do a palavra ao Sr. Deputado Ayrton Xerez, que falará 
pela bancada do Democratas, ao tempo em que convido 
o Sr. Deputado Eduardo Sciarra, autor do requerimen-
to, para presidir a presente sessão solene.

O SR. AYRTON XEREZ (DEM – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Exmo. Sr. Presidente, Deputado Arlindo 
Chinaglia, cuja presença mostra o relevo desta ses-
são solene tão importante para todos nós; Dr. Pedro 
Wähmann, Presidente do SECOVI do Rio de Janeiro; 
Ministro Arnaldo Prieto; Dr. Orlando Diniz, Presidente 
da FECOMERCIO; Sr. Moacyr Schukster, Presidente 
do SECOVI/RS; Sras. e Srs. Deputados; senhoras e 
senhores participantes desta importante sessão, ao 
longo de todos os tempos, teto tem sido uma conquis-
ta fundamental do ser humano. Mais até do que uma 
conquista fundamental, é um fator referencial, pois se 
trata da pretensão de adquirir a propriedade pelos que 
apenas vivem sob seu abrigo.

Infelizmente, entre nós, no Brasil, esse processo 
da aquisição da casa própria ou do teto não tem sido 
um processo muito fácil. Devo reconhecer, Ministro Ar-
naldo Prieto, meu mestre – lembro quando ainda nos 
corredores do antigo Banco Nacional de Habitação 
V.Exa. já buscava dirigir os destinos da Pátria nesse 
sentido –, que massa cada vez maior de imigrantes 
veio povoar a periferia dos grandes centros urbanos, 
das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, sem que o mercado de trabalho pudesse 
assimilar aquele contingente, aquela mão-de-obra ex-
pressiva, mas absolutamente despreparada. Com o 
engrossamento dessas levas migratórias, a explosão 
populacional em relação àquelas populações que já 
viviam nos grandes centros urbanos, as previsões da 
época se confirmaram: o nosso País triplicou a popula-
ção. Em 40 anos, passamos de 70 milhões de habitantes 
para 180 milhões. Hoje vivemos o drama das pessoas 
que não têm teto, nem sequer um endereço. Portanto, 
não atingiram padrões mínimos de qualidade de vida 
em termos do que consideramos humano. Mas devo 
reconhecer que essa situação começa a melhorar.

Ontem, o Deputado Ciro Gomes comentava, com 
muita alegria, que nos rincões do Nordeste a situação 
de pobreza miseranda começou a mudar. Antes, hor-
das chegavam às cidades – mulheres grávidas, crian-
ças famintas – e constrangiam a polícia, bem como os 
pequenos empresários, donos dos burgos locais, do 
comércio local, ao saquear o que precisavam, silen-
ciosamente, para a sua sustentação.

Hoje, isso começou a mudar – graças a Deus!
De forma absolutamente apartidária – e não por 

pertencer à base deste Governo ou do anterior –, por 
um esforço de melhoria que vem sendo feito ao lon-
go dos anos no Brasil, essas populações hoje já se 
alimentam.

Certamente, o Bolsa-Família foi um grande arte-
fato para que esse objetivo fosse atingido. Com isso, 
o fenômeno das levas migratórias já começa a se re-
duzir. 

Está na hora, portanto, meu caro Pedro Wähmann, 
de todos nós, sobretudo o SECOVI, instituição que se 
tem demonstrado voltada para minorar o problema 
habitacional, oferecermos apoio técnico necessário 
a esse mister.

Neste momento, peço vênia para citar o nome 
dos Drs. Hélzio Mascarenhas, João Augusto Pessoa 
e João Fernandes, todos dirigentes do SECOVI do 
Rio de Janeiro, incansáveis no sentido de colocar à 
disposição do Congresso Nacional o que precisamos 
para que sejamos sábios na produção das leis, como 
foi o caso da Lei do Patrimônio de Afetação, de nossa 
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autoria, sancionada pelo Presidente Lula e citada pelo 
meu companheiro, Deputado Eduardo Sciarra.

Parabenizo o SECOVI por seus 65 anos. Que se 
multipliquem em benefício do Brasil e da história do 
nosso País!

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passo 

a Presidência dos trabalhos ao autor do requerimento, 
Deputado Eduardo Sciarra.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Cunha, que 
falará pelo PMDB.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Arlindo Chi-
naglia; Deputado Eduardo Sciarra, que agora presi-
de os trabalhos; meu amigo Pedro Wähmann, é um 
prazer enorme revê-lo; Ministro Arnaldo Prieto; amigo 
Orlando Diniz, e Sr. Moacyr Schukster, Presidente do 
SECOVI do Rio Grande do Sul, o PMDB solicitou-me 
que o representasse nesta sessão solene. É com um 
prazer enorme que o faço, não só por se tratar de uma 
instituição do meu Estado, mas pelo apreço que te-
nho pela direção do SECOVI e pelo seu trabalho. Vou 
fazer minhas as palavras do PMDB nesta sessão de 
homenagem.

Senhoras e senhores, o setor imobiliário vive um 
momento auspicioso, festejando o ritmo acelerado dos 
investimentos públicos e privados em moradia, fruto 
do bom desempenho da economia. Mais e mais pes-
soas estão realizando ou prestes a realizar o sonho 
da casa própria. Outras já pensam no segundo imóvel, 
o que acaba por repercutir positivamente no mercado 
de locação. 

Em boa hora, portanto, o Sindicato das Empre-
sas de Compra, Venda, Locação e Administração dos 
Imóveis do Rio de Janeiro – SECOVI/RJ, comemorou, 
no último dia 12, o aniversário de 65 anos. Trata-se 
de um marco. 

Neste momento, o SECOVI/RJ se reafirma ins-
titucionalmente com a representatividade de 2.500 
administradoras imobiliárias em todo o Estado do Rio 
de Janeiro, uma carteira de cerca de 1 milhão de uni-
dades imobiliárias e 31 mil condomínios, onde residem 
ou trabalham cerca de 3,5 milhões de pessoas. Conta 
igualmente com sólida credibilidade, conquistada, in-
clusive, em plano nacional. 

São nada menos do que 6 décadas de esforço e 
trabalho, numa atuação séria, competente, engajada 
politicamente, em quaisquer iniciativas que possam 
convergir para a expansão do mercado imobiliário não 
só fluminense, mas do País. Da mesma forma que tem 
conseguido influenciar, o SECOVI tem sido influenciado 
ao se inserir num ambiente ora favorável, ora desfa-

vorável à questão da habitação no País e ao todo na 
cadeia da construção civil, com o volume monumental 
de empregos que gera. 

O setor imobiliário, sensível como poucos à con-
juntura socioeconômica, sofre a alternância histórica 
de muitos ciclos de dificuldades e alguns outros de fa-
cilidades, pelos quais o Brasil sempre passou. Assim 
é que, tanto no segmento de comércio quanto no de 
serviços, empresas, bem como empregados, já enca-
raram várias fases de estagnação do setor, reflexo de 
ausência de planejamento, de ondas de recessão, de 
queda na renda, de juros e inflação altos, de capital 
e investimentos escassos; mas, em outras ocasiões, 
esses mesmos agentes avançaram de forma expres-
siva na motriz vigorosa de ambientes macroeconômi-
cos mais seguros, com melhores oportunidades de 
negócios. 

É, com certeza, nobres colegas, o que se passa 
agora. Desde o ano passado, estamos numa rota favo-
rável de crescimento do setor. As condições, hoje, são 
muito melhores do que foram nos últimos anos, e, não 
bastante, a construção civil faz parte, com relevo, do 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 

Em razão da política habitacional do Governo 
Lula, o mercado de compra de imóveis está absor-
vendo, via financiamento, a juros anuais mais baixos, 
uma parcela significativa da população, que poderá 
finalmente trocar o aluguel pela amortização da dívida 
da casa própria. Essas pessoas geram uma demanda 
em cadeia que começa na indústria da construção civil 
para desembocar na comercialização ou no aluguel 
do imóvel. Segundo os especialistas, há muito espaço 
para crescimento ao longo dos próximos anos. Basta 
ver a relação PIB/crédito habitacional no Brasil, que é, 
realmente, ainda muito baixa – em torno dos 3%. Em 
contrapartida, o déficit habitacional brasileiro situa-se 
em posição bastante elevada.

Há, contudo, uma perspectiva clara de aumento 
sustentável da renda e de viabilização a curtíssimo 
prazo – parte que já está acontecendo – de novas li-
nhas de financiamento, sobretudo a partir de recursos 
da Caderneta de Poupança e do FGTS. 

Indispensável, Sr. Presidente, nobres colegas, no 
quadro virtuoso que se avizinha, que todos os que se 
ligam às atividades empresariais de vender, comprar 
ou alugar imóveis possam contar com uma entidade 
de classe que de fato atue em seu favor, falando alto 
na defesa de seus legítimos interesses. 

O SECOVI/RJ responde por esses interesses. E o 
tem feito, com espírito crítico e senso de oportunidade 
e de modernidade, preocupado não apenas em agre-
gar números – ainda que sejam números, como vimos, 
realmente positivos –, mas sobretudo em incentivar a 
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capacitação profissional, promover a segurança das 
transações imobiliárias, perscrutar e seguir tendências 
mercadológicas, interpretar a legislação, acompanhar 
as mudanças normativas, compreender os meandros 
da Justiça, colocar-se à altura das exigências de mer-
cado, orientar. 

Pelo que conheço de sua filosofia, o SECOVI/RJ 
carrega 2 preocupações constantes: de um lado, a ges-
tão da administração predial, como fator de qualidade 
de vida; de outro, o problema habitacional na dimen-
são da inclusão social. As empresas do setor ainda 
precisam avançar muito, para, no que lhes cabe, dar 
respostas compatíveis aos desafios que têm. 

Há, portanto, um grande esforço a empreender, 
Governo e empresariado juntos, interagindo na pro-
cura de soluções que curem mais essa chaga social: 
a falta de moradia. 

Sob a liderança do SECOVI/RJ, essa é uma mis-
são possível. O PMDB não tem dúvida disso. Sabe 
que, com seus quadros de dirigentes, conselheiros e 
demais funcionários, sua longa experiência e larga vi-
são, a entidade está apta a melhorar o Brasil. 

Sempre trabalhei no setor, assim como os Depu-
tados Ayrton Xerez e Eduardo Sciarra. Fui Secretário 
de Habitação do Estado do Rio de Janeiro e Presidente 
da Companhia Estadual de Habitação. Tenho, portanto, 
longa experiência no setor e posso afirmar que ele pas-
sa por um momento positivo. Ao mesmo tempo, sempre 
há uma desconfiança com o que acontece no mundo 
com as crises das hipotecas mundiais localizadas no 
mercado americano que se utilizou de uma larga escala 
de financiamento colocada em várias outras entidades 
financeiras no intuito de alavancar as vendas.

No Brasil, sempre faltou financiamento e sem-
pre teve custo muito caro. Hoje, temos mais recursos, 
os custos estão ficando mais baixos e vamos chegar 
ao tempo que teremos esse financiamento em larga 
escala também pelo setor privado. Certamente, não 
vamos nos abalar com a crise que aconteceu, porque 
aqui sempre foi diferente. O que ocorreu nos Estados 
Unidos certamente não irá se repetir no Brasil por conta 
do aprendizado que tivemos.

O SECOVI tem muito a contribuir com a constru-
ção civil, com seu fator de correção, que tanto orgulha 
todos nós que somos do Estado do Rio de Janeiro.

Parabéns e sucesso a todos! 
Muito obrigado. (Palmas.)

O Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Eduardo Sciarra, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Sciarra) – Agra-
deço ao Deputado Eduardo Cunha.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Otavio Leite, 
que falará pelo PSDB.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Sem revisão do 
orador.) – Eminente Deputado Eduardo Sciarra, que pre-
side esta sessão; prezado Pedro Wähmann; meu amigo 
Presidente Orlando Diniz, a quem aplaudo e abraço pela 
reeleição – lá não estive por conta de reunião da CPI do 
Apagão Aéreo; Ministro Arnaldo Prieto; Moacyr Schukster, 
Presidente do SECOVI/RS; minhas senhoras e meus se-
nhores, estou muito satisfeito por usar a palavra em nome 
da bancada do meu partido numa homenagem absolu-
tamente justa. Afinal, se formos pensar numa dimensão 
mais ampla do que vem a ser a democracia, ela, para 
ser veraz, ter força e dimensão, pressupõe a existência 
de alguns elementos indispensáveis: partidos políticos e 
sindicatos sólidos; sociedade civil organizada.

Abro parêntese: confesso a todos que estou preo-
cupado com o silêncio dos estudantes em relação aos úl-
timos acontecimentos na Casa Alta do País, o Senado.

É fato que, para fortalecer a democracia, temos 
alguns bons exemplos de iniciativas da sociedade civil, 
representativa de segmentos importantes, espelhadas 
na ação do SECOVI/RJ.

Sr. Presidente Eduardo Sciarra, sou testemunha 
da importância dessa instituição, sempre presente na 
discussão sobre o aperfeiçoamento da qualidade de 
vida urbana. Os assentamentos populacionais, ao longo 
do processo histórico no País, em especial nas grandes 
cidades, fizeram com que se apresentasse cada vez 
mais necessária a importância da discussão daque-
le modus vivendi, vertical, horizontal, mas coletivo. 
A busca do aperfeiçoamento desse modus vivendi 
sempre foi a tônica e a ação direta do SECOVI. 

Ao longo dos últimos tempos – que acompanho 
mais de perto –, o SECOVI tem ensejado aos condo-
mínios e aos agrupamentos populacionais organiza-
dos do Rio de Janeiro uma série de possibilidades de 
fortalecimento e aperfeiçoamento da sua organização, 
oferecendo cursos, seminários, encontros, debates os 
mais diversos, trazendo novas tecnologias, procurando 
saber o que acontece no mercado para oferecer aos 
síndicos e aos profissionais do setor imobiliário alterna-
tivas capazes, como disse, de aperfeiçoar o sistema.

Neste momento em que a representação maior do 
povo brasileiro no Parlamento houve por bem aplaudir 
o SECOVI, nós o fazemos com a mais absoluta justi-
ça, porque, de fato, é uma representação digna – afi-
nal são 31 mil condomínios e 2.500 administradoras 
imobiliárias. Estamos falando de mais de 1 milhão de 
unidades imobiliárias que, de alguma maneira, estão 
entrelaçadas com o SECOVI. 
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O SECOVI, além de buscar essa estrutura de or-
ganização na gestão, trabalha com a qualificação dos 
profissionais. Enalteço, em especial, a preocupação 
com a qualificação daqueles que muitas vezes são es-
quecidos, mas são fundamentais no nosso dia-a-dia: 
os porteiros de prédios, de condomínios, de residên-
cias as mais diversas. Aliás, tenho admiração espe-
cial pelos porteiros. Esses profissionais precisam ter 
permanentemente atenção de todos nós, com curso 
profissionalizante, aperfeiçoamento profissional. O SE-
COVI sempre colabora para que eles tenham melhores 
condições de trabalho e avanço na carreira.

Sr. Presidente, associo-me à proposta de V.Exa. 
sobre alterações na legislação. Preocupa-me muito o 
processo legislativo, que, em muitas fases, intitulo de 
pré-histórico. Há uma proposta de V.Exa. sobre a reorga-
nização do modelo de multas condominiais, necessário 
para que não se procedam injustiças. À luz do novo Có-
digo Civil há uma realidade complexa. É preciso ajustar 
esse mecanismo. Quando vamos conseguir votar essa 
proposta? Não sei, mas precisamos lutar por isso. É 
indispensável a unidade entre partidos para que a Pre-
sidência da Casa encaminhe a pauta de votação.

Com essas palavras, traduzo a expressão da ban-
cada do PSDB, que aplaude a SECOVI, instituição im-
portante para a democracia, porque presta serviços com 
muita dedicação, muito zelo e profissionalismo. Esse 
sindicato mostra que as pessoas têm de se associar, 
têm de se organizar, para que, cada vez mais, o País 
avance na superação dos mais diversos problemas seja 
no campo, seja na cidade, seja em habitações.

Com a presença do SECOVI, temos um olhar 
atento para que essa diretriz de aperfeiçoamento sem-
pre exista.

Em nome da bancada do PSDB e no meu pró-
prio parabenizo e abraço a diretoria do SECOVI/RJ, 
na pessoa do Dr. Pedro Wähmann.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Sciarra) – Muito 

obrigado, Deputado Otavio Leite, competente Parlamen-
tar, que, tendo chegado recentemente a esta Casa, já 
tem demonstrado grande trabalho e dedicação.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Sciarra) – Gosta-
ria de transmitir algumas informações aos convidados, 
já que o Deputado Otavio Leite referiu-se a tramitação 
de projetos – há tantos projetos importantes para o 
segmento, nós nos referimos a alguns já aprovados, 
outros em curso –, lembrando também o que disse o 
Deputado José Eduardo Cardozo.

Está tramitando na Casa projeto que trata do 
parcelamento do solo urbano, que busca atender a 
um anseio antigo dessa categoria profissional e de 

tantas outras que querem um Brasil com desenvolvi-
mento sustentável.

Foi constituída Comissão Especial para, no mais 
curto espaço de tempo, analisar a regulamentação 
fundiária e tantas outras matérias importantes de que 
trata esse projeto de lei.

Também está em discussão a nova Lei do Inquili-
nato, para que seja dado ordenamento jurídico a impor-
tantes questões no relacionamento entre as partes.

O Deputado Otavio Leite apela para um esforço 
coletivo das bancadas, a fim de que sejam votados 
importantes projetos para a sociedade.

Solicitei ao Presidente Arlindo Chinaglia que fos-
se colocado em votação projeto que trata das multas 
condominiais, demanda do setor. Fizemos muitas reu-
niões comandadas pelo Presidente Pedro Wähmann. 
O projeto está pronto há algum tempo para ser votado. 
O Presidente Arlindo Chinaglia nos disse que assim 
que possível colocará a matéria em pauta.

Mais uma vez justifico a ausência da Deputada So-
lange Amaral, que, em face de participação na votação 
do relatório da CPI do Apagão Aéreo, não pôde estar 
presente. Com toda certeza, a co-autora do requerimento 
soma-se às homenagens aos 65 anos do SECOVI/RJ.

Ressalto o trabalho desenvolvido por Hélzio Mas-
carenhas, representante do escritório do SECOVI/RJ, 
que tem estado muito presente no Congresso Nacional, 
defendendo interesses legítimos do segmento e feito 
importante interação com os Parlamentares.

Aproveito para apresentar justificativa aos con-
vidados. Conforme determina o Regimento Interno da 
Casa, a palavra não pode ser concedida a quem não 
seja Parlamentar, exceto quando a sessão for trans-
formada em Comissão Geral, para tratar de tema es-
pecífico. Nesse caso, é permitida a inscrição de convi-
dados indicados por Parlamentares. Por esse motivo, 
não teremos o prazer de ouvir os nossos convidados, 
em especial o Pedro Wähmann.

Tenho certeza de que prestamos homenagem 
por intermédio dos Parlamentares e da presença de 
tantos convidados ilustres.

Antes de encerrar a sessão, convido todos a 
participar de um coquetel que será oferecido no Salão 
Nobre desta Casa.

Muito obrigado.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Sciarra) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Sciarra) – Está 

encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 43 
minutos.)
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I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ha-
vendo número regimental – 404 Sras. e Srs. Deputados 
registrados no painel eletrônico e 434 na Casa –, de-
claro 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. MANATO, 1º Suplente de Secretário, ser-
vindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata 
da sessão antecedente, 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 ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Edinho 
Bez.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero registrar que, no Brasil, 70 mil pessoas 
aguardam, em lista de espera, por doação de órgãos. 
Os dados são fornecidos pela Associação Brasileira 
de Transplantes de Órgãos – ABTO. O País realiza 
cerca de 17 mil transplantes por ano e é considerado 
modelo em número de transplantes realizados. Po-
rém, o número de doações é baixo, 5,4 doadores por 
milhão de população (pmp), só no primeiro semestre 
deste ano. O número representa menos de 25% da 
lista de espera.

Nos últimos 3 anos, houve diminuição no número 
de doadores efetivos no Brasil. O Registro Brasileiro 
de Transplantes, divulgado pela ABTO, mostra que, em 
2004, a taxa foi de 7,3 doadores por milhão de popu-
lação; em 2005, de 6,4 e, em 2006, de 6.

Na avaliação da ABTO, a queda no número de do-
adores está associada à falta de incentivo e de campa-
nhas permanentes de esclarecimento à população.

O Estado de Santa Catarina tem apresentado 
o melhor índice de captação e doação de órgãos do 
País. Lá, com 14 doadores por milhão de população, 
seguido pelo Rio Grande do Sul, com 12 por milhão 
de população.

O Estado catarinense tem seguido o modelo 
espanhol, considerado o melhor do mundo, com 30 
doadores por milhão de população. Nos Estados Uni-
dos e na Europa, a taxa fica em torno de 16, segundo 
dados da ABTO.

Comissões ajudam a identificar os potenciais do-
adores, notificar esse doador para a Central de Trans-
plantes da Secretaria de Saúde, manter esse doador 
em boas condições para que os órgãos funcionem 
bem até a retirada, conversar com os familiares e fazer 
todos os exames necessários até a entrega do corpo 
para a família.

Dos 17 mil transplantes feitos por ano, a maio-
ria é de córnea e de tecidos, sendo que em torno de 
6 mil transplantes são de órgãos sólidos. Três mil são 
transplantes de rins, 900 de fígado, entre outros em 
menor quantidade.

A Campanha Nacional de Doação de Órgãos, 
que este ano tem como tema Preserve a vida, seja um 
doador de órgãos, pretende esclarecer as principais 
dúvidas da sociedade, já que a falta de informações 
confunde a família na hora da decisão.

Para doar órgãos não é necessário registrar ne-
nhum documento, basta que a pessoa expresse em 
vida o desejo de doar algum órgão, e a doação, de 
acordo com a legislação brasileira, só acontece com 
a autorização da família.

Em Santa Catarina, a vontade política, o inves-
timento da Secretaria de Saúde, da Central de Trans-
plantes e as atividades desenvolvidas pelas Comissões 
Intra-Hospitalares nos principais hospitais do Estado 
são fatores que fazem o Estado figurar com altos ín-
dices de captação e doação.

Sr. Presidente, esses dados são muito impor-
tantes e significam vida sem que se prejudique quem 
quer que seja. Solicito a V.Exa. que seja dada ampla 

Ata da 252ª Sessão, em 20 de setembro de 2007
Presidência dos Srs. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente; Manato,  

1º Suplente de Secretário; Natan Donadon,  
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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divulgação a esse belíssimo trabalho de levantamen-
to de dados.

Muito obrigado.
O SR. MANATO (Bloco/PDT – ES. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
comunico que ontem apresentei à Casa o Projeto de 
Lei nº 2.081, de 2007, que institui a videoconferência 
como regra no interrogatório judicial, alterando o De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, o Código 
de Processo Penal.

O projeto modifica o art. 185 do decreto-lei men-
cionado, de maneira que interrogatórios e audiências 
de acusados considerados perigosos, presos ou não, 
deverão ser realizados a distância, por meio de video-
conferência, com autorização judicial, após a análise de 
razões de ordem pública, de segurança ou utilidade.

O projeto também dispõe que o acusado deverá 
conhecer, previamente, o procedimento a ser adotado 
em seu interrogatório e/ou audiência e que será ga-
rantido à família do acusado o direito de acompanhar 
o interrogatório e/ou a audiência, por meio de video-
conferência, em sala reservada no tribunal ou no fó-
rum da cidade.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a trans-
crição do referido projeto nos Anais da Câmara dos 
Deputados, bem como a divulgação deste pronuncia-
mento pelos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.

PROJETO DE LEI A QUE SE REFERE O ORADOR

PROJETO DE LEI Nº 2.081, DE 2007 
(Do Sr. Deputado Manato)

Institui a videoconferência como regra 
no interrogatório judicial, alterando o De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
(Código de Processo Penal).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dá nova redação ao art. 185 do 

Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código 
de Processo Penal), disciplinando o interrogatório do 
réu preso pelo sistema de videoconferência.

Art. 2º O artigo 185 do Decreto-lei nº 3.689, de 
03 de outubro de 1941, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

Art. 185 ................................................. 
§ 1º Interrogatórios e audiências de acu-

sados considerados perigosos, presos ou não, 
deverão ser realizados à distância, por meio 
de videoconferência, com autorização judicial, 
após a análise de razões de ordem pública, 
segurança ou utilidade. 

§ 2º No momento da realização do in-
terrogatório e/ou da audiência, por meio da 
videoconferência, o acusado deverá estar, 
obrigatoriamente, acompanhado por defen-
sor constituído, ou por defensor dativo, nas 
dependências onde se encontrar o acusado, 
a fim de que fique resguardado o seu direito 
a ampla defesa e a garantia a sua liberdade 
probatória.

§ 3º O acusado deverá conhecer, previa-
mente, o procedimento a ser adotado em seu 
interrogatório e/ou audiência. 

§ 4º Será garantida à família do acusado, 
o direito a acompanhar ao interrogatório e/ou 
a audiência, por meio de videoconferência, em 
que seu familiar é acusado, em sala reservada 
no Tribunal, ou Fórum da Cidade.

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

Justificação

Vários Países democráticos na Europa já utilizam 
a videoconferência sem qualquer lesão aos direitos 
individuais. Os Estados Unidos já instituíram esse pro-
cedimento há anos. Vários tratados foram assinados, 
inclusive pelo Brasil, no sentido de se permitir a utiliza-
ção de videoconferência em ações criminais, haja vista 
a Convenção de Palermo, ou Convenção das Nações 
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. No 
Brasil, a própria Lei dos Juizados Especiais Federais 
permitiu que as turmas de uniformização de jurispru-
dência reúnam-se por meios eletrônicos. Várias outras 
hipóteses de utilização do sistema já existem no Brasil, 
em face da existência de resoluções e portarias.

Estando o defensor presente não há que se falar 
em cerceamento de defesa.

A controvérsia em torno do assunto é meramente 
uma questão semântica. Quando o art. 185 do CPP, 
diz que “O acusado, que for preso, ou comparecer es-
pontaneamente ou em virtude de intimação, perante a 
autoridade judiciária, no curso do processo penal será 
qualificado e interrogado”. A palavra comparecer deve 
ser entendida como a ciência do referido processo, 
mesmo que por escrito, sem, necessariamente, “ir à 
presença física do juiz”.

Há que se entender a escolha por somente “acu-
sados perigosos” e com decisão judicial após avaliação 
de qualquer um dos requisitos, ou todos, em razão de, 
normalmente, somente esses presos considerados 
perigosos precisarem ser transferidos de presídios ou 
terem condições financeiras de se refugiarem em ou-
tro estado-membro. Certamente, nossos magistrados 
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terão condições de avaliar a necessidade aventada 
no referido artigo.

A ciência ao acusado do procedimento quanto 
ao seu interrogatório e/ou audiência é uma questão 
de decência do Estado, uma consideração. 

Quanto ao acompanhamento do interrogatório e/
ou audiência dos acusados, por seus familiares, além 
de ser uma demonstração de humanidade por parte 
do Estado (pois deveria ser ele, obrigatoriamente, a 
demonstrar), acarretaria menos prejuízos à família e 
ela poderia analisar, independentemente de seu grau 
de instrução, a isenção do Poder Judiciário e a lisura 
do processo. A publicidade dos atos nunca é demais. 

Sala das Sessões,  de setembro de 2007. – Depu-
tado Manato, PDT/ES.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, a cena deveria 
ser mais pujante. Todos estávamos preparados para 
continuar o debate que V.Exa., com sua experiência, 
anunciou que seria longo e alentado, mas próprio dos 
bons momentos do Parlamento. Infelizmente, o aque-
cimento de ontem, até a votação inicial da prorrogação 
da Desvinculação de Receitas da União e da cada vez 
menos provisória Contribuição Provisória sobre Movi-
mentação Financeira, não teve continuidade hoje. Mas 
na semana que vem estaremos aqui.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para nós, 
do PSOL, as investigações da Polícia Federal sobre o 
valerioduto mineiro, que tem o PSDB no seu epicentro, 
são extremamente importantes.

É preciso entender que há um processo de priva-
tização da política e de financeirização das campanhas 
eleitorais que acaba por estimular a formação de gru-
pos mafiosos que misturam interesses públicos com 
privados e consolidam um tipo de poder que é contra 
o interesse maior da população.

O Delegado Zampronha, ao investigar como se 
desenrolou o processo do mensalão mineiro na cam-
panha do atual Senador Eduardo Azeredo, disse que 
havia uma organização criminosa, a exemplo do que 
aconteceu com o mensalão mais recente, que o Su-
premo começa a investigar, e seu operador é o mes-
mo Marcos Valério, que acabou prestando serviços 
ao PT.

Aliás, quando a secretária do Sr. Marcos Valério 
esteve no Conselho de Ética da Câmara, disse que ele 
não tinha preferência partidária. No seu afã de ganhar 
dinheiro e prestar serviços com sua agência de publi-
cidade, aproximava-se de quem estivesse no poder ou 
com possibilidade de chegar até ele.

O Delegado Luiz Flávio Zampronha disse, textu-
almente, em referência ao mensalão tucano mineiro:

Tratava-se de fundos públicos desviados das 
administrações direta e indireta do Estado de Minas 
Gerais e de valores repassados à coligação eleitoral 
por empresários, empreiteiros e banqueiros com in-
teresse econômico junto ao Poder Público daquela 
Unidade da Federação.

Por conta de suas próprias hostes e de sua ban-
deira socialdemocrata, esperamos que a bancada do 
PSDB tenha o zelo de questionar alguns dos seus qua-
dros que se envolveram em tais tramóias. Isso é um 
dever de autenticidade para que a crítica em relação 
ao PT, que é justa, tenha o selo da coerência.

Queremos também, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, que Cacciola volte para falar o que o Ban-
co Central do Brasil, à época de Francisco Lopes e de 
Fernando Henrique Cardoso, andou fazendo contra 
os reais interesses nacionais. Por isso, querido amigo 
Deputado Carlito Merss, Deputado Luiz Couto, Depu-
tada Jô Moraes, questionamos a nomeação de Henrique 
Meirelles por uma razão política. Ele vinha do ninho 
tucano, pelo qual foi candidato com uma campanha 
milionária em Goiás.

Por dever de coerência, queremos a apuração do 
mensalão tucano mineiro e a volta de Cacciola ao Bra-
sil, não só para que cumpra pena, mas também para, 
quem sabe, sem saída, falar sobre muitas coisas que 
ainda precisam ser elucidadas.

Antes de concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. 
que seja transcrita nos Anais da Casa matéria, divulga-
da no blog do jornalista Josias de Souza, sobre nego-
ciações ocorridas nos últimos dias, o que nos motivou 
a apresentar 3 requerimentos de informação: um para 
o Ministro Guido Mantega, outro para o Ministro Rei-
nhold Stephanes, sobre a possibilidade de rolagem de 
dívida do setor ruralista, e outro ainda para o Ministro 
da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima. O reque-
rimento de informações é um instrumento parlamentar 
que devemos usar.

A confirmação dessas gestões e cobranças da 
“pequena política” revelará como continuamos prisio-
neiros do toma-lá-dá-cá, da troca do voto por favores, 
dentro do próprio Parlamento nacional.

O PSOL tomará as providências cabíveis, por 
meio desses requerimentos de informação, para apu-
rar o papel das autoridades públicas nessas tenebro-
sas transações.

Por fim, faço mais um para o Ministério da Saú-
de, quanto a mistura muito saudável adotada na ali-
mentação das nossas crianças, que estaria sendo 
substituída em decorrência de um lobby da Nestlé. É 
preciso verificar isso.

Muito obrigado.
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MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Por CPMF, governo admite até rolar dívida 
rural.

Bancada ruralista estima que débito total chega a 
70 bi.

Negociaram-se também cargos e R$ 21 mi em 
emendas.

Wilson Dias/ABr
A aprovação do texto básico da CPMF na Câ-

mara foi precedida de uma série de reuniões entre 
deputados rebeldes e ministros de Lula. Em reunião 
realizada na manhã desta quarta-feira (19), farejou-se 
uma insurreição no consórcio governista, que amea-
çava a renovação do imposto do cheque. Por trás do 
movimento, havia reivindicação de cargos, verbas e 
renegociação de dívidas.

Concentrava-se na bancada ruralista um dos fo-
cos da revolta parlamentar. Há na Câmara algo como 
90 deputados ruralistas – cerca de 40 ameaçaram 
derrubar a CPMF. Para demover a resistência, reali-
zaram-se reuniões com os ministros Guido Mantega 
(Fazenda) e Reinhold Stephanes (Agricultura). Os mi-
nistros mostraram-se abertos a abrir negociação em 
torno da rolagem de dívidas de ruralistas. 

Embora o acerto ainda não tenha sido fechado, 
os deputados entenderam que os ministros se com-
prometeram com a análise da rolagem dos emprésti-
mos agrícolas. Alguns, atrasados desde 1995, já foram 
inscritos em dívida ativa. Estimam que a dívida alça 
à casa dos R$ 70 bilhões, dos quais cerca de R$ 38 
bilhões venceriam em 2007. Não é pouca coisa.

Os R$ 70 bilhões correspondem a quase duas 
vezes a arrecadação anual da CPMF, um tributo que 
deve render ao governo, em 2007, cerca de R$ 37 bi-
lhões. “Demos um crédito de confiança ao governo”, 
disse ao blog um dos deputados que participaram dos 
entendimentos.

Outro foco de insurreição envolvia três bancadas 
do PMDB –a de Minas Gerais, a do Rio de Janeiro e a 
do Centro-Oeste. Neste caso, a rebeldia era motivada 
por reivindicações dos peemedebistas mineiros. Os 
colegas das outras duas bancadas aderiram à revolta 
por solidariedade. O PMDB das alterosas subiu nas 
tamancas por cargos. Queixou-se da indiferença com 
que vem sendo tratado pelo Planalto. Alegou que, no 
primeiro mandato de Lula, desfrutava de posições es-
tratégicas da engrenagem pública. 

Eram cargos no Ministério da Saúde, na Eletro-
brás e em Furnas, por exemplo. Sob Lula II, perderam 
todas as posições antigas. E não ganharam nenhuma 
nova nomeação. Enxergaram na sofreguidão do gover-
no em aprovar a CPMF uma oportunidade para fazer 

sua voz chegar ao Planalto. Soaram convincentes. De 
novo, o governo comprometeu-se a ceder. Entre os car-
gos reivindicados pelo grupo, o mais vistoso é a dire-
toria Internacional da Petrobras. Deseja-se acomodar 
ali um funcionário da própria estatal. Chama-se João 
Augusto Fernandes. 

Prevaleceu neste caso, uma tese que o presi-
dente do PMDB, Michel Temer (SP), esgrimiu em en-
contros reservados com a sua tropa. Temer ponderou 
que o PMDB deveria aproveitar a votação da CPMF 
para demonstrar ao governo que é indispensável. O 
partido tem na Câmara uma bancada de 92 deputados. 
Sete estavam fora de Brasília. Segundo o raciocínio 
de Temer, para se cacifar junto ao governo, o partido 
teria de levar ao painel eletrônico cerca de 80 votos. 
Temer foi atendido na base do voto de confiança. Uma 
confiança que terá de ser demonstrada já nas próxi-
mas horas. 

Embora tenha sido aprovada em votação prelimi-
nar, a emenda da CPMF ainda está na dependência da 
análise de dez destaques apresentados pela oposição. 
Para rejeitá-los, o governo terá de dispor, em dez vo-
tações sucessivas, de pelo menos 308 votos. Depois, 
ainda será preciso votar o tributo em segundo turno.

De resto, o líder do governo na Câmara, José Mú-
cio (PTB-PE), passou o dia negociando com colegas 
do consórcio governista, o preenchimento de cargos e 
a liberação de emendas injetadas pelos próprios con-
gressistas no Orçamento da União. Feitas as contas, 
estima-se que o Planalto tenha prometido liberar R$ 21 
milhões. Quanto aos cargos, além das promessas feitas 
ao PMDB, foram apalavradas nomeações em benefício 
de pelo menos mais quatro legendas consorciadas ao 
governo: PP, PR, PSB e PTB. Uma festa. 

No Senado, onde a resistência à CPMF é maior e 
a base governista é menor, a zorra tende a incremen-
tar-se. Como diz o senador Pedro Simon (PMDB-RS), 
para obter o que deseja, o governo terá de “comprar a 
alma dos senadores”. Uma mercadoria que, embora 
encontradiça, costuma custar caro. Que mais resta ao 
contribuinte fazer? Nada, exceto pagar e rir do próprio 
infortúnio.

(Escrito por Josias de Souza à 1h35).
O SR. CARLITO MERSS (PT – SC. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna desta Casa para fazer três 
registros importantes para Joinville, Santa Catarina 
e o País. O primeiro é que neste mês de setembro a 
diretora da Escola Municipal Pastor Hans Müller, de 
Joinville, Profa. Maria Margarida Rosso, foi recebida 
pelo Presidente Lula e pelo Ministro da Educação em 
reconhecimento ao desempenho da instituição no Ín-
dice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 
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O IDEB, que leva em consideração o desempenho 
dos alunos em provas de matemática e de português, 
atingiu uma média nacional de 3,8. Foi um indicador 
criado pelo Governo para estipular metas de supera-
ção da repetência e melhoria da qualidade de ensino. 
A meta é que a média nacional atinja 6 em 2021. A 
Escola Hans Müller já chegou a 6,2 e mais 26 escolas 
de Joinville superaram a nota 5. A escola joinvilense 
é a quinta melhor média entre as escolas públicas de 
todo o País. Interessante é que a Diretora Rosso atri-
buiu o desempenho à participação da comunidade e 
ao desempenho dos professores. Um reconhecimento 
importante do papel da comunidade escolar. A escola, 
localizada no bairro Glória, atende 680 alunos, tem 27 
professores e 17 funcionários. Parabéns a toda a co-
munidade pelo brilhante desempenho conquistado.

O segundo registro é que a Prefeitura de Join-
ville e a Associação Comercial e Industrial da cidade, 
juntamente com a Secretaria da Fazenda do Governo 
do Estado de Santa Catarina, anunciaram os termos 
da negociação que irão permitir a compra do terreno 
para a construção do novo campus da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Localizado na Curva do Ar-
roz, saída sul de Joinville, o novo campus irá atender 
toda a região norte, beneficiando vários municípios. 
Em outra oportunidade, já assumi o compromisso de 
apresentar uma emenda individual de R$2 milhões 
para a construção desse campus. Hoje pela manhã, 
também, reivindiquei que o Fórum Parlamentar Catari-
nense reapresente uma emenda coletiva da bancada, 
fomentando a interiorização do ensino público federal 
no Estado. Uma emenda da bancada pode contribuir 
para a construção do campus de Joinville, bem como 
colaborar para o novo campus de Curitiba e o de Ara-
ranguá, ampliações da UFSC que se tornaram possí-
veis com a nova política de expansão e interiorização 
do ensino federal promovida pelo Governo Lula. Além 
disso, a UFSC, que já vinha sendo interiorizada com 
pólos de ensino a distância, vai receber em Joinville, 
num período muito breve, o Palacete Niemeyer, cons-
trução histórica que está sendo totalmente restaurada 
com o apoio do Banco do Brasil.

O terceiro registro é que no próximo dia 1º de 
outubro iremos participar da solenidade em que o Mi-
nistro dos Transportes promoverá a entrega do Eixo 
de Acesso Sul do Município de Joinville à BR-101. É 
a maior obra rodoviária urbana bancada com recur-
sos do Governo Federal. Foram R$21 milhões de uma 
obra estratégica para a saída sul de Joinville, região 
mais densamente povoada do município. Iniciada no 
Governo FHC e paralisada em 2002, o Governo Lula 
retomou as obras, que enfrentaram muitas dificuldades 
como inadequação do projeto, adensamento do terre-

no, dificuldades nas desapropriações e necessidade 
de aditivos contratuais. Felizmente, agora comemora-
mos, a obra está pronta e será entregue à comunidade 
de Joinville. Essa obra facilita o acesso da região sul 
da cidade a Florianópolis e, no futuro, será também a 
principal via de acesso ao novo Campus Federal da 
UFSC. Registro o meu agradecimento ao empenho do 
DNIT, do Ministério dos Transportes, para superar as 
dificuldades e concluir esse importante investimento 
do Governo Lula em Joinville.

Obrigado.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, lerei 
a nota oficial elaborada pela Presidência da Comis-
são de Direitos Humanos e Minorias com relação ao 
atentado praticado contra o jornalista Amaury Ribeiro 
Júnior, do Correio Braziliense:

“Nota Oficial
Atentado contra jornalista é reação do 

crime organizado
O atentado contra o jornalista Amaury 

Ribeiro Jr., do Correio Braziliense, ocorrido 
ontem na Cidade Ocidental-GO, Entorno do 
Distrito Federal, atingiu não só um profissional 
no exercício de suas funções. Foi um atenta-
do contra a liberdade de imprensa, um crime 
contra a população do Entorno do Distrito 
Federal, um desafio do crime organizado ao 
poder público e à sociedade.

Nunca o mundo do crime tinha sido in-
vestigado tão profundamente pela imprensa 
nessa região conflagrada. Embora seja há 
muito tempo cenário de violência e impunida-
de, a população que vive nos assentamentos 
próximos à capital federal só é lembrada em 
períodos pré-eleitorais. As centenas de mi-
lhares de famílias atraídas de todo o País tem 
encontrado a falta de empregos e de serviços 
públicos essenciais. A impunidade tem preva-
lecido nos homicídios com características de 
crimes de mando. Face a essas circunstân-
cias, deve ser cuidadosamente explorada a 
hipótese de que o atentado tenha sido uma 
reação do crime organizado contra a série de 
reportagens.

Esta Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias vem requerendo providências contra 
a violência no Entorno desde 1995. O abando-
no só é rompido quando, diante de um crime 
com repercussão maior, anunciam-se medidas 
que nunca são implementadas. A região já foi 
incluída entre as cinco áreas prioritárias para 
investimentos em segurança pública. Quantas 
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vezes foram anunciadas ações conjuntas dos 
governos federal e dos estados próximos, que 
nunca se materializaram?

Esta Comissão publicou em 2003 o Re-
latório sobre Execuções Sumárias, no qual 
a região do Entorno do DF figura como uma 
das mais violentas do Brasil” – não por acaso 
essa área consta como prioritária na relação 
do Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania. “O  documento foi encami-
nhado à época para a Relatoria sobre Execu-
ções Sumárias da Organização das Nações 
Unidas – ONU.

Demos início hoje à elaboração de novo 
relatório, incluindo a série de reportagens do 
Correio Braziliense. O documento será entre-
gue à referida Relatoria da ONU, à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (ligada 
à Organização dos Estados Americanos), ao 
Ministério da Justiça e governos do DF, Goiás 
e Minas Gerais.

Destacamos, com base nos estudos de 
processos e em denúncias recebidas, o altís-
simo percentual de policiais envolvidos direta 
ou indiretamente nas quadrilhas, particular-
mente do tráfico de drogas. Diante disso, de-
vem ser priorizadas ações de capacitação e 
reciclagem de policiais, fortalecimento de ou-
vidorias e corregedorias, com a autonomia e 
os recursos necessários. Remuneração digna 
é indispensável, mas não suficiente.

Também reiteramos a indicação no sen-
tido da integração das forças de segurança. 
Já foram criados até centros de integração de 
operações policiais. Mas pouco tempo depois 
transformaram-se em unidades policiais com 
os mesmos problemas de sempre.

A credibilidade das medidas anunciadas 
para o enfrentamento da violência e impuni-
dade no Entorno do DF dependerá de sua 
efetiva implementação. Dependerá também, 
ao lado dessas medidas de segurança públi-
ca, da implementação de projetos sociais que 
ofereçam alternativas aos jovens da região, 
reduzindo a vulnerabilidade deles face ao cri-
me organizado.

Brasília, 20 de setembro de 2007. – Depu-
tado Luiz Couto, Presidente”.

Sr. Presidente, ontem, esse jornalista, quando fa-
zia uma investigação sobre tráfico de drogas e ação de 
extermínio naquela região, sofreu um atentado. Hoje, 
disseram que ocorreu um milagre – quem atirou era 

perito e visava à veia femoral. Foi um milagre o jorna-
lista Amaury Ribeiro Júnior não ter caído morto.

Espero que haja um trabalho de inteligência. So-
mente com trabalho de uma unidade de inteligência da 
Polícia Federal em toda aquela região será possível 
investigar o esquema, que inclui mandantes, executo-
res e protetores. O que tem acontecido no Entorno é 
ação do crime organizado. Desse modo, somente uma 
ação organizada será capaz de debelá-la.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, os profissionais da educação do Município de 
São Paulo decidiram paralisar as atividades e entrar 
em greve a partir de 25 de setembro. A decisão foi to-
mada em assembléia maciça, que reuniu mais de 4 
mil pessoas, na última sexta feira, após o Governo de 
Kassab ter declarado o fim das negociações e não ter 
atendido nenhuma das reivindicações da categoria, 
como, por exemplo, reposição das perdas salariais e 
incorporação das gratificações, inclusive para os apo-
sentados, pensionistas e readaptados. Além disso, o 
Executivo enviou à Câmara Municipal vários projetos 
de lei, numa clara intenção de dividir o funcionalismo, 
atacar direitos e não atender os justos anseios dos 
servidores.

Os projetos de lei do Executivo na Câmara Mu-
nicipal dizem respeito a estes temas:

Planos de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS: 
para os quadros de servidores de nível superior, ex-
cetuando os profissionais do magistério, numa clara 
intenção de dividir os servidores públicos;

Período probatório: depois de cumprido o prazo 
probatório, o servidor deverá prestar nova prova para se 
efetivar, como se estivesse fazendo novo concurso;

Lei de Vantagem de Ordem Pessoal – VOP: o 
servidor, quando recebe algum ganho judicial, como 
no caso dos 81% tirados por Maluf em 1995 e já com 
decisão favorável transitada em julgado, recebe um 
valor, o qual fica congelado e não se incorpora ao 
padrão de vencimentos. Como se vê, trata-se de uma 
grande perda, configurando-se, na prática, revogação 
da decisão judicial;

Lei salarial: a Prefeitura pretende continuar limi-
tando em 40% do total da receita do município o pa-
gamento de pessoal. Essa destinação, na realidade, 
é muito menor, porque outras receitas da arrecadação 
não entram, como, por exemplo, as receitas advindas de 
multas e outros tributos. Calcula-se que esses valores 
chegariam a mais de 2 bilhões de reais. A Constituição 
Federal prevê gastos com folha de pessoal entre 40% 
e 60%. O projeto de reajuste salarial não significará 
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aumento real, deixando os salários congelados, pois 
a lei salarial permanecerá com teto de 40%;

Criação de mais de 4 mil cargos de confiança 
de livre provimento: poderá haver mobilidade de uma 
secretaria para outra, inclusive para atender a acordos 
políticos, por exemplo: gestão dos CEUs, direção de 
hospitais, e Coordenadorias de Educação não preci-
sarão mais ser dirigidas por profissionais da área.

Kassab quer dividir a categoria para sucatear a 
educação.

Numa clara demonstração de que não pretende 
garantir uma real valorização dos profissionais da edu-
cação, o Secretário da Educação Municipal, Alexandre 
Schneider, apresenta propostas de reestruturação do 
quadro dos profissionais do magistério, conversando 
separadamente com os sindicatos e entidades dos 
profissionais da educação – faço aqui uma alusão a 
Maquiavel: “É preciso dividir para governar”. O Gover-
no divide a categoria, negocia pontos isoladamente 
e não promove uma discussão ampla e democráti-
ca entre todos os interessados para poder avançar e 
definir políticas educacionais consistentes e efetivas 
para a cidade.

As propostas do Executivo, acompanhadas de 
algumas diretrizes, tratam da reestruturação do quadro 
dos profissionais da educação e da carreira do magisté-
rio, da proposta de organização da Educação de Jovens 
e Adultos – EJA, da reestruturação curricular da rede 
municipal de ensino e das terceirizações dos serviços 
de merenda, limpeza, manutenção e vigilância. 

As propostas apresentadas até agora atacam os 
direitos dos profissionais da educação e não resolvem 
estruturalmente as condições de trabalho e de ensi-
no/aprendizagem. Os graves problemas vivenciados 
pelas escolas cotidianamente não são enfrentados, e 
as ações anunciadas não promovem a qualidade do 
ensino a que toda a população tem direito. 

A precarização das relações de trabalho e a falta 
de compromisso em oferecer atendimento de qualidade 
à população também fica evidente, através do incentivo 
à terceirização dos serviços, inclusive educacionais, 
com o estabelecimento de parcerias com ONGs e en-
tidades para oferecer ensino profissionalizante para os 
jovens e adultos, até com redução da grade curricular, e 
a ampliação do atendimento em Centros de Educação 
Infantil – CEIs privados, antigas creches conveniadas, 
para as nossas crianças pequenas.

A maioria das medidas anunciadas não vem 
acompanhada de contrapartida financeira, de pessoal 
e de infra-estrutura, o que é necessário para promover 
mudanças qualitativas no sistema de ensino e nas esco-
las. Além disso, não há preocupação em promover real 

valorização dos profissionais da educação, garantindo 
melhores condições de trabalho e de ensino. 

O Prefeito compromete qualidade de ensino.
O Governo Kassab deixa bem clara em suas 

propostas a concepção de Estado e de educação que 
quer implementar na cidade, uma concepção cujos 
aspectos centrais são estes: estímulo à competição, 
à produtividade, à padronização do ensino, à homo-
geneização dos conteúdos, à preparação para o tra-
balho e à perpetuação de uma política de premiações 
e bônus, que não pretende universalizar os direitos 
fundamentais. 

Temos vários exemplos dessa política que se 
pretende adotar: a proposta de redução do número de 
turnos nas escolas sem um planejamento, superlotando 
as salas de aula; aumento da jornada dos professo-
res sem aumento real de salário; avaliações externas 
dos alunos através da aplicação da Prova São Paulo, 
só premiando as escolas onde os alunos forem bem 
avaliados; extinção, na vacância, do quadro de apoio 
– merendeiras, funcionárias de limpeza e vigias –, 
contratando empresas privadas para a prestação dos 
serviços desempenhados por esses profissionais.

O Governo pretende também criar uma certifi-
cação para professores que abre a possibilidade de 
demissão do funcionário. O art. 41 da Constituição Fe-
deral, modificado pela Emenda Constitucional nº 19, 
vigora com a seguinte redação:

“Art. 41.............................................. .....
1º O servidor público estável só perderá 

o cargo:
............ ..................................................
III – mediante procedimento de avaliação 

periódica de desempenho, na forma de lei com-
plementar, assegurada ampla defesa.

............................................................ ...
§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua 

desnecessidade, o servidor estável ficará em 
disponibilidade, com remuneração proporcio-
nal ao tempo de serviço, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo”.

Isso significa que o funcionário público poderá 
ser demitido por insuficiência de desempenho, que se 
comprovaria com a avaliação/certificação, ou é coloca-
do na situação de excedente, devido à terceirização. 
Todas essas ações são políticas do atual Governo 
Municipal que precisamos combater.

Água na sopa.
Há várias denúncias, apontadas pela imprensa na 

semana passada, em relação à terceirização da me-
renda na rede municipal de ensino, onde as empresas 
terceirizadas, deliberadamente, para fazer economia, 



48784 Sexta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

reduzem a quantidade de alimentos servidos às nos-
sas crianças e jovens, diminuem o valor nutricional 
dos produtos servidos e ainda, por pura demagogia, 
alegando a intenção de atrair os pais e a comunidade 
para a escola, ferindo inclusive a Lei de Licitações, pre-
tendem distribuir sopa pronta, no verão, sem nenhum 
valor nutritivo. E, o que é pior, dinheiro público – mais 
de 60 milhões de reais – é repassado para o setor pri-
vado, recurso que poderia ser mais bem utilizado em 
benefício da população.

Diante dos fatos denunciados, gostaria de desta-
car, para que conste nos Anais desta Casa, que entra-
mos com uma representação no Ministério Público de 
São Paulo, a fim de que as denúncias sejam apuradas, 
bem como sejam tomadas as medidas e adotadas as 
punições cabíveis. É preciso que haja investigação ri-
gorosa dos fatos, transparência na prestação de con-
tas e aplicação dos recursos e fiscalização e controle 
por parte da sociedade, para poder barrar a sanha 
privatista e irresponsável determinada pelas ações 
governamentais.

A resposta é a luta.
Quero aqui reafirmar todo o meu apoio às lutas 

dos educadores que mais uma vez paralisam suas 
atividades para reivindicar melhores condições de 
trabalho e salários dignos e, mais do que isso, vão às 
ruas denunciar e resistir aos avanços neoliberais que 
atacam direitos, que vergonhosamente fazem perpetu-
ar e aprofundar as desigualdades sociais, oferecendo 
escola pobre para os pobres. Reafirmo também meu 
repúdio ao desmonte do Estado efetuado por meio dos 
contratos terceirizados para prestação dos serviços 
básicos oferecidos à população. 

O SR. GUILHERME MENEZES (PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, há 6 anos, no dia 20 de setembro, uma 
parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Vitória 
da Conquista e a Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia – UESB dava origem ao Grupo de Economia 
Popular, o GEP, reunindo mais de 200 integrantes, en-
tre artistas, artesãos, produtores rurais e prestadores 
de serviços de diversas áreas.

Reconhecido pelo Ministério da Justiça como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
– OSCIP, o grupo criou um selo de qualidade, montou 
uma lojinha no centro da cidade e, por meio de emen-
da parlamentar elaborada por nosso mandato, adqui-
riu um veículo e equipamentos para a realização de 
feiras itinerantes.

A sabedoria dos antigos ensina que “chuva fina é 
que molha a terra”. Assim é a economia solidária, dis-
creta mas eficiente, que vai unindo micros e pequenos 
empreendimentos, estabelecendo a necessidade da 

cooperação e não o espírito de competição, para dar 
certo. Além da auto-estima que faz nascer nas pessoas, 
que agora são parte de um grupo, há a real qualifica-
ção de cada um para viver melhor com o resultado de 
um trabalho desenvolvido coletivamente.

Esta é, na realidade, uma nova maneira de cons-
truir a vida em sociedade, baseada na solidariedade, 
com as organizações atuando em rede, trocando ex-
periências e construindo alternativas políticas para 
superar as situações de exclusão em que boa parte 
dos brasileiros se encontram.

Vale lembrar que, neste momento, a Frente Par-
lamentar de Economia Solidária da Câmara dos Depu-
tados busca se articular nacionalmente para instituir o 
marco regulatório da economia solidária e redigir uma 
nova lei do cooperativismo. A lei em vigor data da épo-
ca da ditadura militar.

Por tudo isso, é uma grande satisfação constatar, 
na passagem do sexto aniversário do Grupo de Eco-
nomia Popular de Vitória da Conquista, o quanto essa 
experiência tem sido vitoriosa na região do centro-sul 
do Estado da Bahia. Aproveito a oportunidade para 
saudar toda a sua diretoria, na pessoa da sua atual 
Presidente, Ivanete Oliveira Silva.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, ilustre Deputado 
Inocêncio Oliveira, caros Deputados, queridas Depu-
tadas, o que me traz hoje a esta tribuna é o mesmo 
sentimento que expôs o Deputado Luiz Couto em seu 
pronunciamento, em que leu nota da Comissão de Di-
reitos Humanos desta Casa.

Nessas últimas semanas, vários acontecimentos 
relativos à violência que ocorre neste País foram regis-
trados pelos órgãos de imprensa. Mencione-se o trem 
atingido por balas quando transportava Ministros de Es-
tado; a chacina em São Paulo que vitimou 18 pessoas; 
as 3 chacinas ocorridas na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, minha cidade, com requintes de cruel-
dade, em que festas de aniversários foram invadidas, e 
a metralhadora rolou fácil, atingindo inúmeras pessoas. 
Ontem mesmo foi enterrada a última vítima.

E agora, na Capital Federal, no coração político 
do Brasil, nós nos deparamos com esse absurdo ata-
que contra o jornalista Amaury Ribeiro Júnior, em que 
tentaram assassiná-lo. 

Até as circunstâncias na qual ele sofreu o aten-
tado nos incomoda: o profissional se encontrava na 
mesa de um bar, tranqüilo, com seu amigo, tomando 
um caldo. Imaginem os senhores e as senhoras o que 
significa para cada morador da Cidade Ocidental ou 
do Entorno do Distrito Federal conviver com esse co-
tidiano de ameaça e de violência. 
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Deixo registrada a mais completa solidariedade a 
Amaury e seus familiares, aos profissionais jornalistas 
tanto do Estado de Minas, principal jornal de minha 
cidade, quanto do Correio Braziliense. 

Esta Casa tem de estar alerta para esses suces-
sivos acontecimentos e não se preocupar apenas com 
o que acontece no seu interior. Os intensos debates 
políticos aumentaram as possibilidades de crescimento 
do País nos últimos dias; a Oposição exerceu intenso 
e legítimo trabalho de obstrução. Mas temos de nos 
voltar para fora da Câmara e nos preocupar com a vio-
lência que assalta cada cidade brasileira, porque pode 
ser que nossos filhos e parentes sejam ameaçados ou 
atingidos por uma bala perdida. 

Caros Deputados, queridas Deputadas, precisa-
mos de uma perspectiva, de um norte para perseguir. 
A primeira providência é insistir na pauta que orienta 
o projeto de desenvolvimento deste País, é verificar 
como caminha a implantação do Programa de Ace-
leração do Crescimento e garantir que a burocracia 
estatal não impeça o seu avanço. 

Temos também de nos voltar para os trabalhado-
res que se mobilizam pela melhoria de seus salários. 

O primeiro desafio deste País é o desafio do de-
senvolvimento, e o segundo é o da educação. Não pode 
ser apenas retórica, demagogia, a nossa compreensão 
de que a educação é um instrumento fundamental para 
o desenvolvimento científico e tecnológico, mas também 
indispensável para o desenvolvimento humano, para 
a promoção dos valores sociais e da fraternidade. A 
pauta do PAC da Educação e de outras medidas a ele 
relacionadas deve ser nossa segunda prioridade. 

Nossa terceira missão, caros Deputados, queridas 
Deputadas, é compreender que a segurança pública 
se transformou num grave problema de soberania, 
mas não de soberania nacional, e sim de soberania 
humana. Os homens e mulheres que vivem neste País 
têm de saber que o crime organizado não nasceu no 
ventre da miséria. Há algum tempo, muitas ações cri-
minosas saíam do ventre da miséria. Não mais. Elas 
agora saem do ventre da inteligência, do ventre dos 
muitos que se aproveitam da ingenuidade da juventu-
de para enriquecer.

Vamos votar com urgência a implantação da pau-
ta da segurança pública. Não podemos tratar desse 
tema só quando acontecimentos trágicos comovem 
a sociedade. Vamos garantir que o Sistema Único de 
Segurança Pública e todos os órgãos a ele vinculados 
trabalhem irmanados, para que a sociedade saiba que 
haverá um tempo de paz.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nessas 
últimas semanas vários acontecimentos relativos ao 
crime organizado, em diferentes Estados do País, 
ocuparam o noticiário dos órgãos de comunicação. 
Tivemos, no Rio de Janeiro, tiros disparados no trem 
que transportava 2 Ministros de Estado. Uma chacina 
em São Paulo assustou a todos pela sua crueldade. 
Agora é a Capital da República que desperta com a 
tentativa de assassinato do jornalista Amaury Ribei-
ro Junior que fazia uma séria de reportagens sobre a 
atuação do crime organizado.

Belo Horizonte foi abalada por 3 chacinas, en-
volvendo jovens e o tráfico de drogas, segundo os 
primeiros levantamentos das autoridades policiais. 
Mortes a sangue frio, com requinte de crueldade, com 
atiradores encapuzados. Execuções até dentro de ôni-
bus, num cenário de barbárie que coloca em xeque 
nossos mais elementares conceitos de organização 
social, de civilidade.

Coisas que se repetem nas grandes regiões me-
tropolitanas País afora e que exigem de nós uma ati-
tude ousada. É preciso que nos unamos numa ampla 
frente, entre as autoridades e a sociedade civil, para 
diminuir os dramáticos efeitos que esses acontecimen-
tos provocam em nossos jovens. 

É preciso que nos dediquemos a uma ampla 
e profunda revisão de tudo o que foi feito até agora. 
Cite-se o desmanche da estrutura educacional, em 
especial do modelo copiado de fora, deflagrado ainda 
no governo militar, o fim da formação técnico-profis-
sionalizante – uma alternativa que permitiu a milha-
res, talvez a milhões de brasileiros uma colocação no 
mercado de trabalho.

É preciso educar nossos meninos e meninas e 
sobretudo apontar-lhes um caminho que lhes retire a 
opção pelo tráfico, pela morte violenta ainda jovem. 
Se a delinqüência tem um valor lúdico – mais impor-
tante e poderoso que a família, a escola –, é preciso 
mudar conceitos, agir na raiz do problema e oferecer 
alternativas. 

Quero aqui alertar que é preciso, assim, reforçar 
as ações que permitam a identificação dos chefes de 
quadrilhas, o reforço da segurança no Estado, sobretudo 
em Belo Horizonte e em sua Região Metropolitana. Mas 
é fundamental, a par de toda a estrutura de segurança 
pública, e de sua efetividade, concentrar esforços para 
tornar a escola atrativa, formar cidadãos capacitados 
a enfrentar a vida. E para isso é fundamental que se 
criem alternativas de trabalho para absorver os milha-
res de meninos e meninas em idade produtiva.

Que as parcerias, tão faladas e decantadas, com 
a iniciativa privada, entre as 3 esferas de poder, se-
jam de fato implementadas com o propósito primeiro 
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de absorver a mão-de-obra hoje à mercê do tráfico de 
drogas, da marginalidade.

Trata-se de fazer do reforço da estrutura educa-
cional o caminho para o País reduzir a ação do crime 
organizado.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Gastão Vieira, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamen-
tar PMDB/PSC/PTC.

O SR. GASTÃO VIEIRA (Bloco/PMDB – MA. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, tivemos esta semana 2 dias 
de intenso trabalho no plenário desta Casa: mais de 
450 Parlamentares presentes, discutindo e votando 
a CPMF.

Sr. Presidente, apesar de todo esse movimento, 
venho referir-me à solidão, que, tenho absoluta certe-
za, é sentida não apenas por mim, mas pela maioria 
dos Parlamentares, mesmo em dias de intensa movi-
mentação.

O velho Afonso Arinos de Melo Franco escreveu 
em seu livro A Escalada que a pior solidão era aquela 
que vinha com muita companhia, mas uma companhia 
a quem não se tem o que dizer, nada a ofertar. 

Sr. Presidente, homens e mulheres da maior im-
portância neste País – ex-Governadores, ex-Secretá-
rios, ex-Ministros, profissionais liberais que sonharam 
um dia chegar ao plenário desta Casa e lutaram muito 
para que isso acontecesse – vagam pelos corredores 
do Congresso a caminho de seus gabinetes, descan-
sam em sofás, lêem os jornais porque nada mais têm 
a fazer do que apertar “sim”, “não” ou “obstrução”. 
Nada mais. 

Nenhum papel nos resta nesta Casa. Quinze, 
20 Parlamentares dominam toda a discussão: enca-
minham, orientam, usam o tempo da Liderança... Para 
a opinião pública, nós somos omissos: “Deputado, eu 
não o vi na televisão. O senhor não estava lá?” E outros 
dispõem de todo o tempo necessário. Vamos culpar a 
quem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados? Não 
estamos aqui para culpar ninguém. O que queremos 
é iniciar uma cruzada, a fim de que se altere o Regi-
mento da Casa e se permita a participação da maioria 
dos Parlamentares nas atividades da Casa.

O Deputado Inocêncio Oliveira, que ora preside 
a sessão, comandou uma Comissão que estudou a 
reforma do nosso Regimento. Apesar do respeito que 
esta Casa lhe tem, Deputado Inocêncio, pela compe-
tência e experiência, seu trabalho não foi aproveitado. 
Há muita resistência, e ficamos todos nós prisioneiros 
do Regimento. 

Por que temos de ficar nessa ociosidade, que 
tanto nos incomoda, quando poderíamos estar tra-
balhando em outras áreas desta Casa, cumprindo o 
nosso dever e sentindo-nos úteis? Por que se impede 
que as Comissões funcionem a partir do momento em 
que é alcançado o quorum para início da Ordem do 
Dia? Ninguém fica trabalhando em Comissão corren-
do o risco de faltar a uma votação no plenário. Nunca. 
Todos sabemos da penalidade financeira decorrente 
da ausência em uma votação. 

Por que não podemos continuar trabalhando? 
Isso me incomoda, e deve incomodar a maioria dos 
membros desta Casa. Pessoas que acumularam uma 
enorme experiência na vida profissional e política são 
obrigadas a vagar – repito –, procurando o que fazer, 
até o momento em que são novamente chamadas a 
utilizar o dedo como instrumento de sua inteligência e 
capacidade de trabalho.

Este meu discurso, Sr. Presidente, é um chama-
mento. Precisamos discutir nosso Regimento. Preci-
samos criar condições para que a grande maioria dos 
Parlamentares participe dos trabalhos da Casa. Não 
podemos ficar escravizados, espectadores privilegia-
dos de 15, 20, 25 Deputados que dominam todos os 
debates, falando quantas vezes quiserem. 

Este é meu quarto mandato, e continuo sentindo 
essa solidão dolorosa, fruto da minha incapacidade, 
apesar da grande disposição, de colaborar para que o 
processo legislativo corresponda acima de tudo àquilo 
que espera a sociedade.

Presidente Inocêncio Oliveira, V.Exa. tem todas as 
condições de liderar essa cruzada. Vamos rediscutir o 
Regimento, para permitir que todos os Deputados par-
ticipem das atividades parlamentares. As Comissões 
Permanentes já não conseguem mais trabalhar. Nós 
trabalhamos às quartas-feiras, mas marca-se sessão 
com Ordem do Dia para o mesmo horário e suspende-
se o trabalho nas Comissões. Oitenta projetos estão 
parados, esperando discussão, e não se realizam audi-
ências públicas. Trocamos todo esse trabalho para ficar 
sentados assistindo a novela ou futebol, ou fazendo 
cooper daqui até o Anexo IV, enquanto não chega a 
hora de voltarmos a utilizar, em vez de a nossa inteli-
gência e capacidade de trabalho, apenas o dedo, para 
registrar nossa presença e nosso voto. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Daniel Almeida, 
do PCdoB.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero con-
gratular-me com todos os radialistas que amanhã, 
dia 21 de setembro, comemoram o transcurso do Dia 
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Nacional do Profissional do Rádio. Aproveito então a 
oportunidade para reiterar o respeito e a admiração 
que tenho por tão importante categoria.

Diariamente, quando vimos trabalhar, ligamos o 
rádio, em casa ou no carro, e tomamos conhecimento 
de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muitas 
vezes, o rádio é o companheiro das horas em que 
estamos sozinhos: serve para a informação e para o 
entretenimento. 

O radialista é a representação humana do rádio. 
É a voz que nos transmite tantas emoções: ora nos faz 
rir, ora nos faz chorar. É a voz que nos acorda e nos 
prepara para um novo dia. É a voz que nos adormece 
e nos faz sonhar...

O radialista, por ser formador de opinião e ter le-
gitimidade local, é o grande responsável pela qualidade 
das informações geradas nas comunidades. Além do 
mais, é importante fator de controle social das políticas 
públicas, especialmente nas cidades de pequeno por-
te, espalhadas por todo o Brasil, pois é ele que vai aos 
bairros, à zona rural, e dá voz aos que não a tem. 

Em razão disso, os profissionais do rádio têm 
sofrido, nos últimos anos, inúmeras perseguições. É 
comum termos conhecimento, pela imprensa em geral, 
de tristes notícias sobre violências contra radialistas. 
Exatamente pela característica da profissão – investi-
gar, apurar e divulgar –, são comuns notícias de aten-
tados contra a vida de jornalistas e contra o exercício 
profissional. Muitos se tornam vítimas da violência por 
trazer à luz o que alguns querem manter escondido; 
outros correm risco por trabalhar em zonas de conflito 
armado. É trágico e inaceitável saber que o número 
de radialistas mortos no cumprimento do dever tenha 
se tornado termômetro para a prática da liberdade de 
imprensa.

Portanto, aproveito o transcurso desse dia para 
reafirmar o meu compromisso com esses profissionais. 
Estarei sempre irmanado à luta contra o assédio judi-
cial e a violência, em defesa da liberdade de impren-
sa, ameaçada em tantos momentos da vida do nosso 
País. Contem não apenas com o meu apoio, mas com 
o apoio de toda a Bancada do PCdoB. 

Parabéns a todos os profissionais de rádio que 
neste momento se utilizam da informação para levar 
cidadania e informação aos milhões de brasileiros em 
cada canto deste País.

Ainda na tribuna, Sr Presidente, quero relembrar 
que a luta dos trabalhadores da indústria química e 
petroquímica por respeito e atenção aos direitos tra-
balhistas é antiga e marcada por grandes conquistas. 
Desde o ano de 1989, quando os empresários decidiram 
descumprir a Cláusula Quarta da Convenção Coletiva 

da categoria, os trabalhadores vêm promovendo inú-
meras mobilizações pelo cumprimento do acordo. 

Essa cláusula garante ao trabalhador que, “na 
ausência de Lei que discipline os reajustes salariais, 
as empresas corrigirão os salários no percentual cor-
respondente a 90% do Índice de Preço ao Consumi-
dor (IPC) do mês anterior, ou outro índice oficial que 
venha a substituí-lo, completando a diferença entre a 
correção e o índice acumulado, sempre que o resíduo 
atingir 15%.” E ainda o parágrafo único deixava claro 
que “as empresas manterão a política conveniada nesta 
cláusula na hipótese de nova lei que introduza política 
salarial menos favorável.”

O resultado do não-cumprimento da Cláusula 
Quarta, como ficou conhecida, foram inúmeras e sig-
nificativas greves no setor. A inconseqüência e o radi-
calismo do empresariado impediram a negociação e, 
mais ainda, promoveram demissões em massa, espe-
cialmente no Pólo Petroquímico de Camaçari. 

Uma das paralisações mais importantes desse 
período aconteceu nas empresas Nitrocolor e Dow 
Química. Nelas, a greve durou aproximadamente 45 
dias e teve um resultado desastroso: quase 300 tra-
balhadores demitidos.

Avaliando o impasse e com o objetivo de resolver 
a situação, a partir de maio de 1990, o SINDIQUÍMICA 
ingressou com ações na Justiça do Trabalho contra 
todas as empresas infratoras da Cláusula Quarta, em 
Camaçari e Candeias. Em abril de 1991, saiu a pri-
meira decisão judicial sobre o assunto, dando ganho 
de causa aos trabalhadores contra a empresa CQR, 
atual Braskem. A partir daí, houve vários julgamentos 
de mérito favoráveis aos trabalhadores nas Juntas de 
Conciliação e Julgamento e no Tribunal Regional do 
Trabalho. 

Mas, foi em 1991 que os trabalhadores obtive-
ram uma das mais expressivas vitórias. Por 9 votos a 
2, o TRT decidiu que a Cláusula Quarta deveria ser 
de fato aplicada. Porém, em 1992, o processo seguiu 
para o Supremo Tribunal Federal, após julgamento de 
recurso ajuizado pelas empresas. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os traba-
lhadores petroquímicos e químicos nunca desistiram 
dessa luta e tampouco abriram mão dessa conquista. 
Por isso, em 1994, o Sindicato deu entrada em agravo 
de instrumento no STF, sob a alegação de ocorrência 
de procedimentos incorretos e equívocos jurídicos no 
julgamento do TST. 

Em setembro de 1998, a 2ª Turma do STF acolheu 
o agravo de instrumento e determinou o julgamento do 
mérito da Cláusula Quarta. No início de 2001, a Pro-
curadoria Geral da República deu parecer favorável 
aos trabalhadores.
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O primeiro julgamento aconteceu em maio, com 
voto favorável do Relator, Ministro Marco Aurélio. Em 
abril de 2002 foi publicado no Diário Oficial da União 
o acórdão referente ao resultado do julgamento da 
Cláusula Quarta pelo STF.

Em meio a tantas idas e vindas na Justiça, mais 
uma vez o processo é contestado no Supremo. E, ten-
do como Relator o Ministro Gilmar Mendes, a 2ª Turma 
daquela Corte, por 3 votos a 2, voltou atrás na decisão 
que havia proclamado a validade da Cláusula Quarta. 
Só que não caberia mais modificação desse tipo. 

Em razão dessa absurda reversão, o sindicato 
entrou com embargos de divergência, para o Plená-
rio do STF, composto por todos os seus 11 Ministros, 
solicitando a anulação do último julgamento e o resta-
belecimento do acórdão original. 

Em fevereiro do ano passado, o Ministro Sepúl-
veda Pertence, Relator do processo, proferiu despacho 
em que admitia o recurso apresentado pelo Sindicato 
para exame do Plenário do Tribunal. 

E, finalmente, em 28 de junho passado, o pro-
cesso foi a julgamento pelo Plenário do STF, tendo o 
Ministro Sepúlveda Pertence dado ganho de causa 
aos trabalhadores. Apesar de ainda não ter saído a 
sentença final favorável, o STF já sinaliza com a tão 
esperada vitória dos trabalhadores petroquímicos e 
químicos da Bahia. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
mais uma vez me solidarizar com os trabalhadores 
químicos e petroquímicos e com o SINDIQUÍMICA, 
que há quase 10 anos lutam incansavelmente para que 
a Justiça brasileira repare os erros cometidos contra 
centenas de trabalhadores e conceda um veredicto 
final a essa causa.

É o apelo que deixo ao STF. É a minha expec-
tativa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é com satisfação que subo hoje à tribuna 
para falar numa obra cuja conclusão Santa Catarina 
vinha esperando há mais de 30 anos. Trata-se da BR-
282, que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, 
integrando Santa Catarina, Argentina e Chile.

Falta concluir apenas o trecho da região de Cam-
pos Novos e Lages, mais especificamente, de São 
José do Cerrito a Vargem. Já foram empenhados os 
últimos recursos, da ordem de 13 milhões de reais, 
para a conclusão desse trecho. Para outro trecho, de 
São Miguel d’Oeste até a divisa com a Argentina, no 
Rio Peperiguaçu, um trecho de 32 quilômetros, foram 
empenhados outros 25,38 milhões reais.

A obra está prevista no PAC, e aguardamos com 
muita expectativa a visita do nosso Presidente, que, 
se Deus quiser, no dia 1º de outubro estará em Santa 
Catarina, dando a ordem de serviço para a conclusão 
dessa importante rodovia. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro 
também a incorporação do Banco do Estado de Santa 
Catarina – BESC, que já foi federalizado, pelo Banco 
do Brasil. Pela conta do BESC, nos próximos 90 dias 
Santa Catarina receberá em torno de 250 milhões; e, 
na assinatura do contrato, quando o Presidente for a 
Santa Catarina, outros 270 milhões pelos títulos do 
IPESC; mais 100 milhões do Governo. O Estado de 
Santa Catarina vai receber em torno de 600 milhões 
de reais, motivo de muita satisfação, muita alegria.

Nas audiências que tivemos com o Governador, 
com os Ministros Paulo Bernardo e Guido Mantega e 
com o Presidente do Banco do Brasil, os detalhes fo-
ram acertados. 

Por último, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, agradeço a colegas Deputados as 178 assina-
turas que possibilitaram a apresentação da PEC que 
protocolizamos nesta Casa para alterar o inciso III do 
art. 225 e o § 4º do art. 231, ambos da Constituição 
Federal, e o art. 68 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias.

O inciso III do art. 225 estabelece:

“Art. 225.................................................
...............................................................
III – Definir, em todas as unidades da Fe-

deração, espaços territoriais e seus componen-
tes a serem especialmente protegidos, sendo 
a alteração e supressão permitidas somente 
através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção”.

Entendemos que, no caso desse grande pro-
blema ambiental, principalmente em Santa Catarina, 
em relação à Mata Atlântica, a Lei nº 4.771, o Código 
Florestal, inviabiliza muitas pequenas propriedades 
no Estado. Esperamos que qualquer decisão nesse 
sentido passe pela Câmara dos Deputados.

Diz o § 4º do art. 231:

“Art. 231................................................
..............................................................
§ 4º As terras de que trata este artigo 

são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos 
sobre elas, imprescritíveis”.

E cito agora o art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias:
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“Art. 68. Aos remanescentes das comu-
nidades dos quilombos que estejam ocupando 
suas terras é reconhecida a propriedade defi-
nitiva, devendo o Estado emitir-lhes” – por lei 
– “os títulos respectivos”.

Desejamos que todas essas alterações aconte-
çam mediante autorização legislativa.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, o Esta-
do brasileiro gasta demais, por isso o País cresce tão 
pouco! E, numa espécie de círculo vicioso, com gra-
ves conseqüências para esta e as próximas gerações 
de brasileiros, o excesso e a baixa qualidade do gas-
to público entravam cada vez mais o crescimento da 
economia e o desenvolvimento da sociedade.

Conforme apontou o Prof. Rogério Werneck, do 
Departamento de Economia da PUC do Rio de Ja-
neiro, em recente congresso internacional sobre de-
rivativos e mercado financeiro, promovido pela Bolsa 
Mercantil & de Futuros, para um crescimento médio 
anual do PIB de apenas 2,9%, entre 1994 e 2006, o 
gasto primário aumentou quase o dobro, 5,6% ao ano, 
no mesmo período.

Como não é o Governo, mas sim a iniciativa priva-
da que produz riqueza, a explosão de despesa pública 
foi e continua sendo bancada pelos cidadãos contri-
buintes: trabalhadores, profissionais liberais, classe 
média, pequenas e microempresas, médios e grandes 
empresários. E basta uma breve olhada nos números 
para verificar que o Estado, nos 3 níveis de Governo, 
gasta não apenas muito: gasta mal.

Assim, a despeito de uma carga tributária que 
beira 40% do Produto Interno Bruto – muito superior 
à média verificada nos países de peso econômico 
equivalente ao nosso –, a capacidade de poupança 
e investimento do Brasil, medida pela taxa de forma-
ção bruta de capital fixo, corresponde tão-somente a 
16% do PIB, enquanto a média asiática gira em torno 
de 35%!

Sr. Presidente, o Governo Lula pode imaginar 
quantos PACs couberem em suas fantasias, mas a dura 
realidade é uma só: para que o País volte a crescer, 
investindo mais, o Estado precisa gastar menos.

Infelizmente, não é essa a perspectiva que se 
delineia no horizonte... Como exemplo, vejamos a de-
licada situação da folha de pagamentos de servidores 
nos planos federal, estadual e municipal.

De acordo com recente relatório da Secretaria do 
Tesouro Nacional, pouco mais de 40% do que o Es-
tado brasileiro arrecadou em 2006 foram gastos com 
pessoal. Em números, 308,2 bilhões, sobre um total 
de 769, 2 bilhões.

Detalhando um pouco mais, a carga tributária 
no ano passado foi gasta da seguinte forma: 40,1% 
com servidores públicos; 22% com custeio da máqui-
na burocrática; 18,7% com Previdência Social; 5,8% 
com outros benefícios sociais, sobrando apenas 13,3% 
para investir e pagar juros da dívida pública.

Não são só as despesas com funcionários dos 
quadros que crescem sem parar. Ainda segundo a 
Secretaria do Tesouro Nacional, os custos da terceiri-
zação e da contratação temporária de servidores ce-
letistas deram um pulo de 3,7 bilhões, em 2002, para 
7,7 bilhões no ano passado.

No mesmo período, nos últimos 4 anos, as des-
pesas de custeio da Administração Pública, o que in-
clui os contratos de prestação de serviços, ostentaram 
crescimento de 76%.

A farra, ao que tudo indica, vai prosseguir. Ape-
sar da promessa, quando do lançamento do PAC no 
início deste ano, de que a folha de salários cresceria 
apenas 1,5% anualmente, o Executivo Federal, com 
sua proposta orçamentária para 2008, projeta um 
crescimento real das despesas com pessoal de 5,9%, 
equivalente, em termos absolutos, a um reajuste de 
7,4 bilhões de reais!

Na semana retrasada, por sinal, a maioria gover-
nista nesta Casa aprovou medida provisória criando 
660 cargos em comissão e funções gratificadas em 16 
órgãos do Poder Executivo. A estimativa do impacto 
orçamentário é de 25,6 milhões de reais até o final do 
corrente ano, entre julho e dezembro, e de 43,9 milhões 
de reais para os anos seguintes.

Ademais, os chamados cargos de DAS tiveram 
aumento de 30% a 140%, para lamentável despres-
tígio dos funcionários de carreira, concursados, que 
receberam mero aumento de 1,5%.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, infelizmen-
te, toda essa gastança não está redundando em nenhu-
ma sensível melhora no atendimento às necessidades 
de educação, saúde e segurança pública da parcela 
maior e mais humilde da população brasileira.

Em contraste, o que observamos desde o início 
do primeiro “lulato” foi o crescente aparelhamento do 
Governo Federal – administração direta e indireta, agên-
cias reguladoras, empresas estatais – com quadros do 
Partido dos Trabalhadores ou de sócios menores da 
coalizão governista. É o espetáculo do crescimento, 
sim, mas em circuito fechado, com vantagens exclusivas 
para a companheirada e outros amigos do poder...

E o Governo Lula ainda insiste em renovar a 
CPMF, que, pelo visto, continuará a servir apenas para 
inchar os gastos improdutivos do Estado, sem rever-
ter em benefício dos investimentos de infra-estrutura 
energética, viária, logística, ou da formação de capi-
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tal humano, ou seja, a efetiva melhoria dos hospitais, 
postos de saúde, policiamento, escolas fundamentais, 
secundárias e profissionalizantes. 

Por isso, nós, Democratas, fomos contrários à 
renovação da CPMF. É preciso, mais do que nunca, 
reduzir a carga tributária que alimenta o Estado es-
banjador, obrigando-o a gastar menos e melhor, para 
abrir espaço aos investimentos públicos e principal-
mente privados capazes de recolocar a economia no 
caminho do crescimento e a sociedade brasileira no 
rumo da prosperidade geral.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência informa aos oradores do Grande Expe-
diente que há 12 inscritos no Pequeno Expediente. 
Assim, vamos levar o Pequeno Expediente até mais 
ou menos 15h40, permitindo a todos os inscritos que 
usem da palavra, além dos 3 inscritos para Comuni-
cação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Eliene Lima.

O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato 
Grosso – CEFETMT, escola à qual tenho o orgulho 
de pertencer como professor desde 1981, completa-
rá, no próximo dia 23 de setembro de 2007, 98 anos 
de sua criação. Fundada em 23 de setembro de 1909, 
através do Decreto n.º 7.566, sua trajetória teve início 
com o nome de Escola de Aprendizes Artífices de Mato 
Grosso – EAAMT.

O objetivo da Escola de Aprendizes Artífices 
de Mato Grosso era “munir o aluno de uma arte que 
o habilitasse a exercer uma profissão e a se manter 
como artífice”. Sempre preocupada com a qualidade 
dos saberes tecnológicos e de humanidades, o CE-
FET de Mato Grosso alcança na década de 50, no 
entusiasmo da emergente industrialização brasileira, 
personalidade jurídica própria e autonomia administra-
tiva, técnica e jurídica através da Lei n.º 3.552, de 16 
de fevereiro de 1959, passando a chamar-se Escola 
Industrial de Cuiabá.

Passa a denominar-se Escola Industrial Federal 
de Mato Grosso em razão da Lei n.º 4.759, de 20 de 
agosto de 1965, que dispõe sobre a denominação e 
qualificação das Universidades e Escolas Técnicas Fe-
derais. A Portaria Ministerial n.º 331, de 17 de junho de 
1968, altera a lei anterior, passando a denominar-se 
Escola Técnica Federal de Mato Grosso – ETFMT.

Com a reforma do ensino de 1º e 2º graus, intro-
duzida pela Lei nº 5.692/71, passa a ofertar exclusi-
vamente cursos técnicos de nível médio, contribuindo 
decisivamente para o desenvolvimento tecnológico do 

Estado de Mato Grosso, não só o que tange à especifi-
cidade da formação, mas também por serem os cursos 
técnicos de grande valor social, permitindo a continui-
dade da atuação dos egressos da ETFMT nas diversas 
áreas do conhecimento científico e tecnológico. 

Em 20 de dezembro de 1996, a Lei n.º 9.394 (a 
nova LDB) separa o Ensino Propedêutico da Educa-
ção Profissional. Em 1998, implanta-se essa reforma e 
a ETFMT passa a oferecer: Ensino Médio (Educação 
Propedêutica) e Educação Profissional: Nível Técnico 
e Nível Básico. Com o Decreto Presidencial de 16 de 
agosto de 2002, publicado no Diário Oficial da União 
de 19 de agosto de 2002, a Escola Técnica Federal 
de Mato Grosso (ETFMT) transforma-se em Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso 
(CEFET MT), nos termos da Lei N.º 8948/94.

Hoje o CEFETMT oferta o Ensino Médio, o nível 
médio da Educação Profissional, o PROEJA, os cursos 
superiores de tecnologia e a pós-graduação lato sensu. 
Atende Cuiabá e logo mais 3 municípios do Estado, 
através das Unidades Descentralizadas de Pontes e 
Lacerda, com inauguração prevista para 2008; Barra 
do Garças, para 2009; e Rondonópolis, para 2010. 
Conta nos seus quadros com 16 doutores, 64 mestres 
e 140 especialistas, que fazem dessa instituição uma 
referência de excelência na promoção da educação 
tecnológica em Mato Grosso.

Saúdo toda a comunidade do CEFET de Mato 
Grosso, escola em que, como já disse, sou professor 
desde 1981; o atual Diretor, Henrique do Carmo Barros; 
os ex-Diretores Josdy Vilhagra, Edivá Pereira Alves, 
Profa. Judith Guimarães e Profa. Edna Affi, todos de 
minha geração naquela instituição. Lembro do saudoso 
Coronel Octaíde Jorge da Silva, a maior representativi-
dade da Escola Técnica Federal de Mato Grosso.

E, no dia 22 pela manhã, teremos orgulho de 
comemorar com a comunidade, alunos, professores e 
a direção da Escola Técnica Federal, hoje, CEFET de 
Mato Grosso, os 98 anos de existência dessa escola 
de qualidade, que mais aprova nos vestibulares da-
quele Estado e que figura entre as primeiras do ENEM 
– Exame Nacional do Ensino Médio. 

Várias autoridades que participam da vida do 
Estado de Mato Grosso e do Brasil passaram pelos 
bancos escolares do CEFET. Daí a nossa luta para 
reconhecer a importância do ensino profissionalizan-
te, do qual hoje o Governo Federal tem a sensatez, a 
inteligência e a sensibilidade de fazer importante am-
pliação. Só o meu Estado receberá novas unidades 
descentralizadas, sendo 3 ligadas à área do agrone-
gócio e 3 à área industrial.

Deixo minha homenagem e minhas felicitações, 
mais uma vez, à comunidade do CEFET de Mato Gros-
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so. Que, cada vez mais, tenhamos a preocupação de 
trabalhar para ampliar o ensino profissionalizante, dan-
do aos jovens oportunidade de se melhor qualificarem 
e, com isso, poderem se inserir no mercado de trabalho. 
Desse forma, estaremos contribuindo para diminuir a 
criminalidade juvenil e permitindo que a produção as-
sociada à educação seja uma realidade no Brasil, em 
especial em Mato Grosso.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, entre 
1909, quando foi feita a primeira escola técnica pelo 
Presidente Nilo Peçanha, e 2003 se construíram no 
Brasil 140 escolas técnicas. Segundo o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, vão se construir, em 8 anos, 
214. E por quê? Porque a educação para nós é o pi-
lar principal que vai levar o Brasil a se transformar em 
uma nação desenvolvida.

Sr. Presidente, as transformações sociais que 
vêm ocorrendo nesta transição de séculos acarretam 
mudanças profundas no mundo do trabalho. Os desa-
fios estão relacionados aos avanços tecnológicos e às 
novas expectativas das empresas, que agora enfren-
tam mercados globalizados, extremamente competiti-
vos. Com isso, surgem também novas exigências em 
relação ao desempenho dos profissionais.

A educação não poderia ficar alheia a essas trans-
formações. Em todo o mundo, uma grande inquietação 
domina os meios educacionais, gerando reformas que 
preparem o homem às novas necessidades do traba-
lho. Isso significa reconhecer que para enfrentar os 
desafios de hoje o profissional precisa cumprir duas 
exigências fundamentais: ter uma sólida formação ge-
ral e uma boa educação profissional.

Os profissionais que vão enfrentar o mundo mo-
derno devem estar preparados para o trabaIho e para 
o exercício da cidadania. Não mais apenas a forma-
ção para um posto de trabalho que prepare o homem 
“executor de tarefas”. Nobres pares, a educação pro-
fissional forma o trabalhador pensante e flexível, no 
mundo das tecnologias avançadas.

Num país como o nosso, que apresenta diversi-
dades físicas, socioculturais e econômicas marcantes, 
o modelo educacional tem que ser flexível. Os novos 
currículos vão atender tanto ao mercado nacional como 
às nossas características regionais, além de se adap-
tarem às exigências dos setores produtivos.

O objetivo é criar cursos que garantam perspec-
tiva de trabalho para os jovens e facilitem seu acesso 
ao mercado. Que atendam também aos profissionais 
que já estão no mercado, mas sentem falta de uma 
melhor qualificação para exercerem suas atividades. 
A Educação Profissional vai funcionar, ainda, como 
um instrumento eficaz na reinserção do trabalhador 
no mercado de trabalho.

Era o que tinha a dizer.
O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT – PR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, jamais esperava sair do PDT, meu primeiro par-
tido, ao qual me filiei há 17 anos e do qual estive fora 
por apenas 1 ano e 6 meses, fugindo justamente de 
forças conservadores que o comandavam no meu Es-
tado. Mas meu nome foi levado à Comissão de Ética 
do partido, por ter votado contra o imposto do cheque, 
a CPMF, na votação de ontem à noite.

Infelizmente, não posso trair meus ideais. A CPMF 
nasceu como uma contribuição provisória destinada à 
Saúde, com prazo final para ser extinta – 31 de dezem-
bro deste ano –, e depois se transformou em perma-
nente. E  me insurgi contra essa decisão. 

Consultei os próceres do meu partido, o Senador 
Osmar Dias, o Líder Miro Teixeira, conversei inclusive 
com o Ministro Carlos Lupi, Presidente Nacional do PDT, 
e, infelizmente, houve fechamento de questão e sere-
mos levados a julgamento pela Direção Nacional. 

Espero poder continuar no meu partido. Eu não 
quis afrontar a Direção Nacional, pois tenho o maior 
respeito pelo Presidente Carlos Lupi e, ao contrário de 
outros, não fugi do plenário, não me omiti, não inventei 
viagens e votei conforme as minhas convicções. 

E volto a frisar: nos últimos 8 meses, na qualida-
de de Deputado Federal, duvido que haja outro Par-
lamentar do meu partido que tenha levantado mais 
questões trabalhistas pedetistas verdadeiras, ou que 
tenha falado mais de Brizola, Alberto Pasqualini, João 
Goulart e Darcy Ribeiro. E tenho orgulho de ter sido o 
primeiro autor de uma lei estadual que cria a escola de 
tempo integral no meu Estado, o Paraná. Mas parece 
que nada disso teve valor para a Direção Nacional do 
PDT. Sou o terceiro mais votado de todos os 24 Depu-
tados Federais e contribuí para que o partido pudesse 
ultrapassar a cláusula de barreira. 

Sr. Presidente, sou um homem simples, radialis-
ta, jornalista, homem do povo. Vou a supermercados, 
a praças públicas, caminho pelas ruas, e quero conti-
nuar caminhando de cabeça erguida. Não posso trair 
os meus ideais nem o nosso querido povo. 

Há um surrado ditado popular que diz: “A voz do 
povo é a voz de Deus”. Mas é com este povo que que-
remos continuar a aprender e a trabalhar, do contrário 
não teria sentido aqui estarmos. 

Brizola disse certa vez: “Posso ter tido enganos em 
minha vida pública, mas jamais pratiquei atos contra o 
meu País e o meu povo”. E é isso que acreditamos estar 
fazendo, Sr. Presidente. Não desejo afrontar o clamar 
popular, muito menos a Comissão de Ética do nosso 
partido. Mas espero que o PDT possa refletir melhor, 
sob pena de desvirtuar os ensinamentos de Leonel 
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Brizola. Disse, certa vez, um dramaturgo austríaco: 
“As correntes da escravidão só prendem as mãos. É 
a mente que faz livre o escravo”. Que o PDT não seja 
prisioneiro do fechamento de questão e que a tão falada 
real política não seja a tônica dentro do partido. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de abordar 
o tema que me trouxe à tribuna, cumprimento o Depu-
tado João Maia, conterrâneo nordestino, que hoje está 
aniversariando. Desejo a S.Exa. muitas felicidades, 
saúde, paz e vida longa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amanhã, 
na cidade de João Pessoa, a TV Tambaú, do Grupo 
Marquise, realiza evento tradicional, que ocorre a cada 
2 anos, a entrega do Prêmio Tambaú. 

Esta Casa foi agraciada com tal prêmio, por meio 
da Deputada Luiza Erundina e do Deputado Ronaldo 
Cunha Lima. Nesse biênio, os homenageados serão o 
Prof. Lynaldo Cavalcanti, que foi Reitor da Universidade 
Federal da Paraíba e, hoje, é Diretor da ABIPT, figura 
que muito contribuiu para a educação do nosso Esta-
do; o empresário José Gonzaga Sobrinho, do ramo de 
atacado na área empresarial; o pintor Flávio Roberto 
Tavares; e também, na categoria Justiça, o paraibano 
Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamim, Ministro 
do Superior Tribunal de Justiça. Parabenizo a direção 
da TV Tambaú e também o Grupo Marquise.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro 
importante audiência ocorrida ontem, da qual partici-
pei, com o Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, com o Se-
cretário do Desenvolvimento Econômico do Estado da 
Paraíba, Djaci Brasileiro, e a diretoria da ABRASCON, 
para viabilizar projeto de capacitação de jovens que 
cursam o segundo grau, com a utilização de recursos 
do Ministério, em parceria com a iniciativa privada, 
principalmente na área de exportação de software, 
hoje em expansão em todo o mundo. Essa é a opor-
tunidade de a Paraíba servir de exemplo, ao lado de 
outros Estados.

Para encerrar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, registro também a visita que recebi ontem da 
Magnífica Reitora da Universidade Estadual da Para-
íba, Profa. Marlene Alves, que solicitou recursos para 
aquela universidade, principalmente para poder implan-
tar o projeto da biblioteca. O Sub-Relator da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
Deputado Manoel Junior, o coordenador da bancada, 
Deputado Wellington Roberto, e todos os membros da 
bancada da Paraíba assumiram o compromisso com 
S.Exa. de angariar recursos para aquele patrimônio 
da Paraíba e de Campina Grande.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Felipe Maia, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo DEM.

O SR. FELIPE MAIA (DEM – RN. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, amigos que estão neste momento 
no plenário, antes de iniciar o meu discurso, antes de 
falar sobre os problemas da caprinovinocultura que 
me trazem a esta tribuna, deixo registrado nos Anais 
desta Casa o meu repúdio e a minha indignação ao 
covarde atentado que sofreu na noite de ontem o jor-
nalista Amaury Ribeiro Júnior.

Repórter do Correio Braziliense e do Estado 
de Minas, Amaury é autor de uma série de denún-
cias que vêm sendo publicadas por esses 2 jornais 
há algumas semanas. Foi baleado nas cercanias da 
Capital da República quando procurava novas e mais 
graves informações sobre os bandidos, os traficantes, 
os marginais que aterrorizam as cidades do Entorno 
do Distrito Federal.

O tiro que o feriu foi um tiro contra a liberdade de 
imprensa e contra a democracia, contra o nosso País. 
É um crime contra o Brasil, Deputado Alceni Guerra.

Feito este registro de indignação, Sr. Presidente, 
passo ao assunto que me trouxe a esta tribuna nesta 
quinta-feira.

Quem conhece o Nordeste brasileiro, quem já per-
correu as cidades do semi-árido nordestino sabe que 
nessa região seca e pobre o mercado da caprinovino-
cultura é tão promissor, é tão viável economicamente 
que muitos apostam nele como o único caminho para 
a redenção do homem do campo.

Infelizmente, no entanto – este é o motivo do pro-
nunciamento que faço agora –, estamos ameaçados 
de perder o bonde da história, jogando fora a magnifica 
oportunidade de transformar a caprinovinocultura nor-
destina, a caprinovinocultura potiguar em instrumento 
definitivo de desenvolvimento da nossa terra.

E por que, Sr. Presidente? Simplesmente porque 
o Governo Federal e os Governos Estaduais nordesti-
nos, com a única e honrosa exceção da Bahia, o único 
Estado da região que, graças à força e à obstinação 
das suas autoridades, conseguiu resolver o problema, 
não se entendem, nem falam a mesma língua.

De Alagoas ao Maranhão, passando pelo meu 
Rio Grande do Norte, há anos o rebanho de cabras 
e de bodes, de ovelhas e de carneiros, está livre da 
febre aftosa. Mas, mesmo assim, mesmo cumprindo 
todas as exigências sanitárias necessárias e impres-
cindíveis para dar ao rebanho de caprinos e de ovinos 
um selo de qualidade, os produtores nordestinos não 
estão autorizados a comercializar os genes, as carnes 
e até mesmo o couro e a lã dos seus animais.
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E sabem por que eles não estão autorizados a 
vender os seus produtos aqui ou lá fora, no Brasil ou 
nos países europeus onde os genes, as carnes, o couro 
e a lã dos caprinos e dos ovinos são supervalorizados? 
Porque o Governo Federal e os Governos Estaduais 
desses Estados nordestinos, de Alagoas ao Maranhão, 
e particularmente do meu Rio Grande do Norte, ainda 
não implantaram as barreiras sanitárias para o controle 
do rebanho e, portanto, não dão aos caprinos e ovinos 
que lá existem a chancela de qualidade.

A União joga a culpa nos Estados, os Estados 
repassam a responsabilidade para a União, e não se 
chega nunca a um acordo para resolver a questão.

Como conseqüência, Sras. e Srs. Parlamentares, 
como resultado desse descompasso entre Estados e 
União, os produtores colecionam prejuízos e ficam com 
os seus rebanhos parados, sem poder comercializá-
los aqui ou lá fora.

Isso é um absurdo, Sr. Presidente. Isso é um 
despropósito, colegas Parlamentares. Isso é um crime 
contra os nordestinos pobres que, com muito esforço, 
enfrentando inúmeras e permanentes dificuldades, 
criam as suas cabras e os seus bodes, os seus car-
neiros e as suas ovelhas, na tentativa de fazer desta 
atividade um meio honesto e lucrativo de ganhar a vida 
para si e para os seus.

É uma prova vergonhosa da incompetência e do 
descaso, da absoluta e inexplicável falta de compro-
misso do Poder Público com o futuro da nossa terra 
e do nosso povo.

Só no Nordeste, temos hoje 18 milhões de cabe-
ças de ovinos e caprinos. Um milhão apenas no Rio 
Grande do Norte. No total, é quase o dobro do rebanho 
que tem o Uruguai, um país quase do tamanho do meu 
Estado do Rio Grande do Norte, com uma população 
igual à da Paraíba, que, por conta da nossa incompe-
tência e do nosso descaso, está ganhando rios de di-
nheiro com a caprinovinocultura, inclusive exportando 
para o próprio Brasil.

Por isso, Sr. Presidente, o que pedem os produ-
tores nordestinos, o que querem os pequenos empre-
sários da caprinovinocultura não é muito, é até pouco. 
Eles não querem subsídios, não pedem investimentos 
públicos para o setor, nem sequer exigem, como pode-
riam exigir, um tratamento diferenciado com o intuito 
de ordenar e organizar esse empreendimento que se 
pode reverter em milhões de impostos em favor do Po-
der Público. Eles só querem e só pedem que a União 
e os Governos façam a sua parte mínima, cumpram 
com as suas obrigações fundamentais. Que implantem 
e coloquem em funcionamento as barreiras sanitárias 
de fiscalização do rebanho! Só. E mais nada.

Seria pedir demais, Sr. Presidente? É claro que 
não.

Acho mesmo que é pedir pouco, é exigir quase 
nada, se levarmos em conta a enorme viabilidade que 
o negócio da caprinovinocultura tem.

Livre desses empecilhos, os produtores nordes-
tinos de caprinos e ovinos, em pouquíssimo tempo, 
teriam acesso aos melhores mercados nacionais e 
internacionais e nasceria aí uma nova geração de em-
preendedores do campo, de empreendedores da terra, 
de empreendedores do semi-árido nordestino que não 
querem esmolas, não pedem favores, pedem apenas 
que se faça justiça e lhe dêem oportunidades.

Já falei aqui no Uruguai, o vizinho e pequeno país 
que ganha uma fortuna com a produção e a comercia-
lização de ovinos e caprinos. Lembro também o Chile, 
na nossa América do Sul, e as distantes Austrália e 
Nova Zelândia. Esses são hoje os países que estão na 
vanguarda da caprinovinocultura, abastecendo o mundo 
inteiro com genes, com carne, com couro, com lã.

Em nenhum deles, Sr. Presidente, as condições 
climáticas, as condições naturais da terra e do solo são 
tão favoráveis quanto as que existem no Nordeste bra-
sileiro, especialmente no meu Rio Grande do Norte.

Será possível que jogaremos tudo isso fora, que 
deixaremos passar essa oportunidade única, essa 
chance de ouro para dar aos nossos conterrâneos e 
permitir aos nossos Estados melhores e maiores con-
dições de vida e de desenvolvimento? Eu não acredito. 
Eu não posso acreditar.

Daí o apelo público que faço aos governantes 
nordestinos e ao Governo Federal, mais especifica-
mente ao Ministro da Agricultura. Entrem em acordo, 
Excelências, pelo bem do Brasil, pelo bem do Nordeste 
e pelo bem do homem do campo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Alceni Guerra.
O SR. ALCENI GUERRA (DEM – PR. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, médico Inocêncio 
Oliveira, há poucos dias, num encontro com planta-
dores de algodão do Centro-Oeste, na sua fazenda, 
fizemos uma conta para saber quantas vezes o Brasil 
recolheu Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira até que a camisa que V.Exa. usa – e a que 
eu uso – chegasse ao nosso corpo. Concluímos, Sras. 
e Srs. Deputados, que a CPMF incide sobre a nossa 
camisa de algodão cerca de 40 vezes, entre a decisão 
do plantador de plantar o algodão e a camisa chegar 
ao nosso corpo.

Realmente, temos de dar a mão à palmatória 
aos críticos da CPMF, pois é um perverso imposto, 
em escala, como nenhum outro. Então, por que 338 
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Deputados votaram ontem pela CPMF? Temos de dar 
a mão à palmatória. A justificativa é de uma grandeza 
realmente ímpar. A CPMF foi inventada pelo Minis-
tro Adib Jatene para financiar a saúde, que, à época, 
quebrou, porque dela foram abruptamente retirados os 
30% da Seguridade Social. Para compensar, deu-se 
a CPMF e retiraram-se os outros impostos que bene-
ficiavam a saúde.

Passaram-se apenas alguns meses e vimos a 
CPMF ser destinada a outros fins que não a saú-
de. Não entrarei no mérito sobre Previdência Social, 
Bolsa-Família. Parece-me que ontem a consciência 
da Frente Parlamentar da Saúde baqueou um pouco. 
Entregamo-nos facilmente demais. Nada obtivemos do 
Governo, em retribuição, para a saúde. Temos a vaga 
promessa de que na próxima quarta-feira será assina-
da uma medida provisória para desbloquear dinheiro 
contingenciado do Orçamento para a saúde. Mais: até 
o segundo turno será enviado a esta Casa um projeto 
de regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 
que aguarda, desde 2003, para ser apenas discutido 
e, depois, votado.

Então, parece-me – e aqui faço a crítica à Frente 
Parlamentar da Saúde – que desaprendemos a fazer 
política. Quando há situação de risco para o Governo, 
deve-se impor vantagens para a sociedade, o setor que 
defendemos. Ontem percebi que bons Deputados da 
Frente votarem contra a CPMF, mas vi a Frente votar 
maciçamente pela contribuição, sem nada de contra-
partida. Acho que essa é uma demonstração de como 
não devemos fazer política.

Estamos com o mesmo orçamento de janeiro. O 
SUS paga as mesmas coisas que pagava em 1995. 
Os valores não são reajustados e, por isso, a saúde 
quebra no Brasil inteiro. No Nordeste acontecem barba-
ridades por falta de atendimento, no Sul também, e no 
Sudeste menos, senão a imprensa já teria feito disso 
seu cavalo de batalha para repor as situações.

Sr. Presidente, registro minha inconformidade com 
a maneira como nós da Frente Parlamentar da Saúde 
nos conduzimos ontem durante o processo de votação 
da CPMF. Merecíamos pelo menos um compromisso 
mais sério, de olho no olho; que nos dissessem que 
nos iriam atender com a regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29, que pouco custará ao Governo 
Federal, e é uma regulamentação necessária.

Então, Sr. Presidente, registro minha inconfor-
midade com a postura de nós médicos que pertence-
mos à Frente Parlamentar de Saúde, profissionais da 
área, ante o momento tão crítico da saúde do nosso 
País, pois não soubemos tirar o proveito de que ne-
cessitávamos.

Muito obrigado.

O SR. CRISTIANO MATHEUS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CRISTIANO MATHEUS (Bloco/PMDB – AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, quero antecipar os parabéns 
a todos os radialistas deste País, em especial aos do 
meu Estado de Alagoas, pois amanhã é um dia de 
grande importância para essa classe que tem feito um 
grande trabalho na comunicação alagoana.

Como também sou radialista, não poderia deixar 
passar esta data tão importante.

Amanhã estarei no meu Estado abraçando os 
meus colegas, os meus conterrâneos, os meus que-
ridos radialistas, que estão de parabéns pelo trabalho 
que vêm fazendo na comunicação alagoana.

Portanto, parabéns a todos os radialistas brasi-
leiros, especialmente da Capital e do interior de Ala-
goas!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Otavio Leite.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
faço um registro importantíssimo: amanhã, 21 de se-
tembro, é o Dia Nacional de Luta dos Portadores de 
Deficiência.

Falo de milhares de brasileiros – homens, mu-
lheres, negros, brancos, pardos, índios, jovens, adul-
tos – que têm algum tipo de deficiência física, mental, 
auditiva, cerebral, visual ou alguma patologia. Enfim, 
reporto-me a um universo significativo, que chega a 
compreender 15% da população em algumas áreas 
do Brasil.

Quem são esses brasileiros? Hoje cabe essa re-
flexão. A quantas anda o movimento dos portadores 
de deficiência? Que nível de dignidade usufruem os 
deficientes no País? Que inserção, que perspectivas e 
que horizonte podemos avizinhar para a vida deles?

Quero crer que, nesta fase da nossa história, so-
bretudo de 20 anos para cá, avanços têm sido empre-
endidos, inclusive a partir da Constituição da República, 
que teve como marco regulatório a tradução de uma 
série de regras que vieram ao encontro dos anseios 
dos deficientes, para que a perspectiva de inclusão e 
desenvolvimento pudesse se dar de forma mais clara 
nos Estados e municípios.

Lembro que a década de 80 é marcada por uma 
manifestação clara da ONU, quando estabeleceu 1981 
como o ano mundial de combate à discriminação em ge-
ral, mas, em especial, das pessoas com deficiência.

Quero aqui fazer um preito aos milhares de ins-
tituições que há no Brasil, em especial as do Rio de 
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Janeiro, que acompanho, de cuja garra e dedicação 
sou testemunha e que há muito vêm trabalhando em 
prol da causa; aos familiares das pessoas com defici-
ência, em especial às mães das crianças portadoras 
de deficiência – não há exemplo, Sr. Presidente, mais 
belo da natureza humana que não seja a mãe que 
se entrega por completo para permitir que seu filho 
possa emergir e ter o que todos sonham: autonomia 
e independência –; aos profissionais que trabalham 
nesse campo.

Hoje esta Casa organiza um seminário importante 
em prol da causa sobre educação e acessibilidade ao 
trabalho. São temas imprescindíveis para a perspecti-
va de vida das pessoas com deficiência a esperança, 
a fé, a luta sem paternalismo, a busca pelos direitos, 
a democracia, a oportunidade.

Na verdade, Sr. Presidente, o estágio civilizatório 
de um país se mede pelo respeito e pela dignidade que 
dá aos idosos e às pessoas com deficiência.

Faço este registro em prol dos irmãos e irmãs 
brasileiros que, por alguma circunstância, têm alguma 
deficiência, que, vale dizer, está em todo tecido social 
e não pede licença, simplesmente entra nas famílias. 
Ninguém está livre de se tornar uma pessoa com de-
ficiência. É indispensável, portanto, que tenhamos a 
consciência de tentar contribuir de forma clara, con-
creta, sem paternalismo, para que cada vez mais te-
nhamos um País que honre a sua história, seus idosos 
e seus deficientes.

Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Wellington Fagun-
des, para uma Comunicação de Liderança, pelo Par-
tido da República.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PR – MT. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, na semana passada, usei 
esta tribuna para chamar a atenção dos Ministérios do 
Planejamento e dos Transportes no sentido de apoiar 
reivindicação dos funcionários do Departamento Na-
cional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT. 

Hoje, os funcionários fazem movimentação de 
alerta – não é greve – em defesa da reestruturação 
do órgão. Como todos sabemos, o DNIT substituiu o 
antigo DNER, mas, apesar do aumento na demanda 
por serviços, o novo órgão não foi reestruturado para 
acompanhar essa demanda. Essa reestruturação foi 
apreciada pelo Ministério dos Transportes e é impor-
tante que seja definida o mais rápido possível pelo Mi-
nistério do Planejamento, sob pena de comprometer 
todo o programa de aumento da malha viária no País 
e também as obras de manutenção e recuperação das 

rodovias previstas no Plano de Aceleração do Cres-
cimento – PAC.

Acompanho de perto o trabalho do DNIT e dos 
seus funcionários e reconheço o empenho desses 
servidores em cumprir com a grande responsabilidade 
que é cuidar de todas as nossas rodovias.

Sr. Presidente, a reestruturação reivindicada é 
mais do que justa. Para que tenhamos uma idéia, 
com a extinção do DNER, em 2001, e com a criação 
do DNIT, o novo órgão recebeu a incumbência de cui-
dar não só das rodovias, mas também das ferrovias e 
das nossas hidrovias, aumentando muito a carga de 
responsabilidade. Soma-se a isso ainda a tarefa de 
implementar as obras previstas no PAC.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os funcio-
nários reclamam não é do excesso de carga de traba-
lho. Eles receberam muito bem a confiança que lhes 
foi depositada pelo Governo Federal ao lhes atribuir 
novas tarefas. O que eles querem é melhor estrutura 
de trabalho para que possam fazer melhor as tarefas 
que lhes cabem. Eles também querem cumprir o PAC 
com mais eficiência.

Outro motivo da manifestação de hoje está ligado 
à Semana Nacional de Prevenção dos Acidentes de 
Trânsito. Todos sabem que no Brasil, a cada ano, mor-
rem mais de 50 mil pessoas em acidentes de trânsito, 
e o DNIT tem uma grande participação na segurança 
de nossas rodovias. Hoje, o órgão cuida também de 35 
balanças e de pelo menos 200 lombadas nas rodovias 
federais. Isso é muito importante para a segurança de 
quem usa nossas estradas.

Os funcionários do DNIT querem contribuir ainda 
mais para reduzir as estatísticas de acidentes nas ro-
dovias brasileiras. Por isso querem o reconhecimento 
do DNIT como órgão também de trânsito.

Por tudo isso, esta Casa não pode se furtar em 
contribuir para que as reivindicações desses funcio-
nários sejam atendidas. É a segurança e qualidade de 
nossas estradas que estão em jogo.

Quero também registrar, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a necessidade de melhor reestrutu-
ração do Instituto de Pesquisas Rodoviárias, que fun-
ciona no Rio de Janeiro. É um órgão extremamente 
importante, que tem um grande patrimônio e que não 
pode ser abandonado. 

Quero ainda ressaltar que o Ministro dos Trans-
portes, Alfredo Nascimento, tem sido acessível, tanto 
é que o plano de cargos e salários já foi remetido ao 
Ministro do Planejamento.

Quero ainda registrar o relatório do Deputado 
Giovanni Queiroz a projeto de lei por nós apresenta-
do, que dispõe sobre o processo de federalização da 
MT-322, que liga a região norte de Mato Grosso, mais 
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precisamente a cidade de Peixoto de Azevedo, ao Vale 
do Araguaia.

São aproximadamente 500 quilômetros que pos-
sibilitarão fazer toda a ligação do norte do Estado à re-
gião do Araguaia. Com a federalização pretendida para 
a MT-322, o transporte de cargas até o litoral brasileiro 
poderá utilizar duas importantes linhas rodoviárias: a 
primeira, pela BR-080 até Brasília e dali para qualquer 
ponto do sul ou sudeste do Brasil; a segunda, pela 
BR-242 até a BR-153, a Belém – Brasília, no Estado 
do Tocantins, alternativa viável para o escoamento da 
produção pelo Porto de Itaqui, no Estado do Maranhão, 
ou até a Bahia, onde se pode atingir as duas maiores 
rodovias do litoral brasileiro, a BR-116 e a BR-101.

Dessa forma, o Deputado Giovanni Queiroz, como 
Relator, se posiciona favoravelmente à inclusão, no Pla-
no Nacional de Viação – PNV, de toda a MT-322 e dos 
94 quilômetros superpostos com a BR-242 e a BR-158, 
numa extensão total de 553 quilômetros, para melhor 
vascularização rodoviária no Centro-Oeste.

Por todos esses motivos, o Deputado Giovanni 
Queiroz relata pela aprovação do projeto de lei. S.Exa. 
conseguiu ontem, na Comissão de Viação e Transpor-
tes, o apoio de todos os seus membros. Agora o projeto 
de lei vai à Comissão de Constituição e Justiça, sendo 
esse um processo terminativo.

Sr. Presidente, quero mais uma vez fazer um 
apelo a V.Exa., grande companheiro do nosso parti-
do, grande Liderança nesta Casa: que também lidere 
esse trabalho no sentido de reconhecer os funcionários 
do DNIT, classe laboriosa, competente, bem como de 
apoiar a aprovação e inclusão no PNV da BR-080, ou 
seja, a federalização da MT-322. Conclamo V.Exa. a 
ser nosso parceiro nas duas lutas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 

pode contar com o nosso apoio, por se tratar de duas 
medidas das mais justas. 

RELATÓRIO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR: 

PROJETO DE LEI Nº 7.092, DE 2006

Altera a Lei n° 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973 (entroncamento da BR-163 ao 
entroncamento com as BR-242 e BR-158, 
no Estado de Mato Grosso).

Autor: Deputado Wellington Fagundes
Relator: Deputado Giovanni Queiroz

I – Relatório

O projeto de lei em análise, elaborado pelo nobre 
Deputado Wellington Fagundes, pretende incluir, na 

Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodovi-
ário Federal, integrante do Anexo ao Plano Nacional 
de Viação, aprovado pela Lei n° 5.917, de 10 de se-
tembro de 1973, a rodovia estadual MT-322, entre o 
entroncamento com a BR-163, na cidade de Peixoto 
de Azevedo, e o entroncamento com as BR-242 e a 
BR-158, na cidade de Ribeirão Bonito, com uma ex-
tensão de 553 quilômetros.

De acordo com o art. 32, XX, a, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, cabe a este órgão 
técnico pronunciar-se sobre “assuntos referentes ao 
sistema nacional de viação e aos sistemas de trans-
portes em geral”.

Nos termos regimentais, não foram apresentadas 
emendas ao projeto nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O desenvolvimento da produção agrícola no norte 
e nordeste do Estado do Mato Grosso tem demons-
trado avanços consideráveis no plantio de grãos e o 
decorrente crescimento das atividades econômicas 
na região. Entretanto, o escoamento dessa produção 
por rodovias com traçados inadequados torna-se dis-
pendioso, porque levam a um aumento do tempo da 
viagem bem como a maiores despesas com combus-
tível, afetando tanto a distribuição dessas riquezas no 
País, quanto a sua exportação.

A MT-322, uma rodovia diagonal estadual sem 
pavimentação, liga duas rodovias longitudinais federais, 
a BR-163 e a BR-158, em uma das regiões ricas do 
Estado do Mato Grosso. No mapa, essas rodovias se 
apresentam quase que paralelas e afastadas entre si, 
em linha reta, por mais de 400 quilômetros de distân-
cia. Grande parte da produção de grãos no norte mato-
grossense é transportada por caminhões em direção ao 
sul pela BR-163, até Cuiabá, capital do Estado, ou pela 
BR-158, até Barra das Garças, na divisa com Goiás. 
Somente assim os grãos podem ser escoados para o 
litoral brasileiro, pela BR-070 ou pela BR-364.

As rodovias longitudinais BR-163 e BR-158 se-
rão melhor interligadas se a MT-322 se tornar federa-
lizada como uma extensão da BR-080. Sua melhoria 
é fundamental para a redução de tempo e energia 
do transporte rodoviário e, conseqüentemente, dos 
preços dos grãos no Brasil e no exterior. A produção 
poderá ser escoada a partir da cidade de Peixoto de 
Azevedo, na BR-163, seguindo-se pela atual MT-322, 
futura extensão da BR-080, até a cidade de Alô Brasil 
(MT), na BR-158. De Alô Brasil até Ribeirão Bonito, 
onde termina a atual BR-080, há uma superposição 
de 94 km com as duas rodovias federais, que são a 
BR-158 e BR-242.
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Com a federalização pretendida para a MT-322, 
o transporte de cargas até o litoral brasileiro pode uti-
lizar duas importantes linhas rodoviárias. A primeira, 
pela BR-080, até Brasília, Distrito Federal e, dali, para 
qualquer ponto do sul ou sudeste do Brasil. A segunda, 
pela BR-242, até a BR-153 (Belém-Brasília), no Estado 
de Tocantins, alternativa viável para o escoamento da 
produção pelo Porto de ltaqui, no Estado do Maranhão, 
ou para seguir até o Estado da Bahia, onde se pode 
atingir as duas maiores rodovias do litoral brasileiro, a 
BR-116 e a BR-101.

Dessa forma, concordamos que deva ser incluí-
do no Plano Nacional de Viação (PNV) toda a MT-322 
e os 94 km superpostos com a BR-242 e a BR-158, 
numa extensão total de 553 quilômetros, para melhor 
vascularização rodoviária do Centro-Oeste.

Por motivos expostos, reconhecendo o mérito 
da proposta em análise, somos pela APROVAÇÃO do 
Projeto de Lei n° 7.092, de 2006, na forma do substi-
tutivo que apresentamos.

Sala da Comissão, – Deputado Giovanni Queiroz, 
Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.092, DE 2006

Inclui no Anexo da Lei n° 5.917, de 10 
de setembro de 1973, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Viação, novo trecho ro-
doviário no Estado do Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O item 2.2.2 da Relação Descritiva das 

Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrante do 
Anexo do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei 
n° 5.917, de 10 de setembro de 1973, passa a vigorar 
acrescido da seguinte ligação rodoviária:

“2.2.2 – Relação Descritiva das Rodovias do Sis-
tema Rodoviário Federal

Art. 2° O traçado definitivo da ligação rodoviária 
de que trata o art. 1° desta Lei será definido pelo ór-
gão competente.

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

Sala da Comissão, – Deputado Giovanni Queiroz, 
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, sob o impacto da emoção, anunciei, 
no início da noite de ontem, em breve comunicação 
no plenário desta Casa, o desaparecimento, ocorrido 
em Fortaleza, de Manuel Eduardo Pinheiro Campos, 
cabecel dos Diários Associados e uma das maiores 
expressões da vida cultural do Estado do Ceará.

Ressaltei, naquela ocasião, a profícua atuação 
cumprida na condição de intelectual possuidor de méri-
tos incontáveis, sendo escritor, dramaturgo, historiador 
e jornalista primoroso, com longa trajetória, dedicada, 
no curso de sua existência de 84 anos, a causas no-
bilitantes que lhe garantem, hoje, o reconhecimento 
da comunidade.

Recentemente, vinha-se dedicando, empenhada-
mente, em modernizar o vetusto Instituto do Ceará, ali 
promovendo a recuperação de seu valioso patrimônio, 
de modo especial de obras raras, com procedimentos 
tecnológicos que o fascinaram e o mantiveram apega-
do a tais propósitos.

Integrante também da Academia Cearense de 
Letras e da Academia Cearense de Retórica, Eduardo 
Campos era considerado brilhante intelectual, com co-
laboração semanal nas páginas do Diário do Nordeste, 
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versando fatos do quotidiano com beleza estilística que 
a todos embevecia.

Integrante do Condomínio Diários Associados, 
vinha dirigindo a tradicional Ceará Rádio Clube, des-
locando-se a Brasília freqüentemente, a fim de partici-
par de reuniões dos Associados, nas quais pontificava 
entre os respectivos pares pela austeridade com que 
se posicionava na defesa de pontos de vista conside-
rados inarredáveis.

Hoje, o Correio Braziliense destaca a morte do 
eminente cearense, fazendo-o através de destacada 
matéria, com realce para a marcante atuação, na con-
dição de membro preeminente da cadeia de comunica-
ção social idealizada por Assis Chateaubriand.

Nesta tarde, no Jardim Metropolitano, em Forta-
leza, será sepultado o ilustre extinto, que era casado 
com a Sra. Heldine Cortez Campos, sendo seus filhos 
Eduardo Augusto e Eunicia Márcia, presentes em to-
dos os instantes de breve hospitalização.

A morte de Manuelito representa perda irrepará-
vel para os fastos culturais do Nordeste, que sempre o 
apontaram como vulto estelar das mais caras tradições 
literárias de nossa gente.

Durante o discurso do Sr. Mauro Bene-
vides, o Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Manato, 1º Suplente de 
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em tempo de ventos promissores 
para Pernambuco, o Governo do Estado registrou, esta 
semana, 2 eventos relevantes em termos de investi-
mentos e desenvolvimento socioeconômico, dos quais 
participei. Refiro-me à renovação do pacto entre a Cai-
xa Econômica Federal e a Companhia Pernambucana 
de Saneamento (COMPESA) em torno de dívida no 
montante de R$334,7 milhões e à implantação de um 
complexo industrial da empresa Perdigão no Município 
de Bom Conselho, Agreste do Estado. 

A pendência com a Caixa Econômica, originada 
numa operação de antecipação de receitas para com-
pra de ações da COMPESA, realizada em 1999, vinha 
travando a pauta de investimentos de Pernambuco nas 
áreas de esgotamento sanitário, habitação, transportes 
e urbanização. Na época, a Caixa antecipou R$138 
milhões ao Governo do Estado, com vistas à compra 
de ações da companhia em vias de ser privatizada, o 
que não aconteceu. Daí resultou a dívida. A repactu-
ação do saldo devedor disponibiliza a partir de agora 

recursos de R$190 milhões para aplicação em projetos 
sociais, ficando o Governo do Estado comprometido 
a realizar, até setembro de 2009, um leilão de ações 
da COMPESA no percentual de 29,98% do patrimônio 
da companhia. 

A solução encontrada para destravar os financia-
mentos da Caixa Econômica em Pernambuco vinha 
sendo trabalhada pelo Governador Eduardo Cam-
pos, contando com o apoio deste Parlamentar e da 
bancada federal, desde que S.Exa. assumiu a chefia 
do Executivo Estadual em janeiro deste ano. Ao par-
ticipar da assinatura do acordo ao lado da Presidente 
da instituição financeira, Maria Fernanda Coelho, o 
Governador assinalou que o ato estava marcado pelo 
simbolismo de vencer obstáculos, pelo compromisso 
com as causas populares e a persistência na busca 
de caminhos construtivos. 

Imprescindível é a atuação da Caixa Econômica 
Federal como instituição voltada para o interesse so-
cial em Pernambuco, Estado cujo déficit de moradias é 
estimado em 400 mil unidades e que apresenta gran-
de carência de saneamento básico entre as regiões 
metropolitanas do Nordeste. Considera-se o princípio 
básico de que água é vida, saneamento básico é saú-
de e qualidade de vida para a população.

Os recursos disponibilizados irão viabilizar inves-
timentos em esgotamento sanitário, sistema adutor, 
urbanização e revitalização nos Municípios do Recife, 
em Salgueiro, Garanhuns, Escada, Caruaru, Jaboatão 
dos Guararapes, Olinda e outros, inclusive nos muni-
cípios da região do sertão do Pajeú. Uma das obras 
mais importantes é a Adutora de Pirapama, que vai 
fazer o abastecimento d’água de boa qualidade para 
Recife e Jaboatão dos Guararapes. 

De tal modo, a Caixa Econômica Federal cum-
pre a sua função social neste Governo do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva em parceria construtiva com 
o Governo do Estado de Pernambuco. 

Na área privada, o grupo Perdigão-Batávia anun-
ciou a boa nova de implantar 2 fábricas no Município 
de Bom Conselho: uma da Perdigão, de embutidos 
– salsichas, lingüiças e mortadelas – e outra de laticí-
nios pelo grupo Batávia, além de uma grande central 
de distribuição. Os investimentos irão somar R$290 
milhões e irão gerar, inicialmente, 950 empregos dire-
tos. E mais: a bacia leiteira da região, que atualmente 
produz 120 mil litros diários, deverá elevar essa pro-
dução para até 300 mil litros a fim de atender à de-
manda da fábrica. 

O cronograma dos trabalhos prevê que logo no 
início do próximo ano começará a funcionar uma fa-
zenda modelo numa área de 50 hectares, onde serão 
desenvolvidas pesquisas de melhoramento genético 
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bovino para serem disseminadas entre os produtores 
de leite da região. O projeto será apresentado aos 
produtores durante a 12a Exposição Agropecuária de 
Bom Conselho, a realizar-se de 19 a 23 de setembro 
do corrente ano. 

O Presidente do grupo Perdigão, empresário 
Nildemar Secches, explicou que o projeto de integra-
ção entre a empresa e os produtores é pioneiro no 
Nordeste. Os fornecedores receberão capacitação e 
treinamento de modo a ficarem habilitados para obter 
financiamentos do Programa Nacional da Agricultura 
Familiar (PRONAF).

As 2 fábricas e centro de distribuição para o Norte 
e Nordeste ocuparão uma área de 100 hectares, do-
ados pelo Governo do Estado, através do PRODEPE 
(Programa de Desenvolvimento de Pernambuco). 

O complexo industrial será concluído em 18 me-
ses, com previsão de faturamento de R$250 milhões. 
Significa mais dinamismo nas atividades econômicas, 
mais emprego, trabalho e rendimentos para a popu-
lação, mais recolhimento de impostos para investi-
mentos no Estado, mais renda agregada na cadeia 
produtiva. 

O Nordeste representa cerca de 21% do mercado 
nacional neste segmento econômico. Trata-se de mais 
uma parte dos compromissos assumidos pelo Gover-
nador, em praça pública, de interiorizar o desenvolvi-
mento que se inicia de forma altamente efetiva, pois 
é o maior investimento que será realizado no interior 
de Pernambuco.

Saúdo com alegria, espírito público e confiança 
na prosperidade de nossa gente estes ventos pro-
missores como prenúncio de tempos venturosos para 
Pernambuco e para o Nordeste. 

Muito obrigado.
A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, está na iminência de ser instalada, no Se-
nado Federal, uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar irregularidades no repasse de 
recursos do Governo Federal a organizações não-go-
vernamentais (ONGs), que, na última década, passa-
ram a desenvolver atividades de assistência social, de 
competência do Estado, principalmente nas áreas de 
saúde e educação.

Se, por um lado, as instituições filantrópicas que 
se dedicam à prestação de serviços de saúde têm 
enfrentado uma série de dificuldades, com destaque 
para a escassez de recursos financeiros; por outro, 
nos últimos 6 anos, as organizações não-governa-
mentais (ONGs) e organizações da sociedade civil 
organizada (OSCIPS) têm sido beneficiadas com ge-

neroso volume de recursos da União, que ultrapassam 
R$13,6 bilhões.

O jornal O Estado de S. Paulo do último dia 8 
publicou reportagem com dados estarrecedores sobre 
essas entidades. Segundo a matéria, no ano passado, 
o Governo Federal liberou para ONGs e OSCIPS re-
cursos na ordem de R$3 bilhões. Somente este ano, 
o montante já atinge R$2,8 bilhões.

Outra informação que nos preocupou e chamou 
nossa atenção, Sr. Presidente, foi o crescimento ver-
tiginoso da quantidade de instituições existentes no 
País. Segundo o jornal, entre 2002 e 2006, o número 
aumentou de 22 mil para 260 mil entidades. Hoje, es-
tima-se haver aproximadamente 300 mil organizações 
entre ONGs e OSCIPS.

O problema central levantado pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) e pela Controladoria-Geral da 
União (CGU) está relacionado à fiscalização da aplica-
ção dos recursos. Para exemplificar, o TCU investigou 
28 convênios, no valor total de R$82 milhões. Dessa 
amostra, 15 apresentaram irregularidades, ou seja, 
mais da metade.

Tomar conhecimento de que uma entidade re-
cebeu recursos uma semana antes de ter sido criada, 
além do constrangimento, causou-nos revolta e in-
dignação. Mais grave é a afirmação de que algumas 
dessas organizações são constituídas apenas com o 
objetivo de desviar verbas públicas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos lu-
tado árdua e incessantemente pela regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29, que há 2 anos aguarda 
votação em Plenário. A regulamentação vai evitar o 
desvio e ampliar os recursos, resolvendo o grave pro-
blema do subfinanciamento da saúde no Brasil.

Estamos próximos de um apagão no setor. É 
como se todos os dias caísse uma avião na saúde. E 
ainda temos que batalhar para que fatos como esses 
que menciono aqui não comprometam o trabalho sério 
e solidário que desempenhamos em favor da popula-
ção menos assistida, pois há entidades cuja atuação 
merece nosso respeito e reconhecimento. 

Apesar de serem notórias as dificuldades finan-
ceiras que afligem as entidades filantrópicas de saúde 
no custeio de suas atividades, o Estado brasileiro não 
tem desenvolvido meios para auxiliá-las ou socorrê-
las. Apenas a remuneração dos procedimentos reali-
zados, tendo com base a tabela do Sistema Único de 
Saúde – SUS, não tem sido suficiente para a quitação 
dos custos incorridos, nem para propiciar mais inves-
timentos na melhoria dos serviços prestados e capa-
citação pessoal.

Em virtude do esquecimento governamental, a 
sociedade brasileira tem testemunhado a agonia vi-
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venciada pelas santas casas de misericórdia e outros 
hospitais sem fins lucrativos, os quais têm sido obri-
gados a encerrar as atividades, em face da falta de 
condições propícias para um adequado tratamento à 
saúde, para uma atenção ao indivíduo, a qual guar-
de coerência com o princípio da dignidade da pessoa 
humana. Tal fato constitui um grave prejuízo à socie-
dade por eles assistida, em especial, à parcela mais 
carente da população, que, em muitos casos, só tem 
à disposição os serviços prestados por instituições 
filantrópicas.

Historicamente, as santas casas de misericórdia 
têm mantido uma parceria estratégica com as institui-
ções públicas incumbidas dos cuidados com a saúde. 
Tal parceria é extremamente benéfica para a socieda-
de, principalmente para os excluídos, para aqueles que 
não têm acesso aos serviços privados, pois amplia o 
alcance e a implementação do direito à saúde, dever 
precípuo do Estado.

Fortalecer as instituições filantrópicas envolvi-
das com os serviços de saúde, que atuam de forma 
suplementar ao sistema público, significa fortalecer o 
próprio SUS, melhorando a capacidade operacional, 
a eficiência e efetividade desse sistema. Todavia, o 
fortalecimento deve passar, obrigatoriamente, pelo 
incremento nas bases de financiamento dos estabele-
cimentos hospitalares filantrópicos, de modo a permitir 
a cobertura das despesas de custeio e a criação de 
possibilidades de investimentos.

Cumpre ressaltar que, se considerarmos apenas 
a rede hospitalar, quase 30% dos hospitais que com-
põem o SUS são de natureza filantrópica, o que perfaz 
cerca de 147 mil leitos. Portanto, inegável a meritória 
contribuição dessas entidades na implementação do 
direito à saúde. Não obstante os relevantes serviços 
prestados pelas referidas instituições, o Governo as 
tem mantido no ostracismo, fato que compromete a 
continuidade das suas atividades.

Além da já referida defasagem econômico-fi-
nanceira da tabela remuneratória adotada pelo SUS, 
o Brasil não desenvolve políticas específicas para os 
hospitais filantrópicos, o que dificulta um maior aporte 
de recursos financeiros para o custeio de tais institui-
ções. Isso compromete a aquisição de insumos, a re-
muneração de pessoal e a manutenção e reparação de 
equipamentos e instalações. Esse conjunto de fatores 
leva, em conseqüência, à deterioração da qualidade 
do atendimento prestado à comunidade e ao encerra-
mento das atividades, em última instância.

Sr. Presidente, este ano, ao relatarmos a MP 
358/2007, transformada na Lei nº 11.505/2007, avança-
mos e conseguimos regulamentar a Lei nº 11.345/2006, 
que autorizou o Poder Executivo a instituir concurso de 

prognóstico sobre o resultado de sorteio de números 
ou símbolos – Timemania.

Do produto arrecadado com o concurso, 3% deve-
rão ser destinados ao Fundo Nacional de Saúde para 
distribuição exclusiva para ações das santas casas de 
misericórdia, das entidades hospitalares e das de rea-
bilitação física sem fins lucrativos. Além dessa fonte de 
recursos, tais entidades também foram beneficiadas 
na renegociação de débitos tributários e com o FGTS. 
A implementação dessa lei contribui para atenuar as 
dificuldades financeiras enfrentadas pelos estabele-
cimentos filantrópicos diretamente envolvidos com a 
prestação de serviços de saúde.

Portanto, em face da relevante contribuição para 
a implementação do direito à saúde, prestada pelos 
estabelecimentos hospitalares de natureza filantrópica, 
urge uma atuação mais efetiva, contundente e parti-
cipativa do Estado. Torna-se imprescindível a criação 
e implementação de políticas e outros mecanismos 
direcionados especificamente ao socorro das institui-
ções em comento.

Muito obrigada.
O SR. NATAN DONADON (Bloco/PMDB – RO. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, público que nos assiste das galerias, que 
nos ouvem nos gabinetes, telespectadores da TV Câ-
mara, funcionários desta Casa de Leis:

É com muito orgulho que venho a esta tribuna 
homenagear o Dia Nacional de Luta da Pessoa com 
Deficiência. Foi instituído pelo movimento social em 
encontro nacional, em 1982, com todas as entidades 
nacionais. Foi escolhido o dia 21 de setembro pela 
proximidade com a primavera e o Dia da Árvore, numa 
representação do nascimento de nossas reivindica-
ções de cidadania e participação plena em igualdade 
de condições. 

Esta data é comemorada e lembrada todos os 
anos, desde então, em todos os Estados; e Rondônia 
não poderia ficar fora desta homenagem, que serve 
de momento para refletir e buscar novos caminhos em 
nossas lutas, e também para divulgar nossas lutas por 
inclusão social. 

Sr. Presidente, por isso, hoje não mais isolamos 
todos nossos seres ditos diferentes e aberrantes, como 
homens-elefantes, em celas, exposições científicas 
ou hospitais.

Mas ainda exercitamos a sua exclusão pela ne-
gação, mantemos outras formas de eliminação social, 
criamos e aperfeiçoamos outras formas de segregação. 
Somos mais eficientes na discriminação, na abjuração 
de quaisquer formas ou condições de diferença.

Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Natan Donadon, 
o Sr. Manato, 1º Suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à Sra. Deputada Perpétua Almeida.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, mototaxistas e motoboys 
de diversos Estados do Brasil vieram ao Congresso 
Nacional esta semana para reivindicar a regulamen-
tação de sua profissão.

Desejo reconhecer, em primeiro lugar, neste ple-
nário, que os mototaxistas e os motoboys exercem 
uma nova atividade profissional, que se consolidou 
nas cidades brasileiras no século XXI. 

Os mototrabalhadores entregam remédio, comida, 
flores, todo tipo de mercadoria. Levam passageiros e 
serviços comunitários até as ruas e quadras e garan-
tem, a baixo custo, conforto e agilidade para milhões 
e milhões de pessoas nas cidades. Esta realidade é 
tão forte e está tão consolidada que os trabalhadores 
organizam-se em vários Estados e municípios do País, 
mobilizando-se e reivindicando seus direitos.

Representantes dos mototaxistas do meu querido 
Estado, o Acre, enfrentaram vários dias de viagem, pas-
sando por diversas dificuldades, inclusive financeiras, 
para chegar a Brasília, a fim de se juntar ao demais 
trabalhadores do Brasil e exigir a regulamentação de 
sua profissão. 

Exigem o direito de trabalhar nas ruas da cidade 
em paz e com segurança; o direito de defender o pão 
de cada dia com dignidade e respeito. Desejam a re-
gulamentação de sua profissão imediatamente, sem 
protelações ou adiamentos. É o pedido dos mototaxis-
tas do Acre e do Brasil.

Meu mandato buscou prestar todo o apoio pos-
sível aos acreanos que aqui vieram, garantindo-lhes 
o mínimo de dignidade na Capital Federal. Sou uma 
das coordenadoras da frente parlamentar de apoio 
aos mototaxistas.

Fizemos uma extensa agenda, envolvendo o Mi-
nistério do Trabalho e a Casa Civil. Fomos recebidos 
também pelo Presidente da Câmara dos Deputados, 
Arlindo Chinaglia. Todos se mostraram sensíveis à 
causa dos mototaxistas, que transportam 7 milhões 
de pessoas por dia no Brasil. Mostramos para esses 
lutadores e guerreiros que a frente parlamentar de 
apoio aos mototaxistas funciona.

Há mais de 3 milhões de mototaxistas e motoboys 
no País, trabalhando em mais de 3 mil municípios. Eles 
necessitam de regras que regularizem sua situação. 

Esses homens e mulheres não são marginais. São 
trabalhadores e precisam do nosso apoio. 

Por isso, nobres colegas, parabenizo todos os mo-
totaxistas e motoboys do Brasil que estiveram em Bra-
sília, particularmente os representantes acreanos. 

Agora, todas as nossas atenções devem estar 
voltadas para a Comissão de Viação e Transporte. Na 
próxima quarta- feira, dia 26 de setembro, será votado 
o nosso projeto. Ele seguirá ainda para a Comissão 
de Constituição e Justiça, onde precisará também do 
nosso acompanhamento para ser aprovado.

Lembro a importância de toda a categoria de mo-
totrabalhadores manter-se mobilizada e atenta, caso 
sejam necessárias novas manifestações em Brasília, 
quando o projeto chegar na Constituição de Constitui-
ção e Justiça, sua última instância. 

Esperamos contar com o apoio do Congresso 
Nacional para que seja reconhecida a profissão des-
ses trabalhadores tão sofridos, que aguardam seus 
direitos com muita ansiedade.

Muito obrigada.
O SR. MARCELO MELO (Bloco/PMDB – GO. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, imprensa, telespectadores da TV 
Câmara, venho falar do repúdio que sinto ao ver que 
a violência no Entorno do Distrito Federal está cada 
dia pior. 

O tráfico de drogas no Entorno desafiou a socie-
dade mais uma vez. Bandidos tentaram executar on-
tem o jornalista do Estado de Minas Gerais, Amaury 
Ribeiro Júnior, de 44 anos, que há 2 semanas realiza, 
para o jornal Correio Braziliense, várias reportagens 
sobre a ação dos traficantes na região. 

O crime ocorreu no Setor Colina Verde, na Ci-
dade Ocidental, que fica a 48 quilômetros de Brasília. 
Amaury estava no município para dar continuidade à 
apuração do funcionamento do tráfico no Entorno do 
Distrito Federal, uma das regiões mais violentas do 
País, quando levou um tiro na barriga. 

Felizmente, ele está vivo e passa bem. Como filho 
do Estado de Goiás, quero deixar nítida a minha indig-
nação diante desse caso que confirma a necessidade 
imediata de um trabalho integrado de segurança. 

A impunidade desses criminosos tem desafiado 
o plano de ação de acabar com os índices de crimi-
nalidade dos municípios que compõem a região do 
Entorno, e isso precisa ter um fim.

Em meus últimos discursos nas sessões ple-
nárias desta Casa, demonstrei a minha constante 
preocupação com a grave realidade dos municípios 
da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno, a RIDE, destacando os elevados 
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índices de violência apresentados pela imprensa nos 
últimos meses. 

Estive recentemente com o Ministro da Justiça, 
Tarso Genro, com o Governador do Distrito Federal, 
José Roberto Arruda, e, em outro momento, com o 
Governador do Estado de Goiás, Alcides Rodrigues. 
Em todas as audiências adverti-os da importância de 
definir estratégias para o combate dessa criminalida-
de desenfreada.

Tenho visitado os municípios do Entorno e ob-
servado de perto os problemas particulares de cada 
um. Nas viagens, verifico a urgência da intervenção, 
já determinada, de agentes das polícias do Distrito Fe-
deral e de Goiás. Precisamos trabalhar em conjunto, 
para termos controle dessa grave situação.

Sr. Presidente, já solicitei diversas vezes neste 
Plenário atenção especial ao Entorno e peço nova-
mente. Os municípios da RIDE devem ter prioridade 
por parte do Governo Federal. Esse crime é um fato 
de extrema gravidade e exibe a realidade violenta que 
nos cerca. 

Hoje pela manhã, o Governo de Goiás anunciou 
a compra de 172 carros policiais para os municípios do 
Entorno. Disse ainda que os 2 mil policiais das cidades 
goianas que circundam o Distrito Federal receberão o 
apoio de 620 delegados e escrivães. 

Precisamos agir agora! Não podemos mais pre-
senciar todos os dias esse tipo de violência. 

Foram mais de 150 mortes de jovens de até 26 
anos de idade num período de 6 meses, nos municípios 
goianos, que incluem Valparaíso, Novo Gama, Águas 
Lindas, Luziânia e Cidade Ocidental.

Diante desses dados, ressalto a importância de 
não atacar apenas a violência em si, mas também 
discutir suas causas, que são a falta de emprego, ha-
bitação e melhores condições de educação para os 
nossos jovens.

Precisamos de mais policiais para acabar com 
essa violência descontrolada, não só quinhentos. Ne-
cessitamos também de veículos, armas e equipamen-
tos de inteligência. 

Devemos dar um basta a essa realidade. Só uma 
ação institucional integrada será capaz de pôr fim à 
ousadia do narcotráfico. Precisamos atuar com eficá-
cia contra o banditismo.

As comunidades precisam de opção de lazer, em-
prego e educação. A população da RIDE é desprovida 
de infra-estrutura e vê seus jovens se tornarem presas 
fáceis da delinqüência.

Perplexo com mais essa lamentável notícia, gos-
taria de registrar ainda meu sentimento de solidarieda-
de com o jornalista Amaury Ribeiro Júnior, desejando 
breve recuperação e retorno à importante função. 

Como representante do Entorno, sinto-me na res-
ponsabilidade de lutar incansavelmente até que esse 
quadro de violência seja alterado. 

Era o que eu tinha a dizer, 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 está em Manaus. 
Está em nossa terra para prestigiar o povo amazonense 
e também para lançar o Programa de Aceleração do 
Crescimento, o PAC. Dessa vez, além de Lula, estarão 
na Capital amazonense os Presidentes da Venezuela, 
Hugo Chávez, e do Equador, Rafael Correa. 

Sr. Presidente, das ações voltadas para o Estado 
do Amazonas, o Presidente Lula assinará com o Gover-
nador Eduardo Braga e com o Prefeito Serafim Corrêa 
os contratos do PAC para a construção de casas po-
pulares na Capital e em outras regiões do Estado. Ao 
todo serão repassados 128 milhões de reais, dos quais 
69,3 milhões de reais para o Governo Estadual e 58,9 
milhões de reais para os Municípios. Desse total, 22 
milhões de reais vão ser destinados ao Programa Na-
cional de Apoio à Administração Fiscal. Esses recursos 
serão aplicados nos conjuntos habitacionais Cidadão 
VIII, IX e X, do Governo do Estado do Amazonas, e 
na remoção de casas populares de áreas inundáveis, 
numa parceria com a Prefeitura de Manaus.

Na visita que faz ao Amazonas, Sras. e Srs. Par-
lamentares, o Presidente Lula tem agenda no Mu-
nicípio de São Gabriel da Cachoeira e definiu a sua 
ida à cidade da seguinte forma – abre aspas: “Estou 
cuidando primeiro de quem precisa. Quem toma café, 
almoça e janta pode esperar um pouco, mas quem não 
tem isso deve ser prioridade. Por isso, na sexta-feira 
estarei em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, 
lançando o nosso PAC indígena, para cuidar daquelas 
pessoas que vivem nas nossas fronteiras, com muita 
dificuldade” – fechas aspas.

Sr. Presidente, quanto ao encontro dos Presiden-
tes do Brasil, da Venezuela e do Equador, na pauta que 
vão discutir estão a economia e o desenvolvimento da 
Amazônia, além da maior integração entre os 3 países. 
A maior motivação dos líderes desses países está no 
aumento do intercâmbio nas áreas de gás, petróleo, 
energia em geral e nas relações do MERCOSUL.

Como se vê, Sr. Presidente, a agenda do Presi-
dente Lula está cheia.

Chegando à Base Aérea de Manaus por volta 
das 13h, o Presidente vai para o Tropical Hotel, onde 
almoçará com o Presidente Hugo Chávez. No almoço, 
Lula e Chávez vão discorrer sobre a criação do Gaso-
duto do Sul; as possibilidades de maior interação nas 
áreas de petróleo e gás na região amazônica, via in-
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vestimentos da PETROBRAS no Amazonas; a criação 
do Banco do Sul; e a construção da Refinaria Abreu e 
Lima, em Pernambuco.

Os Presidentes do Brasil e da Venezuela certa-
mente vão discutir etanol, investimentos de empre-
sas brasileiras na Venezuela e cooperação industrial. 
O Itamaraty, por meio do Chanceler Celso Amorim, 
adianta que os Presidentes Lula e Chávez farão ajustes 
complementares em projetos de cooperação técnica 
já assinados nas áreas de café, vigilância sanitária, 
cítricos, entre outros.

Sr. Presidente, além dos assuntos relacionados à 
economia do Brasil e da Venezuela, a atuação do Presi-
dente venezuelano no delicado tema das conversações 
entre as FARC – Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia e o Governo colombiano deve vir à baila. O 
Presidente Lula tem apoiado a forma com que Chávez 
tem conduzido o diálogo entre os guerrilheiros e o Go-
verno do Presidente Álvaro Uribe, da Colômbia.

Sras. e Srs. Parlamentares, tais conversas bila-
terais são de fundamental importância, porque Lula e 
Chávez são as lideranças de maior destaque na Amé-
rica Latina. Nesta condição, a comunidade internacio-
nal, mais especificamente Washington e União Euro-
péia, está atenta ao encontro de Manaus. Até porque 
o presidente Lula vai à Assembléia Geral da ONU, no 
próximo dia 24, onde falará. Ainda nos Estados Uni-
dos da América, Lula vai manter conversações com 
o Presidente George W. Bush, por quem Chávez não 
nutre simpatia e tem atacado verbalmente.

Sr. Presidente, feito esse registro, quero agrade-
cer ao Presidente Lula, que tem sido generoso com o 
nosso Estado e com a nossa Capital. Todos sabemos 
do zelo administrativo que S.Exa. tem e sempre terá 
com os amazonenses. E o fato de ir a Manaus lançar 
o PAC é prova da sua confiança e do seu carinho em 
relação ao Amazonas. A recíproca é verdadeira.

Envio um abraço fraterno ao Presidente Lula e a 
toda a sua comitiva que se encontra em Manaus para 
o lançamento do PAC para o Amazonas.

Por ora eram essas as minhas considerações.
Muito obrigado.
O SR. AELTON FREITAS (PR – MG. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna comemorar o bom 
resultado divulgado recentemente pelo IBGE sobre o 
desempenho da indústria mineira. 

Segundo o estudo, o intenso ritmo de trabalho 
na extração de minério de ferro, na agricultura e nas 
fábricas de automóveis, em Minas Gerais, foi respon-
sável pela mais alta taxa de crescimento da indústria 
no País.

O trabalho mostrou que o desempenho da indús-
tria mineira cresceu em 8,42%, enquanto a média na-
cional ficou em 5,09%, de janeiro a julho, comparado 
com o mesmo período do ano passado.

Alguns fatores contribuíram de forma decisiva 
para esse crescimento. A combinação de preços in-
ternacionais em alta com forte demanda da China 
estimula, por exemplo, as exportações de minério de 
ferro e de aço, que têm grande peso na economia do 
Estado. No mercado interno, a queda dos juros be-
neficia a venda de veículos ali produzidos. Tem sido 
grande a procura por modelos produzidos em Minas, 
responsáveis por um quarto da produção nacional do 
setor automobilístico, representando 13% do total da 
produção. Aliado a isso, a venda de máquinas e equi-
pamentos de outras indústrias e o consumo doméstico 
elevaram a venda de eletrodomésticos e portáteis, aju-
dando a indústria mineira a manter resultados acima 
da média nacional.

É importante destacar, ainda, que a agricultura 
também contribuiu para o bom resultado acumulado 
este ano, pois os incentivos do Governo, a recuperação 
do preço internacional de produtos, como o café, a soja 
e o milho, atrelados ao aumento das exportações, foram 
fatores decisivos para o aumento da produção.

No entanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o IBGE mostrou que, depois de 9 meses de resultados 
positivos, a produção da indústria nacional caiu 0,38%, 
entre junho e julho deste ano, enquanto no meu Estado 
esse índice foi positivo, atingindo alta de 0,44%.

Esses resultados positivos nas fábricas de Minas 
Gerais se devem à modernização e aos investimen-
tos no setor, em parcerias entre os setores público e 
privado. 

Ao modernizar e ampliar os meios de produção, a 
indústria mineira ganha em competitividade, podendo, 
com isso, gerar mais emprego, renda e obter ganhos 
para reinvestimento. 

Além disso, nossa indústria se mostra diversifi-
cada em várias regiões do Estado. Em Belo Horizon-
te, surgiu um pólo de biotecnologia. Ao sul, existe um 
centro de referência em componentes eletrônicos, além 
do potencial turístico. A região central abriga uma série 
de empresas de calçados esportivos. Uberaba e Uber-
lândia, na região do Triângulo Mineiro, desenvolvem 
a agroindústria e se tornaram importantes vitrines do 
agronegócio no País.

A tendência é que a indústria, em Minas Gerais, 
permaneça com taxas de crescimento maiores que a 
média brasileira e siga oferecendo emprego e renda 
aos nossos trabalhadores.

Era o que tinha a dizer. 
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A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna, partilhar 
com os Parlamentares desta Casa a emoção de todos 
os gaúchos ao comemorarmos o dia 20 de setembro, 
quando festejamos a Revolução Farroupilha.

Este episódio de nossa história, a mais longa 
revolta popular, se iniciou quando Bento Gonçalves 
avançou com suas tropas sobre a cidade de Porto 
Alegre pelo caminho da Azenha. Mais do que uma re-
volta contra impostos, como alguns historiadores ten-
tam impingir, a Revolução Farroupilha foi uma revolta 
nacionalista que defendia os valores republicanos, 
como o voto secreto, e abolicionistas. A participação 
dos escravos nas tropas, entre os lanceiros, demonstra 
a sua característica ampla e avançada. 

Vindos de uma terra distante e, em sua maioria, 
refugiados políticos, um grupo de italianos participou 
ativamente da Revolução Farroupilha. Provavelmente 
o que os atraía eram os ideais liberais dos “farrapos” 
em que viam a semente de uma revolução social mais 
ampla e a possibilidade de “fazer a história”. Alguns 
deles tiveram atuação destacada, mas um, Giuseppe 
Garibaldi, é lembrado de forma especial, principal-
mente porque, mais tarde, participaria das guerras de 
unificação da Itália e se tornaria conhecido em toda a 
Europa graças à sua biografia, escrita por Alexandre 
Dumas.

Exatos 53 anos antes do restante do Brasil, o Rio 
Grande viveu numa república. 

O tratado de paz celebrado em 1845 veio aten-
der a uma série de reivindicações, principalmente em 
relação à obtenção de tratamento mais justo por parte 
do Governo Imperial.

Os revoltosos não foram punidos e receberam a 
anistia do Império. Além disso, os soldados e oficiais 
do exército farroupilha seriam incorporados ao Exército 
Imperial, ocupando postos militares equivalentes. Os 
escravos fugitivos que lutavam ao lado dos farroupilhas 
teriam direito à liberdade.

É difícil supor como teria sido nossa história, se 
a República Rio-Grandense tivesse se mantido. Posso 
afirmar que nosso Estado tem marcas indeléveis deixa-
das pela Revolução Farroupilha: a coragem, a força e, 
principalmente, a altivez dos gaúchos e gaúchas. 

O Rio Grande do Sul tem bons índices de quali-
dade de vida, mas sofre com opções políticas, nacio-
nais e locais, equivocadas. Vejam a atual situação do 
Estado, em meio ao desmonte de serviços e políticas 
públicas, com a Administração valorizando apenas o 
atendimento de interesses específicos. Não existe uma 
política de fomento e estímulo ao desenvolvimento 
promovida pelo Governo do Estado. Já vimos o que o 

neoliberalismo pode fazer ao País: os 8 anos de FHC. 
O prejuízo é imenso e a recuperação, lenta. 

O Rio Grande do Sul sempre teve um papel im-
portante na história da política brasileira. Temos imen-
sas potencialidades a explorar e contribuições a dar. 
Cito como exemplo o papel que podemos jogar no 
MERCOSUL. 

Entretanto temos que compreender que apenas 
nos viabilizamos dentro de um projeto nacional de 
desenvolvimento. 

Acredito que os Farrapos lutaram pela República 
e teriam orgulho de fazer parte do Brasil; e certamente 
hoje estariam lutando pelo desenvolvimento de nosso 
País, em defesa das conquistas democráticas. 

Para encerrar, lembro que o nome dos líderes 
farroupilhas está afixado em inúmeras ruas de muni-
cípios gaúchos. A epopéia da Revolução Farroupilha 
criou grandes heróis, mitos e símbolos. E continua 
mais atual do que nunca o lema farroupilha: “liberdade, 
igualdade e humanidade!”.

A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna registrar minha 
solidariedade à atitude do Sr. Eduardo Campos, Go-
vernador de Pernambuco. Refiro-me à doação de cerca 
de 845 mil reais para os frades capuchinhos do Nor-
deste, com o objetivo de iniciar a execução de obras 
emergenciais na Basílica da Penha, no Bairro de São 
José, centro de Recife.

A Basílica de Nossa Senhora da Penha foi ergui-
da pelos franceses em 1655. Depois foi reconstruída, 
no ano de 1730, pelos frades capuchinhos. No entan-
to, apenas em 1822 a igreja ganhou a estrutura que 
possui hoje. Atualmente ela é a única do Nordeste a 
ter características neoclássicas. 

Há cerca de 2 anos a igreja estava parcialmente 
interditada, devido a problemas estruturais. A Basílica 
da Penha está localizada no setor de preservação rigo-
rosa da Zona Especial de Preservação do Patrimônio 
Histórico Cultural – ZEPH.

O Governador Eduardo Campos já encaminhou o 
projeto de lei à Assembléia Legislativa, pedindo autori-
zação para efetuar a transferência dos recursos. Esse 
valor repassado corresponde à contrapartida de 20% 
que deveriam ser pagos pela ordem religiosa para a 
obra de recuperação do templo. Com esse montante 
assegurado, os capuchinhos estão habilitados a captar 
mais 4,2 milhões de reais para execução dos trabalhos 
de restauração do edifício, junto a entidades públicas 
e privadas. O projeto está aprovado na Lei Federal de 
Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e as doações podem 
ser deduzidas na declaração do Imposto de Renda. 
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Sr. Presidente, essa verba liberada pelo Governo 
pernambucano faz parte do Programa de Preservação 
do Patrimônio Histórico e Cultural. Os recursos serão 
repassados à Província de Nossa Senhora da Penha 
pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco (FUNDARPE), para recuperação do telha-
do e das instalações elétricas do imóvel. A execução 
das obras emergenciais, previstas para ocorrerem em 
45 dias, garante a reabertura da Basílica da Penha, 
mais um dos pontos históricos da cidade de Recife. 
As atividades religiosas estão suspensas desde o dia 
3 último por falta de segurança. 

Sr. Presidente e caros amigos Parlamentares, é 
importante que as novas gerações conheçam o movi-
mento religioso dos seus Estados. No caso de Pernam-
buco, não poderíamos deixar que um monumento como 
a Igreja de Nossa Senhora da Penha fosse fechado. 

Muito obrigada.
O SR. NEILTON MULIM (PR – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna bendizer e agradecer a 
Deus pela cidade de São Gonçalo e pelo dom precio-
so da vida de todos aqueles que, de alguma forma, 
contribuíram para que, no dia 22 de setembro próximo, 
possamos celebrar 117 anos de emancipação política 
desse município fluminense.

Nessa data tão importante para o povo da minha 
cidade, quero recordar e registrar, nos Anais desta 
Casa, um pouco da nossa história, pois, se bem re-
lembrarmos o passado, construiremos o futuro dese-
jado.

São Gonçalo foi fundada em 6 de abril de 1579 
pelo colonizador Gonçalo Gonçalves. 

Em 22 de setembro de 1890, o então Distrito de 
São Gonçalo foi emancipado politicamente de Niterói, 
passando a se desenvolver consideravelmente. 

Em 6 de abril de 1579, Gonçalo Gonçalves fundou 
São Gonçalo. Mandou construir uma capela com o santo 
de sua devoção, São Gonçalo D’Amarante, marcando 
sua colonização. Presume-se que o local tenha sido 
onde hoje está a Igreja Matriz de São Gonçalo. 

No início de sua fundação, no século XVI, São 
Gonçalo era habitada pelos índios tamoios, cujos do-
mínios estendiam-se até Angra dos Reis. Seu desmem-
bramento, iniciado no final do século XVI, foi efetuado 
pelos jesuítas, que, no começo do século XVII, instala-
ram uma fazenda na zona conhecida como Colubandê, 
às margens da atual Rodovia RJ-104. 

Em 1646, foi alçada à categoria de paróquia, 
considerando que, segundo registros da época, a lo-
calidade-sede ocupava uma área de 52 quilômetros 
quadrados, com aproximadamente 6 mil habitantes, 
sendo transformada em freguesia. 

Visando à facilidade de comunicação, a sede da 
Sesmaria foi posteriormente transferida para as mar-
gens do Rio Imboaçu, onde foi construída uma segunda 
capela, monumento atualmente restaurado. 

O conjunto de marcos históricos remanescentes 
do século XVII inclui a Fazenda Nossa Senhora da 
Boa Esperança, em Ipiíba, e a propriedade do capitão 
Miguel Frias de Vasconcelos, no Engenho Pequeno. A 
Capela de São João, o Porto do Gradim e a Fazenda 
da Luz, em Itaóca, são lembranças de um passado 
colonial em São Gonçalo. 

Em 1860, 30 engenhos já estavam exportan-
do por meio dos portos de Guaxindiba, Boaçu, Porto 
Velho e Pontal de São Gonçalo. Dessa época, as Fa-
zendas do Engenho Novo e Jacaré (1800), ambas de 
propriedade do Barão de São Gonçalo, o Cemitério de 
Pachecos (1842) e a propriedade do Conde de Bau-
repaire Rohan, na Covanca (1820), são os elementos 
mais importantes. 

Em 22 de setembro de 1890, o Distrito de São 
Gonçalo foi emancipado politicamente e desmembrado 
de Niterói, por meio do Decreto Estadual nº 124. Em 
1892, o Decreto nº 1, de 8 de maio, suprimiu o Muni-
cípio de São Gonçalo, reincorporando-o a Niterói pelo 
breve período de 7 meses, sendo restaurado pelo De-
creto nº 34, de 7 de dezembro do mesmo ano. 

Em 1922, o Decreto nº 1.797 concedeu-lhe no-
vamente foros de cidade. Ele foi revogado em 1923, 
fazendo a cidade baixar à categoria de vila. 

Finalmente, em 1929, a Lei nº 2335, de 27 de 
dezembro, concedeu a categoria de cidade a todas 
as sedes do município. 

A partir de então (1929), o Município de São Gon-
çalo iniciou, de maneira mais tranqüila, sua trajetória 
rumo ao progresso e ao sucesso. 

Em 1943, ocorreu nova divisão territorial no Es-
tado do Rio de Janeiro, e dessa vez São Gonçalo 
perdeu o Distrito de Itaipu para o Município de Nite-
rói, restando-lhe apenas 5 distritos, quais sejam: São 
Gonçalo sede, Ipiíba, Monjolo, Neves e Sete Pontes, 
que permanecem até os dias atuais. 

Nesse mesmo período – décadas de 40 e 50 –, 
iniciou-se a instalação, em grande escala, de grandes 
fábricas e indústrias em São Gonçalo. Seu parque in-
dustrial era o mais importante do Estado, o que lhe 
valeu o apelido de Manchester Fluminense. 

Em 17 de abril de 1925, a Companhia Brasileira 
de Usinas Metalúrgicas – CBUM instalou-se no mu-
nicípio. Posteriormente essa usina foi incorporada ao 
Grupo HIME. 

O Grupo HIME, além da fundição e da cerâmica, 
desenvolvia a produção de fósforo da marca Sol, com 
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uma fábrica denominada Companhia Brasileira de Fós-
foro, que funcionava dentro de sua área metalúrgica. 

O HIME também mantinha na Rua Dr. Alberto 
Torres uma escola primária, dirigida pelo Prof. Eneas 
Silva, e uma escola de corte e costura. Criou o Campo 
do Metalúrgico, que deu grande impulso e incentivo ao 
esporte no município. 

A construção de vilas operárias em terras dessa 
companhia para seus funcionários também não pode 
ser esquecida. 

Atualmente, o HIME foi adquirido pelo Grupo 
Gerdau. 

Em 2 de dezembro de 1937 foi a vez de o gaúcho 
José Emílio Tarragó fundar com razão social Tarragó, 
Martinez e Cia. Ltda. a futura industria de conservas 
de peixe Coqueiro. 

A posterior mudança do nome da empresa deveu-
se à mudança do ramo de negócio. A primeira atividade 
dessa indústria era uma frutinha doce/azeda chamada 
tamarindo. Porém, ao mudar de ramo para o de conser-
vas de peixe, a indústria teve de mudar de nome. 

D. Júlia Pires de Medanha, operária dessa indus-
tria na época, é madrinha da fábrica por ter sugerido 
o novo nome. 

A história do nome é a seguinte: por haver nas 
proximidades uma praia conhecida como Praia dos 
Coqueiros, D. Júlia sugeriu o nome Coqueiro à nova 
empresa, tornando-se madrinha dela. 

A nova empresa prosperou, e a marca Coqueiro 
projetou-se nacional e internacionalmente. 

Em 1973, o Grupo Quaker comprou a fábrica e 
consolidou a marca Coqueiro, além de ampliar sua 
tradicional liderança no mercado. 

Em 9 de fevereiro de 1941, José Augusto Domin-
gues fundou a Fábrica de Artefatos de Cimento Arma-
do, produzindo paralelepípedos e meios-fios. 

Em 5 de outubro de 1941, instalou-se no distrito 
de Neves a Indústria Reunidas Mauá, que produzia 
vidros e porcelanas. 

Em 16 de novembro de 1941 foi fundada a Com-
panhia Vidreira do Brasil – COVIBRA. Foi a primeira no 
País e a maior na América do Sul no fabrico mecâni-
co de vidro plano, com exportação para o Egito, Índia, 
China e África do Sul. 

Com o tempo, mudou de proprietários e de nome 
– para VIDROBRAS e, atualmente, ELETROVIDRO. 

A matéria-prima dessa indústria vinha de Maricá. 
Em 22 de novembro de 1941, instalava-se a Fá-

brica de Enlatados de Sardinha Netuno, próxima ao 
Porto do Gradim. 

Em 10 de maio de 1942 foi fundada a Fábrica 
de Fogos Santo Antônio, localizada na Rua Oliveira 
Botelho nº 1.638, em Neves. 

Além dessa, podemos citar inúmeras outras indús-
trias: Cerâmica Fattori; Companhia Fiat Lux de Fósforos 
de Segurança; Composições Internacionais do Brasil 
S.A. (tintas e vernizes); Cooperativa Central dos Pro-
dutores de Leite – CCPL; Cortume Zoológico; diversas 
confecções; diversas olarias; fábrica de ampolas; fábri-
ca de bebidas Ron Merino; fábrica de biscoitos; fábrica 
de brinquedos: Fama e Fênix; fábrica de conservas de 
peixe Piracema; fábrica de conservas de peixe Rubi; 
fábrica de conservas de peixe União; fábrica de doces 
Triunfo; fábrica de formicida (Inseticida Tank); fábrica de 
goiabada; fábrica de manufaturados de chumbo; Fábrica 
de Papel Alcântara; fábrica de refrigerantes; fábrica de 
silicato de sódio; fábrica de soda cáustica; fábrica de 
tamancos; Laboratório B. Braun; Laboratório Herald’s; 
Marinho e Ferreira (sal grosso e refinado). 

No período da 2ª Grande Guerra Mundial 
(1936/1942), São Gonçalo cresceu de forma meteóri-
ca, com as grandes fazendas sendo desmembradas 
em sítios e chácaras, mão-de-obra barata e abundante, 
grandes áreas, além da proximidade com a Capital, o 
que facilitava o escoamento da produção. São Gonçalo 
tornou-se solo fértil ao desenvolvimento. 

No Governo de Joaquim de Almeida Lavoura, o 
município teve sua grande arrancada para a urbani-
zação, com calçamento das principais vias, ligando 
Niterói ao Alcântara. 

Lavoura, como é mais conhecido, governou São 
Gonçalo por 3 vezes, a saber: de 31 de janeiro de 1955 
a 20 de janeiro de 1959; de 31 de janeiro de 1963 a 
30 de janeiro de 1967; de 31 de janeiro de 1973 a 12 
de agosto de 1975. 

Assim, até os dias atuais a minha querida São 
Gonçalo tem sido orgulho do povo fluminense pela sua 
beleza e pelas riquezas que produz para o Estado do 
Rio de Janeiro e para o Brasil.

Agradeço, ainda, por ter ingressado nesta Casa 
com a grande maioria de votos recebidos da população 
de São Gonçalo, cidade onde fui criado e onde crio 
meus filhos, cuja população já me propiciou passar por 
algumas experiências no meu Estado.

Fui presidente da fundação de apoio à educação e 
assistência à infância e à adolescência de São Gonça-
lo, quando criei a primeira creche municipal da cidade. 
Fui diretor eleito da escola pública estadual. Em meu 
primeiro mandato como Vereador, fui o segundo mais 
votado da história de São Gonçalo, com 5.001 votos. 
No ano de 2000, conquistei 8.122 votos, tendo sido re-
eleito Vereador. Em 2002, fui nomeado Secretário de 
Desenvolvimento Social de São Gonçalo, tendo criado 
projetos altamente significativos na cidade, entre os 
quais destacam-se: O resgate social; Educação para 
integrar; Padaria Comunitária; Projeto Geração de Ren-
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da, e outros. Em 2004, fui reeleito para o terceiro man-
dato, tendo sido o Vereador mais votado, com 12.420 
votos. Na Câmara de Vereadores, fui 2º Secretário, 1º 
Vice-Presidente e Presidente interino, além de ter pre-
sidido as Comissões de Educação, Cultura, Criança, 
Adolescente, Mulher, Idoso e Deficiente. 

Ao longo de minha vida pública, promovi a profis-
sionalização de cerca de 80 mil pessoas. Minha paixão 
pela literatura resultou na publicação dos livros Algetria 
Social e Uma Questão de Escolha.

Em 2007, assumi meu primeiro mandato de Depu-
tado Federal. Tenho consciência de que ele pertence 
ao povo que me conduziu a esta Casa legislativa. O 
exercício deste mandato é construído com a parti-
cipação popular e, por isso mesmo, absolutamente 
comprometido com o progresso social da parcela da 
população do meu Estado.

É particularmente para esses brasileiros que me 
proponho a trabalhar e a servir. Para tanto, compro-
meto-me a continuar com o trabalho social; a indicar 
emendas individuais, de minha autoria, que resulta-
rão em recursos orçamentários a serem aplicados em 
São Gonçalo; a legislar, de sorte a aprimorar as leis 
existentes; e a criar novos dispositivos legais que pro-
movam inclusão social, segurança, saúde, educação, 
esporte, cidadania, políticas públicas, entre outras, que 
alcancem a população.

Sou autor de cerca de 95 proposições, apresenta-
das só neste ano, na Câmara dos Deputados, como o 
projeto que dispõe sobre a criação de campus da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro em São Gonçalo; 
o que garante o direito de atendimento às mulheres 
vítimas de violência em hospitais e centros de saúde; 
o que obriga o Ministério das Relações Exteriores a 
comunicar a situação dos brasileiros no exterior e de 
estrangeiros em nosso País, de sorte a assegurar-lhes 
o direito à cidadania, com qualidade de trabalho e de 
vida, entre outros. Quinze projetos e 12 relatorias já 
foram aprovados em Comissões, e outras estão pron-
tos para serem apreciados no plenário desta Casa. 
Tenho intercedido por associações de servidores de 
meu Estado, de sorte a contribuir para a manutenção 
de seus diretos junto aos órgãos federais. 

As entidades sociais com as quais contribuo con-
tinuam formando pessoas, cidadãos. Há, além disso, 
o trabalho de anúncio do Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que faço irmanado com a Igreja.

Graças a Deus, tenho escrito páginas de minha 
história em prol dos gonçalenses. Isso tem acrescen-
tado muito ao sentido de minha vida. 

Além de registrar o passado de lutas e vitórias 
brilhantes, quero me reportar aos que hoje podem legis-
lar diretamente em nosso município – aos meus pares 

Vereadores – e dizer a eles que já indiquei recursos 
para serem aplicados em infra-estrutura. Assevero ainda 
que é apenas o comecinho, pois São Gonçalo consta 
de minhas prioridades. Com certeza, é para essa po-
pulação, em especial, que mais desejo trabalhar. Além 
do nosso povo, convido todos os Vereadores de São 
Gonçalo a acompanharem o meu trabalho. 

Desejo que Deus os abençoe e conceda sabedoria 
a cada um, para que também suas estrelas possam bri-
lhar no céu de nossa cidade, em reconhecimento por todo 
suor, luta e vitória dispensados à nossa população. 

Com a graça de Deus, nossa cidade testemunha-
rá que honro cada voto de confiança e de esperança 
em mim depositado.

Vale parafrasear o nosso ilustre Ruy Barbosa: “Ao 
poder não aspirais, e o melhor da vossa condição está 
em nada terdes com o poder. Mas tudo tendes com a lei. 
Da lei depende essencialmente o vosso existir. Vosso 
papel está em serdes um dos guardas professos da lei, 
guarda espontâneo, independente e desinteressado, 
mas essencial, permanente e irredutível”. 

Essa é a nossa irrefreável vocação, missão, ofício.
O meu mandato é, assim, uma missão que se 

traduz em serviço. Minha prioridade é buscar a melho-
ria da qualidade de vida do povo, construir o cidadão 
na sua essência.

Assim como a história deste gonçalense que lhes 
fala, há inúmeras outras, de pessoas que amam São 
Gonçalo e ajudaram a construir o município. Essa ci-
dade faz parte da história de suas vidas. 

Por isso, saúdo todos aqueles que contribuíram 
para a criação e o desenvolvimento de São Gonçalo. 
Que o Senhor, nosso Deus, conceda-lhes sabedoria 
e realize os desejos de seus corações, principalmente 
os de alcançar melhores dias de vida para a popula-
ção do nosso município. Contem comigo na realização 
desse sonho.

Parabéns, São Gonçalo. Que Deus continue a 
abençoar essa terra e esse povo, que sabe reconhecer 
as maravilhas e os dons recebidos do nosso Criador.

Feliz Aniversário, São Gonçalo. Felizes sejam to-
dos os seus filhos. Felizes sejam todos os seus dias. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este discur-
so seja divulgado no programa A Voz do Brasil e nos 
meios de comunicação da Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. João Maia, do PR do 

Rio Grande do Norte. S.Exa. dispõe de 20 minutos na 
tribuna.
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O SR. JOÃO MAIA (PR – RN. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje 
eu vou falar do que gosto: da minha gente, do meu 
Estado, o bravo Rio Grande do Norte. E não o faço 
somente por bairrismo, pois não me considero um polí-
tico de visão estreita, voltado apenas para as questões 
e os problemas locais. Tampouco desejo destacar a 
ação dos bravos do Rio Grande do Norte apenas por 
vaidade, para atrair homenagem da parte de meus 
conterrâneos.

O que me move a fazê-lo é, sim, o dever que te-
nho, como representante do Rio Grande do Norte, de 
dar ao Estado aquilo que é dele e fazer eco a um sen-
timento que está em nossos corações: o de saber que 
nas últimas décadas fomos esquecidos e abandonados 
à própria sorte. Também sou movido pelo orgulho de 
afirmar que, apesar de tudo, resistimos, crescemos e 
nos desenvolvemos.

Se dependesse da vontade dos Governos que 
se sucederam nos últimos anos, na esfera federal, o 
meu Estado estaria à margem do desenvolvimento 
econômico. Nossas riquezas, nossos potenciais, nos-
sa força, nossas necessidades e urgências não sen-
sibilizaram as autoridades, não receberam a atenção 
devida e merecida.

Na crônica das nossas conquistas e realizações, 
somos os únicos personagens. Sozinhos, desenvol-
vemos nossas aptidões naturais e novas habilidades. 
Sem ajuda ou assistência, enfrentamos adversidades. 
De modo solitário, criamos oportunidades a partir de 
nossas fragilidades. E com espírito guerreiro estamos 
construindo a nossa história.

Os fatos demonstram que seríamos uma eco-
nomia mais robusta e pujante, um Estado mais de-
senvolvido e socialmente mais justo, um povo mais 
feliz e próspero se não tivessem nos condenado à 
discriminação.

A realidade é testemunha de que não estou sen-
do leviano, falando de modo impensado, e imprudente. 
Faz mais de 3 décadas que o Governo Federal não 
constrói uma única obra estruturante no Rio Grande do 
Norte, a despeito de investimentos maciços feitos em 
nossos queridos Estados vizinhos. Somos, há anos, 
o segundo maior produtor de petróleo do País e bate-
mos recordes de produção em terra, mas perdemos 
para Pernambuco a única refinaria a ser construída 
na Região Nordeste. 

Somos grandes exportadores de frutas tropicais, 
mas o setor sofre com as limitações de nosso porto e 
de nosso aeroporto, enquanto as economias vizinhas 
do Ceará e de Pernambuco, mesmo tendo crescido, 
nos últimos 10 anos, menos do que o meu Estado 
Rio Grande do Norte cresceu, ganharam do Governo 

Federal os Portos de Suape e Pecém. Isso para citar 
somente 2 exemplos bastante conhecidos.

Por isso, afirmo que a história recente do Rio 
Grande do Norte está sendo urdida pela bravura de 
minha gente, pois a última década nos viu crescer de 
modo acelerado, graças aos esforços dos empreen-
dedores locais, sejam eles potiguares de nascimento 
ou de coração.

Acontece que a infra-estrutura do Estado saturou-
se, limitando nosso movimento ascendente de gera-
ção de riquezas e prosperidade, o que nos enche de 
tristeza. Não que sejamos um povo triste. Ao contrário, 
sabemos que somos ricos e fortes.

Como já disse, o Rio do Grande do Norte é o 
segundo maior produtor brasileiro de petróleo. Mas 
a nossa economia é feita também de outros fatos im-
portantes, que pouca gente conhece. Somos o quar-
to maior produtor brasileiro de gás natural. Somos os 
maiores produtores e exportadores de melão do País 
e os maiores exportadores brasileiros de banana.

Nós, do Rio Grande do Norte, viabilizamos a cria-
ção de camarão em cativeiro e nos tornamos os maio-
res produtores e exportadores do Brasil. Produzimos 
95% do sal marinho do País. Somos o maior exporta-
dor brasileiro de balas e pirulitos, graças à produção 
da Sam’s, empresa genuinamente potiguar. Somos 
grandes produtores e exportadores de produtos têx-
teis. Exportamos, ainda, castanha de caju, melancia, 
jerimum, pimenta e mamão papaya. 

O Rio Grande do Norte produz 50% da embala-
gem de creme dental consumido no mundo ocidental, 
por meio da empresa Dixie Toga, situada em Parna-
mirim. 

Em nosso Estado está a sede da sexta maior dis-
tribuidora de combustíveis do Brasil, a ALESAT. Estão ali 
também grandes grupos têxteis nacionais. Cito alguns 
deles: Coteminas; Vicunha; Guararapes-Riachuelo, de 
origem norte-riograndense; e Coats Internacional. 

As maiores redes de supermercado do mundo 
estão presentes no Rio Grande do Norte: Walmart, 
Carrefour, Pão de Açúcar/Cassino. Mas o que nos en-
che de orgulho é saber que a rede de supermercados 
que mais cresce no Estado é de lá mesmo. Chama-
se Nordestão.

Outros gigantes do mercado nacional e estrangei-
ro enfrentam concorrência de empresas locais. Temos 
orgulho de saber que a grande Coats Internacional tem 
uma concorrente na cidade de Jardim de Piranhas, em 
pleno sertão do Seridó, a Monkey; que a Kibon tem 
uma grande competidora no Nordeste, a Sterbom, 
de um filho de Messias Targino; e que a respeitável 
Nestlé tem uma grande concorrente instalada no Rio 
Grande do Norte: a Nutriday. Tudo isso sem falar na 
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histórica luta da Dore, que concorre com os gigantes 
de refrigerantes. 

O Sr. Armando Abílio – Sr. Deputado João Maia, 
V.Exa. me permite um aparte?

O SR. JOÃO MAIA – Pois não, Deputado Ar-
mando Abílio.

O Sr. Armando Abílio – Deputado João Maia, 
paraibano que sou, farei um depoimento só para me 
acostar ao seu pronunciamento sobre o progresso e 
o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. As con-
cessões de carros no Estado são quase todas de pro-
priedade de paraibanos: Chevrolet, Fiat, Volkswagen 
e Mercedes Benz. Na semana passada tive oportuni-
dade de ouvir o depoimento de 2 deles, o que trouxe 
um pouco de tristeza para nós, paraibanos. Segundo 
eles, o Rio Grande do Norte, com o atual modelo, em 
termos de produção, está bem à frente da Paraíba. As-
sim, minha participação é apenas para me acostar ao 
pronunciamento de V.Exa., dizendo que o Rio Grande 
do Norte vai bem, e muito bem. Obrigado.

O SR. JOÃO MAIA – Muito obrigado, Deputado 
Armando Abílio.

No sertão do Seridó há um pólo têxtil que faz de 
Caicó o segundo maior produtor nacional de bonés. Em 
Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte, tecelões 
locais produzem e exportam. Essas cidades vivem um 
inédito estado de pleno emprego. 

Nós temos as melhores reservas de calcário do 
Nordeste. A Governadora Wilma de Faria acaba de 
anunciar a instalação de 2 fábricas de cimento nos 
Municípios de Baraúna e Mossoró – investimento de 
300 milhões de dólares. 

Somos o grande produtor brasileiro de xelita, mi-
nério de tungstênio. E, graças a uma política desen-
volvida pela nossa Governadora, voltamos a produzir 
e a exportar.

Devo dizer também o que quase ninguém sabe 
no Brasil: o Rio Grande do Norte está exportando de 
Jucurutu, no Seridó, minério de ferro para a China. So-
mos, ainda, muito ricos em granito, rochas ornamentais, 
pedras preciosas e semipreciosas e minerais indus-
triais, que estão transformando o Estado num grande 
pólo cerâmico do Nordeste.

Quero falar também do turismo, a atividade eco-
nômica que mais cresce em nosso Estado e que tem 
o maior potencial de geração de emprego.

O Sr. Albano Franco – Deputado João Maia, 
V.Exa. me permite um aparte?

O SR. JOÃO MAIA – Pois não, Deputado Alba-
no Franco.

O Sr. Albano Franco – Fiz questão de ouvir o 
pronunciamento de V.Exa. Há muitos anos sou seu 
admirador, pela sua competência e espírito público. 

V.Exa., ainda jovem, deu importante contribuição para 
a política desenvolvimentista do País, com definições 
valiosas para a nossa política industrial. V.Exa. fala 
com acendrado amor ao Rio Grande do Norte. Coin-
cidentemente, Deputado João Maia, em vários aspec-
tos, o Estado de V.Exa. se assemelha ao meu Estado 
de Sergipe. É só verificar, nos últimos 10 anos, quais 
foram os Estados que se desenvolveram com índices 
espetaculares no Nordeste: Sergipe e Rio Grande do 
Norte. Sergipe é o quarto maior produtor de petróleo, 
e também de gás; possui a segunda maior indústria 
de cimento do País e uma das maiores reservas do 
Brasil; na área da citricultura, somos um dos 3 maiores 
produtores brasileiros de laranja; no que concerne aos 
recursos minerais, temos a única jazida de potássio 
do hemisfério sul, hoje industrializada pela Companhia 
Vale do Rio Doce. Então, tanto o Rio Grande do Nor-
te como Sergipe precisam ser olhados com atenção. 
Repito: se Sergipe fosse um país, faríamos parte da 
OPEP. Somos muito melhores do que vários países, 
porque produzimos 62 mil barris de petróleo e consu-
mimos apenas 23 mil barris. V.Exa. traz hoje para o ple-
nário desta Casa uma análise objetiva, real, concreta 
e, ao mesmo tempo, plena da paixão que tem pelo Rio 
Grande do Norte, Deputado João Maia. Juntos, defen-
deremos os interesses do Nordeste. V.Exa. defenderá 
os do Rio Grande do Norte e nós, os de Sergipe. São 
Estados que estão dando importante contribuição ao 
desenvolvimento do Brasil, inclusive melhorando seus 
índices sociais, com empreendedores locais e investi-
dores externos. Felicito V.Exa. por trazer a esta Casa 
importante contribuição, mostrando o que é hoje o Es-
tado do Rio Grande do Norte. Parabéns!

O SR. JOÃO MAIA – Obrigado, Deputado Alba-
no Franco.

O Sr. Felipe Maia – Deputado João Maia, para 
que o pronunciamento de V.Exa. não seja interrompido 
outra vez, faço já este aparte. Parabenizo-o pelo seu 
discurso. Mesmo fazendo parte da base do Governo, 
V.Exa. tem coragem de vir aqui cobrar ações em nosso 
Estado. Todos deveriam agir dessa forma. São ações 
futuras e ações passadas, como é o caso da refinaria 
de petróleo, da planta de PVC – recentemente fomos 
surpreendidos com a notícia de que nosso Estado não 
poderia recebê-la – e de obras de relevância, como 
o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Mas  não 
podemos esquecer-nos das nossas raízes e de nossos 
empreendedores – vários foram citados por V.Exa.; não 
vou repetir os nomes. As empresas enfrentam, mui-
tas vezes, as multinacionais e nacionais, mas estão 
vencendo a guerra em nosso Estado, porque temos 
pessoas guerreiras e corajosas. Parabenizo V.Exa. 
Como eu disse algumas vezes desta tribuna, apesar 



48810 Sexta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

de sermos uma bancada pequena, somos guerreiros 
e estaremos todos juntos para lutar pelo nosso Esta-
do. Foi o que acabei de fazer há pouco tempo, quando 
pedi providências dos Governos Federal e Estadual 
para a caprino e a ovinocultura. Parabenizo V.Exa. pelo 
pronunciamento. 

O SR. JOÃO MAIA – Obrigado, Deputado Feli-
pe Maia.

Ouço a Deputada Fátima Bezerra.
A Sra. Fátima Bezerra – Deputado João Maia, ini-

cialmente parabenizo-o pelo brilhante pronunciamento. 
V.Exa. tem muita sabedoria e conhece profundamente 
a realidade do Estado. V.Exa. faz um retrato fiel da situ-
ação, inclusive quando chama a atenção para o aban-
dono a que fomos relegados nas últimas décadas. A 
infra-estrutura do Rio Grande do Norte ficou destroça-
da – seja rodoviária, seja portuária, seja aeroportuária. 
V.Exa. tem toda razão quando diz que nos últimos 30 
anos o Estado não recebeu sequer um investimento 
de caráter estruturante. Por isso, Deputado, associo-
me ao seu pronunciamento. Afirmo a V.Exa. que tenho 
esperança e crença, porque os tempos mudaram. O 
Governo, hoje, começa a olhar para o Nordeste. Ele 
não olha mais apenas para Rio de Janeiro, São Paulo 
e Minas Gerais. Está aí o Programa de Aceleração do 
Crescimento. Não tenho nenhuma dúvida, Deputado 
João Maia, de que, no Governo do Presidente Lula, 
vamos caminhar no sentido de resgatar essa imensa 
dívida que o Estado brasileiro tem com o Rio Grande do 
Norte. Estão aí os investimentos nas áreas energética 
e de gás de petróleo, e o nosso desafio é o Aeroporto 
de São Gonçalo do Amarante. Tenho certeza de que, 
no Governo do Presidente Lula, a realidade será ou-
tra. Ou seja, o povo do meu Estado será contemplado 
com aquilo que deseja e merece. 

O SR. JOÃO MAIA – Muito obrigado, Deputada 
Fátima Bezerra, pelo seu aparte.

Continuo o meu pronunciamento
A rede hoteleira já conta com 42 mil leitos, sem 

falar nos inúmeros flats disponíveis. 
As grandes redes hoteleiras estão no Rio Grande 

do Norte – Pestana, Blue Tree, Serhs –, competindo com 
os bravos pioneiros do turismo potiguar, que, apesar da 
forte concorrência, resistem e crescem, como o Ocean 
Palace e o Vila do Mar, para citar 2 exemplos.

A Governadora Wilma fez uma grande reforma 
no Centro de Convenções, que agora está apto a pro-
mover eventos com até 5 mil participantes. 

No ano passado, recebemos 2 milhões e 400 mil 
visitantes – 350 mil deles eram estrangeiros. Chega-
ram em vôos regulares de Lisboa, em vôos charters 
que ligam Natal à Itália, Espanha, Noruega, Suécia e 
Inglaterra. Mas o nosso aeroporto está esgotado em 

sua capacidade. Ele foi projetado para receber 1 mi-
lhão e 200 mil passageiros por ano, mas já batemos o 
recorde de um milhão e meio de passageiros. 

A beleza do nosso litoral e do interior, a hospi-
talidade do nosso povo e a nossa culinária já fizeram 
do Rio Grande do Norte a segunda casa de veranistas 
estrangeiros. 

Os maiores investimentos imobiliários do Esta-
do estão voltados para o mercado externo. O órgão 
de licenciamento ambiental do Rio Grande do Norte 
está avaliando 240 novos empreendimentos turísticos 
e imobiliários. Grandes resorts com campo de golpe 
estão em fase de aprovação. Mais de 10 campos de 
golfe serão construídos nos próximos 10 anos.

Na Chapada do Apodi temos uma fronteira agrí-
cola com terra de qualidade e água suficiente para a 
produção de biocombustíveis. 

Esse, Sr. Presidente, é o Rio Grande do Norte 
que faz, que empreende, que usa até o limite tudo o 
que está ao seu alcance para se desenvolver. Um Es-
tado cuja posição geográfica é a sua maior vantagem 
competitiva. 

Sras. e Srs. Deputados, quando os americanos 
escolheram uma base na América do Sul para combater 
o nazi-fascismo, vieram para a cidade de Natal.

Pois bem, todo esse potencial econômico do Rio 
Grande do Norte que eu acabo de relacionar esteve à 
mostra em São Paulo, na semana passada, numa ro-
dada de negócios promovida na FIESP pelo Governo 
da Profa. Wilma de Faria, que mobilizou empresários 
potiguares, nacionais e estrangeiros. E atraiu ainda 
mais investimentos para o Rio Grande do Norte, que 
é hoje o principal destino dos investidores estrangeiros 
na área de turismo imobiliário. 

No setor imobiliário, teremos investimento de vulto 
do grupo espanhol Sánchez e da norte-rio-grandense 
ALESAT, que sozinha vai investir 200 milhões de reais 
no próximo ano.

A empresa australiana Pacific Hydro apresentou 
à Governadora Wilma de Faria projeto de implantação 
de uma usina de energia eólica em território potiguar, 
com investimentos da ordem de um bilhão e meio de 
reais. 

Outro grande exemplo da atratividade econômi-
ca que o Rio Grande do Norte está exercendo sobre 
os investidores é o da construção de uma fábrica de 
margarina e óleos vegetais pelo Grupo Fortelli, com 
custo de 25 milhões de reais e geração de 150 em-
pregos diretos. 

Chegamos a um ponto em que queremos cha-
mar a atenção para o Governo do Presidente Lula. 
Para fazer justiça, devemos dizer que, além de estar 
duplicando a BR-101, o Governo tem mantido a malha 
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de rodovias federais em bom estado de conservação, 
como há muito não se via. Destacamos que, para isso, 
contamos com o empenho do Ministro Alfredo Nasci-
mento, norte-rio-grandense de origem. 

Também é dever nosso abrir um parênteses e 
ressaltar que a Governadora Wilma de Faria investiu 
na malha estadual valor muito superior ao do Gover-
no Federal. 

Depois de 30 anos, o Porto-Ilha de Areia Branca, 
essencial para o escoamento do sal do Estado, está re-
cebendo investimentos. O Governo do Presidente Lula 
é responsável também pelo retorno da parceria entre 
o Rio Grande do Norte e o Banco do Nordeste.

Ainda assim, o nosso Estado tem uma infra-es-
trutura logística absolutamente incompatível com o seu 
projeto de desenvolvimento. Portanto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, afirmo com toda convicção 
que a União tem, sim, uma dívida com o Rio Grande 
do Norte.

Como já dissemos, nosso aeroporto tem sua ca-
pacidade esgotada . Enquanto isso, nossos vizinhos 
ganharam novos, grandes e potentes aeroportos. Nos-
so porto é antigo, encontra-se cravado na parte antiga 
de Natal, enquanto os nossos Estados vizinhos, Per-
nambuco e Ceará, como dissemos aqui, ganharam da 
União os Portos de Suape e Pecém. 

Nós não temos sequer um quilômetro de via férrea 
para transporte de carga. Já os nossos vizinhos foram 
contemplados com o projeto da Transnordestina. 

Somos grandes produtores de gás, como já dis-
semos, mas o Rio Grande do Norte fica com menos 
de 10% do gás produzido ali. O gás do nosso Estado 
ajuda no desenvolvimento e na geração de empregos 
dos nossos vizinhos cearenses, paraibanos e per-
nambucanos. 

Não se trata de guerra entre irmãos, pois nós tor-
cemos pelo desenvolvimento dos nossos Estados vizi-
nhos, mas o Rio Grande do Norte clama por justiça. 

Não é possível, por exemplo, que o gás produzido 
no Estado não ajude a combater a desertificação do 
Seridó, considerada pela ONU como um ponto verme-
lho no processo de desertificação mundial. 

Por  isso, a Governadora Wilma de Faria, toda a 
classe política do Rio Grande do Norte – Senadores, 
Deputados, Prefeitos e Vereadores – e especialmente 
o povo do Estado esperam muito do Governo do Pre-
sidente Lula, que elegemos e reelegemos com nossos 
votos e esperança. 

Temos uma agenda definida. Precisamos do Ae-
roporto de São Gonçalo acoplado à Zona de Proces-
samento de Exportação; do ramal ferroviário Mosso-
ró-Natal; de um novo terminal-ilha situado em Macau, 
Porto do Mangue ou Areia Branca para exportarmos 

os nossos minérios. Precisamos que o Governo Lula 
coloque no Programa de Aceleração do Crescimento 
a duplicação da Rodovia Mossoró—Natal, começan-
do pela reta Tabajara. Todo norte-riograndense sabe 
do risco que ela representa. Precisamos do Gasodu-
to Assu-Seridó para resgatar a região-mãe da cultura 
norte-riograndense, símbolo do espírito de luta e re-
sistência do nosso povo. Precisamos agregar valor ao 
nosso petróleo, implementando o Pólo Gás-Químico 
de Guamaré. Precisamos também de uma usina de 
biodiesel na Chapada do Apodi. E, finalmente, preci-
samos de um pouco das águas do Rio São Francisco, 
vitais para um Estado que tem 90% de seu território 
no semi-árido.

Tenho fé em Deus em que essas palavras pro-
nunciadas em voz alta e clara chegarão ao Presidente 
da República e em que a dívida da União com o nosso 
Estado será finalmente paga. 

Muito obrigado. 

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Natan Donadon, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno.

O SR. CLEBER VERDE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, regis-
tro projeto de minha autoria que permite a prorrogação 
da aposentadoria rural. 

Percebemos a grande luta dos sindicatos, da 
CONTAG, que estiveram em Brasília, em julho de 2006, 
quando expirou o tempo de contribuição desse bene-
fício. O Governo prorrogou esse benefício até 2008. 
Portanto, faz-se necessário que esta Casa comece a 
discutir a prorrogação de direito tão importante para 
os trabalhadores rurais.

O projeto de lei foi aprovado na Comissão de 
Seguridade Social e Família pelo nobre Relator Alceni 
Guerra, que manteve até 2023 o direito da aposenta-
doria rural. É preciso garantir esse tempo a mais. Só 
assim o lavrador vai poder subsistir de sua agricultura 
e ter condições de auferir rendimento e contribuir para 
a Previdência Social.

Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
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próxima sessão falarei sobre pronunciamento feito há 
poucos minutos pelo eminente Deputado Gastão Viei-
ra, Presidente da Comissão de Educação da Câmara 
dos Deputados.

Sras. e Srs. Deputados, todos os olhares estão 
voltados para a emenda que prorroga a cobrança da 
CPMF até 2011, mas também tramita na Casa projeto 
sobre a prorrogação de um mecanismo que, embora 
não desperte a mesma atenção da opinião pública, é 
decisivo para a qualidade da educação brasileira e, 
portanto, para o futuro do País. Trata-se da Desvincu-
lação de Recursos da União – DRU.

Em um país como o Brasil, a educação deveria ser 
a prioridade número 1. Por isso, quero me unir aos mi-
lhares de pais, educadores e profissionais e proporcio-
nar condições para a melhoria da qualidade do ensino 
público brasileiro. Precisamos ficar atentos ao grande 
movimento que se forma no Congresso Nacional para 
aprovação da Emenda da DRU, que não beneficia a 
educação, mas sim a administração pública.

Os recursos da CPMF deveriam ser destinados 
integralmente à saúde. Da mesma forma, a Constituição 
Federal obriga a União a investir 18% do percentual 
total de impostos arrecadados em educação. Porém, 
esse valor não tem sido repassado integralmente. Com 
a intenção de flexibilizar a administração das receitas, 
o Governo criou, em 1994, a Emenda da DRU, visando 
utilizar livremente 20% dos impostos carimbados para 
áreas específicas, como saúde e educação. Isso sig-
nifica, na prática, que a quinta parte do investimento 
que seria destinado à educação é desvinculada dessa 
área pela DRU, permitindo ao Governo aplicar esses 
recursos em outras áreas.

Dessa forma, beneficia apenas a administra-
ção pública, desobrigando o uso pleno de recursos 
na educação. Com a aprovação da emenda, o ensino 
continuará perdendo recursos importantes, que con-
tribuiriam para melhorar a sua qualidade. Calcula-se 
que, por causa da DRU, entre os anos de 1998 e 2007, 
foram retirados mais de 43,5 bilhões de reais do finan-
ciamento para a educação.

Assim como muitos educadores e profissionais, 
defendo o aumento dos recursos aplicados em edu-
cação para que alcancem 5% do PIB nacional. Atual-
mente, investimos apenas 3,2% do PIB. Para se ter 
uma idéia do tamanho do desafio, o Brasil investe 
870 dólares per capita/ano nas 4 primeiras séries do 
ensino fundamental. Já o México aplica o dobro; e a 
Coréia do Sul, 5 vezes mais. 

A DRU deveria acabar em 2007, mas o Governo 
já encaminhou emenda para sua prorrogação. 

Apoio a aprovação da PEC nº 66, de 2007, do 
Deputado Rogério Marinho (PSB-RN), que propõe 

a revinculação progressiva dos recursos destinados 
constitucionalmente à educação e a redução dos 20% 
da DRU em 5% ao ano até a sua completa extinção, 
em 2011. Essa medida prevê um acréscimo de 17 bi-
lhões de reais para a educação nos próximos 4 anos. 
Se aprovada a prorrogação, 28 bilhões de reais serão 
retirados das escolas públicas, gerando enorme pre-
juízo para a sua qualidade.

O assunto também me chamou a atenção, após 
ler artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo, 
do último dia 18, de autoria da embaixadora da Boa 
Vontade da UNESCO e coordenadora da Comissão 
de Articulação do Compromisso Todos pela Educa-
ção, Milú Villela. 

O artigo, muito bem elaborado, descreve sobre a 
real necessidade de investimentos e do fim da Emen-
da do DRU. O futuro do nosso País tem relação direta 
com a educação. É ironia pensar em algo melhor para 
as gerações futuras, se não proporcionarmos condi-
ções para o crescimento e a qualificação da educação 
brasileira. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Anun-

cio a presença no plenário do Sr. Ulisses Borges de 
Oliveira, Prefeito do Município de Jaru, a quem damos 
as boas-vindas.

Saúdo também o Sr. Ricardo Schwantes, comu-
nicador de imprensa do Município de Ariquemes. Em 
nome desta Casa, receba as nossas boas-vindas.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Concedo 
a palavra ao próximo orador do Grande Expediente, o 
nobre Deputado Laurez Moreira, do PSB do Tocantins. 
Agradeço a S.Exa. a paciência.

O SR. LAUREZ MOREIRA (Bloco/PSB – TO. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, neste mesmo plenário, há exatos 19 anos, 
nascia o Estado do Tocantins. Mais precisamente no 
dia 5 de outubro de 1988, juntamente com a Consti-
tuição Cidadã, a porção norte do Estado de Goiás se 
transformava em mais uma estrela da constelação da 
nossa Bandeira.

Enquanto este plenário explodia em comemo-
rações pela aprovação da nossa nova Carta Magna, 
cerca de 900 mil goianos trocavam de identidade para 
se tornarem tocantinenses.

Entre aplausos e críticas, o Brasil criava um novo 
Estado e extinguia os chamados Territórios Federais, 
passando a contar com 27 unidades federativas. Essa 
foi a última vez que o nosso mapa sofreu alguma al-
teração. Coube ao Tocantins provar, nesse período, 
que a redivisão territorial é algo salutar, capaz de 
acelerar a interiorização do progresso e de reduzir as 
desigualdades. 
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O Tocantins topou esse desafio. E, às vésperas 
de completar 20 anos, podemos fazer uma avaliação 
completa do cumprimento dessa missão. 

O corredor da miséria, como era chamado o norte 
de Goiás, onde não havia médicos nem ensino supe-
rior, hoje é um centro de referencia em saúde para a 
Região Norte. Recebe pacientes do Pará, do Maranhão, 
de Mato Grosso, do Piauí e da Bahia. Conta, inclusive, 
com uma universidade federal com Curso de Medicina 
e com uma universidade estadual que irradia conte-
údo, na modalidade de ensino a distância, para mais 
de 100 mil alunos no Brasil inteiro. Isso sem falar nas 
universidades particulares, que já passam de 1 dezena. 
O Estado tem hoje 2 escolas técnicas federais funcio-
nando e outras 3 em fase de implantação. 

Pergunto a V.Exas.: será que a região contaria 
hoje com essa estrutura na área de saúde e educação 
se não tivesse sido transformada em Estado? Será 
que os poucos mais de 300 quilômetros de rodovias 
estaduais asfaltadas teriam se transformado em 6 mil 
quilômetros de estradas estaduais pavimentadas. nos 
últimos 19 anos? E vou além: nosso invejável potencial 
hídrico, com as Bacias do Araguaia e do Tocantins, te-
riam gerado a riqueza que geram hoje? 

No Tocantins estão sendo implantados 4 grandes 
projetos hidroagrícolas para fruticultura irrigada. 

Temos 2 usinas hidrelétricas em operação, 2 em 
construção e outras 3 projetadas; uma eclusa, cujas 
obras foram retomadas nos últimos dias; e a Ferrovia 
Norte – Sul já está chegando ao centro do Estado, 
permitindo o escoamento de sucessivas safras recor-
des de soja. 

Será que o isolado norte de Goiás estaria sendo 
cogitado como um grande pólo de produção de biocom-
bustíveis se a Constituição não o tivesse transformado 
no Estado do Tocantins? 

Já temos usinas de biodiesel e de álcool em fun-
cionamento, e outras tantas estão sendo implantadas. 
Estão sendo realizadas pesquisas para produção do 
biodiesel com o pinhão manso e o álcool de batata-
doce. 

E não é só isso, Srs. Deputados. Nossa Capital, 
Palmas, abriga hoje 160 mil habitantes, numa região 
que antes era inacessível, à margem direita do Rio To-
cantins. Só no último mandato do Governador Marcelo 
Miranda foram construídas mais de 25 mil casas popu-
lares, e outras 50 mil estão projetadas com recursos 
assegurados para os próximos 4 anos. Quem teve a 
oportunidade de conhecer o cenário urbano do norte 
de Goiás há 19 anos pode confirmar que as casas de 
palha dominavam o cenário. 

Somos o maior produtor de abacaxi e de melan-
cia e estamos experimentando novas culturas, como 

a do algodão. Temos grande produção de arroz e ain-
da nem aproveitamos todo o nosso potencial de pro-
dução em áreas de pastagens degradadas, oriundas 
dos desmatamentos descontrolados dos projetos de 
desenvolvimento equivocados, à época do então nor-
te de Goiás. 

Presto contas das responsabilidades que foram 
impostas ao Tocantins não para fazer propaganda das 
administrações que contribuíram para transformar esse 
cenário. A prestação de contas dos avanços do Tocan-
tins é feita na tentativa de suscitar um grande debate 
nacional em torno de uma nova redivisão territorial, 
que considero urgente e necessária para um país que 
pretende equilibrar suas diferenças regionais, encurtar 
as distâncias sociais e interiorizar cada vez mais os 
benefícios de um Brasil moderno e produtivo. 

Não é possível que, 19 anos depois, o Tocantins 
não seja tomado como referência para alimentar a dis-
cussão de projetos que tramitam no Congresso Nacional 
e que versam sobre a criação de novos Estados. 

O Sr. Asdrubal Bentes – V.Exa. me permite um 
aparte, Deputado?

O SR. LAUREZ MOREIRA – Com muito pra-
zer.

O Sr. Asdrubal Bentes – Fico muito feliz ao ouvir o 
pronunciamento de V.Exa., pois é absolutamente opor-
tuno, pertinente e vem ao encontro daqueles que que-
rem ver um Brasil desenvolvido e sem desigualdades 
regionais. Posso dar meu testemunho pessoal do que 
era aquilo que V.Exa. chamou de “corredor da miséria”, 
o então norte de Goiás, hoje Estado do Tocantins. Na  
condição de Presidente do Grupo Executivo das Ter-
ras do Araguaia-Tocantins – GETAT, perlustrei aquelas 
terras e tive a oportunidade de, no Bico do Papagaio, 
desenvolver um grande projeto de eletrificação, de 
estradas, em convênio com o então Estado de Goiás. 
Inclusive, em Araguatins existe uma escola agrotécnica 
que foi colocada por nós no orçamento do GETAT. Eu 
fico muito feliz quando vejo alguém do Tocantins dar o 
testemunho inequívoco, porque sofreu na pele a misé-
ria, o abandono, o descaso e a omissão dos Governos 
Estadual e Federal com a sua região. Nós, do sul e do 
sudeste do Pará, o Deputado Lira Maia e tantos com-
panheiros que estão nas galerias, do oeste do Pará, do 
baixo Amazonas, pretendemos implantar na Amazônia 
aquele que será o maior projeto de desenvolvimento 
socioeconômico da região: a criação dos Estados do 
Tapajós e do Carajás. O exemplo está aí: Tocantins. 
Outro exemplo são os Estados de Mato Grosso do Sul 
e Mato Grosso. Nenhum Estado-mãe ficou inviabilizado. 
Pelo contrário, cresceram os 2. E Mato Grosso cresceu 
mais do que Mato Grosso do Sul. Por isso, Sr. Presi-
dente, mais uma vez, faço um apelo às Lideranças do 
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Governo, do PT, para que endossem um direito que é 
constitucionalmente assegurado àqueles que desejam 
se separar: o de serem ouvidos, dizendo se querem 
ou não a criação de novos Estados. Esta Casa de leis 
não pode impedir que se faça o plebiscito para que o 
povo se manifeste. Parabéns a V.Exa pelo oportuno 
pronunciamento. Parabenizo também um companheiro 
nosso, que aqui está. S.Exa. foi o primeiro Governa-
dor do Estado do Tocantins e deu um grande passo, 
o pontapé inicial para o seu desenvolvimento. Refiro-
me ao Deputado Moisés Avelino, nosso velho amigo, 
conhecido, companheiro do partido, apaixonado pelo 
Tocantins. Os tocantinenses muito devem a ele pela 
sua profícua administração.

O SR. LAUREZ MOREIRA – Muito obrigado pelo 
aparte. Tenho certeza de que ele enriquece muito o 
nosso pronunciamento.

O Sr. Moisés Avelino – Deputado Laurez Mo-
reira, V.Exa. me permite um aparte?

O SR. LAUREZ MOREIRA – Com muito prazer, 
Deputado Moisés Avelino.

O Sr. Moisés Avelino – Deputado Laurez Mo-
reira, parabenizo V.Exa. pelo pronunciamento que faz. 
Sou testemunha do que é uma divisão territorial, pois 
fui Prefeito no norte de Goiás, na cidade de Paraíso, 
hoje Paraíso do Tocantins. Recordo-me de que, para ir 
a Goiânia, distante dali aproximadamente 800 quilôme-
tros, eu passava o dia inteiro viajando. No início, até um 
dia e meio, porque o asfalto da Belém—Brasília ainda 
não estava completo. Naquela época, lutei e trabalhei 
com os companheiros da região, com as lideranças 
políticas do norte de Goiás pela divisão territorial. Foi 
uma luta de mais de 180 anos. Com a emancipação do 
Tocantins, passei a ser Deputado por 2 anos – man-
dato tampão –, depois fui o segundo Governador da 
cidade. Deputado Laurez Moreira, a divisão territorial 
neste País é necessária e importante, e o Tocantins é 
prova disso. Então, advogo ao lado dos que querem 
dividir os Estados do Piauí, do Maranhão, do Pará, do 
Amazonas, porque entendo que ganhamos muito com 
isso. O que V.Exa. relata sobre a evolução e o desen-
volvimento do Tocantins é prova cabal disso. Naquela 
época, quando eu era Prefeito de Paraíso, no norte 
de Goiás, diziam que os benefícios e os recursos não 
chegavam até lá porque a região era pobre. E naquele 
município eram arrecadados 10% a 15% do que arre-
cadava o Estado. Só se investia no sul. Mesmo assim, 
com a criação do Tocantins nessa região pobre, hoje o 
Estado está quase todo asfaltado, temos hidrelétricas, 
somos auto-suficientes em energia, exportamos energia 
para outros Estados. As nossas hidrelétricas mandam 
energia para São Paulo, Minas Gerais e outras locali-
dades, porque somos auto-suficientes. Não podemos 

deixar de falar das pequenas hidrelétricas que estão 
prontas e de outras que estão sendo construídas em 
várias regiões do nosso Estado. V.Exa. está fazendo 
um relato dos mais sinceros. Acima de tudo, está con-
tribuindo para conscientizar esta Casa da necessidade 
de aprovação dos plebiscitos naqueles Estados que 
querem tentar sua divisão, como o Pará, o Amazonas, 
o Maranhão e também o Piauí. Cito o Piauí porque, 
para quem não sabe, sou piauiense. Dizem que se 
deve ter cuidado com piauiense, porque, para onde vai, 
ele quer ser alguma coisa. Mas, graças à luta, como 
comentávamos aqui, houve progresso. Naquela épo-
ca nem escola existia para se fazer o segundo grau 
– e eu não sou tão velho. Acontece que o País ainda 
tinha muito a fazer. A divisão territorial é fundamental 
para os demais Estados. O nosso Tocantins está de 
parabéns por ter-se emancipado, porque sua evolução, 
seu crescimento tem ocorrido de forma muito rápida. 
Parabenizo V.Exa. É muito importante o assunto que 
se discute nesta Casa. Obrigado.

O SR. LAUREZ MOREIRA – Agradeço a V.Exa. o 
aparte, que muito enriquece este pronunciamento.

O Sr. Rogério Marinho – Peço para apartear o 
Deputado Laurez Moreira.

O SR. LAUREZ MOREIRA – Com muito prazer, 
Deputado Rogério Marinho.

O Sr. Rogério Marinho – Nobre Deputado, fala-
rei de maneira muito objetiva, porque sei que o tempo 
está correndo e V.Exa. ainda tem muito a dizer. Estou 
aqui para dar meu depoimento de que a vinda de V.Exa. 
para esta Casa, além de enriquecer os debates, de fa-
zer com que eles sejam mais qualificados, é motivo de 
muito orgulho para nós. O pronunciamento que V.Exa. 
faz nesta tarde, sobre a pujança econômica do Tocan-
tins, a forma como o Estado tem-se desenvolvido a 
partir de sua divisão e os benefícios que essa divisão 
trouxe para o antigo norte de Goiás, evidentemente 
tem de ser socializado com esta Casa para que pos-
samos ver com olhos diferentes as proposições que 
aqui tramitam, que tratam, igualmente, de divisões ter-
ritoriais de outros Estados da Federação. Então, estou 
aqui para dar meu testemunho sobre o desempenho 
de V.Exa. como Parlamentar e sobre a nossa alegria 
de tê-lo nos quadros do PSB.

O SR. LAUREZ MOREIRA – Muito obrigado.
O Sr. Lira Maia – Deputado Laurez Moreira, V.Exa. 

me concede um aparte?
O SR. LAUREZ MOREIRA – Com muito prazer, 

Deputado. 
O Sr. Lira Maia – Vou ser muito rápido, até por-

que serei o próximo orador. Quero apenas congratu-
lar-me com V.Exa. e dizer que é oportuno o debate 
que o ilustre Deputado traz a esta Casa hoje. Sou en-
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tusiasta desse assunto. Minhas manifestações serão 
feitas quando estiver ocupando a tribuna. Parabéns 
pelo pronunciamento.

O SR. LAUREZ MOREIRA – Muito obrigado.
O Sr. Giovanni Queiroz – Deputado Laurez Mo-

reira, um aparte.
O SR. LAUREZ MOREIRA – Deputado Giovanni 

Queiroz, com muito prazer.
O Sr. Giovanni Queiroz – Nobre Deputado, V.Exa. 

está de parabéns. O seu pronunciamento é muito 
oportuno. Seria bom se todos os Deputados tivessem 
essa leitura de Estado que V.Exa. demonstra ter. Es-
tamos lutando pela criação dos Estados do Carajás e 
do Tapajós. Defendemos, ainda, a revisão geopolítica 
da Amazônia e também do Maranhão. Cumprimento 
V.Exa. pelo testemunho no momento certo. Os que es-
tão lutando para realizar o sonho daquela população 
percorreram uma distância de 2.500 quilômetros, di-
reto do Tapajós, para tentar convencer companheiros 
nossos da importância que é fazer presente o Estado 
brasileiro naquela inóspita e isolada região. Meus cum-
primentos a V.Exa. pelo pronunciamento.

O SR. LAUREZ MOREIRA – Em pleno século XXI 
, na era da Internet, da globalização, Prefeitos ainda 
precisam percorrer mais de 1.500 quilômetros em es-
tradas ruins para chegar às suas Capitais e reivindicar 
benefícios junto a Governos que insistem em manter 
regiões do Brasil completamente à margem da onda 
de desenvolvimento que o País vem experimentando 
nos últimos anos.

No Brasil a Internet, a parabólica, o celular che-
gam primeiro que a escola, o esgoto sanitário, o pos-
to de saúde, conforme mostrou o IBGE na semana 
passada. 

E não é difícil constatar que essas regiões estão 
distantes de suas Capitais, com a quase completa au-
sência do Estado.

Espero, sinceramente, Srs. Deputados, que, ao 
adentrarmos o vigésimo ano da criação do Tocantins, 
esse tema ocupe lugar prioritário na agenda do Parla-
mento, como uma alternativa já testada de aceleração 
do desenvolvimento nacional, de correção de injus-
tiças sociais e, por que não dizer, como uma opção 
para aumentarmos nossa produção agropecuária e 
nossas exportações. 

Lembro a V.Exas. que repousam nesta Casa 
projetos que objetivam a criação de novos Estados, 
que vão redefinir a nossa geopolítica e, com certeza, 
terão reflexos positivos nos nossos indicadores eco-
nômicos e sociais. 

Entre todas as propostas que tramitam no Con-
gresso Nacional, destaco a criação dos Estados do 

Maranhão do Sul, do Araguaia, em Mato Grosso, além 
do Tapajós e do Carajás, no Estado do Pará.

Se olharmos o nosso mapa, veremos que o Ama-
zonas e o Pará são 2 Estados gigantescos, verdadeiros 
latifúndios, que não permitem aos seus governantes 
realizar, de maneira harmônica, um trabalho de desen-
volvimento de todos os seus municípios.

Como desenvolver Estados enormes, como os do 
Amazonas, do Pará ou mesmo de Mato Grosso, com 
a divisão territorial que temos hoje? O Amazonas tem 
cerca de 1,6 milhão de quilômetros quadrados; o Pará, 
1,3 milhão de quilômetros quadrados; e Mato Grosso, 
algo em torno de 900 mil quilômetros quadrados.

É preciso encarar essa proposta e dar oportuni-
dade ao povo de se pronunciar sobre a redivisão ter-
ritorial. Não podemos deixar mofando nas gavetas das 
2 Casas do Congresso Nacional propostas como a da 
criação do Estado do Tapajós – redivisão assinada por 
17 mil moradores da região.

O Congresso Nacional não pode continuar pro-
telando uma decisão da mais alta relevância para o 
País.

Todo latifúndio tende a ser improdutivo. Na ver-
dade, Estados gigantescos, como Amazonas, Pará e 
Mato Grosso, nada mais são do que grandes latifún-
dios. Portanto, com essa dimensão, teremos sempre 
um país com o litoral cada vez mais desenvolvido e o 
interior cada vez menos desenvolvido.

Essa divisão será uma grande medida. Se o 
Presidente Lula adotá-la, agirá como Getúlio Vargas, 
que na década de 40 criou Territórios Federais; como 
o Presidente Ernesto Geisel, que criou o Estado de 
Mato Grosso do Sul; e como os Constituintes de 1988, 
que criaram o Estado do Tocantins e transformaram 
Roraima, Rondônia e Amapá em Estados-membros 
da Federação.

Estou consciente dos argumentos contrários à 
criação de novos Estados, e respeito todos. Daí a im-
portância de intensificarmos o debate, permitindo a 
participação popular, para que seja respeitada a von-
tade do povo.

Vejamos, por exemplo, o caso emblemático do 
pretenso Estado do Tapajós, que possui território maior 
do que o da França ou o da Espanha. Apesar de repre-
sentar 58% da área total do Pará, a região responde 
por apenas 10% do PIB estadual e tem aproximada-
mente 16% da sua população atual.

Tamanha desigualdade de desenvolvimento e de 
ocupação é, em grande parte, explicada pela histórica 
concentração de investimentos governamentais na Re-
gião Metropolitana de Belém, a Capital. É naquela área 
que se encontram, por exemplo, quase a metade das 
agências bancárias, a maioria das rodovias estaduais 
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e os melhores índices paraenses, no que diz respeito 
a domicílios com água canalizada, iluminação elétrica 
e instalações sanitárias.

As longas distâncias amazônicas, associadas 
à baixa presença do Poder Público, mostram como 
o exercício da vida cívica pode ser uma tarefa bem 
mais complicada do que imaginam os que vivem nos 
grandes centros urbanos do País. Para as populações 
ribeirinhas do oeste do Pará, por exemplo, atividades 
como ir até um cartório ou mesmo ter acesso a deter-
minado órgão do Poder Público podem requerer dias 
de deslocamento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, defendo 
a necessidade de uma nova configuração geopolítica 
no local para lidar com conflitos e problemas internos 
e interligar a área ao restante do Brasil, combatendo 
assim as desigualdades regionais e o conseqüente 
inchaço populacional das grandes cidades do Sul e 
do Sudeste do País. 

Coloco todos os indicadores e todas as conquis-
tas do Estado do Tocantins para avaliação da socie-
dade brasileira. 

No próximo dia 5 de outubro o Tocantins – repi-
to – completará 19 anos, celebrando um novo tempo 
instituído pelo Governador Marcelo Miranda, que conta 
com o nosso apoio e é um aliado de primeira hora do 
Presidente Lula para instituir as mudanças não ape-
nas físicas da nossa paisagem, mas também aque-
las de ordem política e econômica, que nos colocam 
em condições competitivas com os demais Estados e 
comprovam, de maneira inconteste, a tese da urgente 
necessidade da redivisão territorial do Brasil.

Aos colegas autores das proposituras que darão 
origem aos novos Estados, deixo registradas a minha 
solidariedade e a minha admiração pela longa luta de 
S.Exas. Sou um entusiasta dessa causa e acredito 
que também o sejam meus colegas de bancada do 
Tocantins. 

Portanto, vamos acender o debate, acelerar a 
tramitação desses projetos e devolver a esperança a 
esses milhões de brasileiros desassistidos e conde-
nados ao isolamento pela injusta geopolítica que lhes 
foi imposta. 

Não vamos apegar-nos apenas ao imediatismo 
da fria distribuição de recursos federais. Sejamos visio-
nários e enxerguemos um horizonte de pelo menos 20 
anos, tomando como base essas 2 décadas douradas 
do Estado do Tocantins. 

A questão distributiva não pode ser maior que 
a questão produtiva. Vamos colocar na mesa os ar-
gumentos prós e contras, mas não vamos deixar que 
essas populações convivam com a incerteza de que 

suas regiões vão ou não se transformar em seus so-
nhados Estados.

Sr. Presidente, espero ter contribuído para este 
debate. Coloco-me à disposição dos colegas e de toda 
a sociedade brasileira para discutir o tema, com a efe-
tiva colaboração da Direção desta Casa. 

Antes de encerrar, antecipo as minhas congratu-
lações a todo o povo tocantinense, que a partir desta 
semana está em festa, celebrando mais um aniversário 
do nosso amado, sonhado e consolidado Tocantins. 

Muito obrigado a todos.
O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, parabenizo-o pela 
presidência dos trabalhos.

Quero anunciar a presença nesta Casa de uma 
delegação muito importante. Trata-se da Prefeita do 
Município de Itapevi, Maria Ruth Banholzer, mulher 
guerreira e inovadora, de extraordinária competência, 
séria e honesta, que luta pelos interesses de seu Mu-
nicípio. Ela se faz acompanhar da Secretária Maria de 
Lourdes e do companheiro João Alberto. 

Maria de Lourdes foi minha colega sindicalista, 
e hoje administra aquela cidade. 

Sejam bem-vindos a esta Casa!
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Em 

nome da Presidência e da Mesa Diretora, sejam todos 
bem-vindos à nossa Casa!

Aproveito para registrar a presença em nosso ple-
nário do Deputado Estadual Alexandre Von, do PSDB 
do Pará. Seja bem-vindo à Câmara dos Deputados!

O SR. ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente 
saúdo os companheiros do Tapajós, oeste do Estado 
do Pará, que se encontram neste plenário.

Sras. e Srs. Deputados, apresentei, na semana 
passada, o Projeto de Lei nº 1.916, de 2007, que dis-
põe sobre o parcelamento de débitos previdenciários 
dos municípios em até 120 meses, contando com o 
apoiamento de mais de 400 assinaturas de Deputados 
e Deputadas.

O presente projeto de lei pretende propor equilí-
brio nas contas públicas municipais referentes às dívi-
das previdenciárias existentes nos municípios que con-
traíram novas dívidas e aos que excepcionalmente não 
aderiram ao parcelamento disposto pela Lei nº 11.457, 
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de 16 de março de 2007, concedendo, assim, um novo 
prazo de parcelamento de seus débitos, inclusive os 
inscritos na Dívida Ativa, ainda que objeto de execução 
judicial, ou inclusão em parcelamento anterior.

Sras. e Srs. Deputados, com a adesão ao pla-
no de parcelamento de seus débitos, os municípios 
poderão pagar suas dívidas em até 120 prestações, 
evitando-se o arrolamento do montante da dívida, na 
medida em que vão se sucedendo os mandatos de 
seus representantes locais.

O PL nº 1.916, de 2007, em muito contribuirá 
para a melhoria da qualidade de vida da população 
que reside principalmente em cidades do interior. Só 
para se ter uma idéia, devido à precariedade financei-
ra que alguns municípios apresentam, em especial os 
do Pará, muitas vezes os Prefeitos retiram recursos 
de investimentos da saúde e educação para efetuar o 
pagamento das dívidas. 

É importante salientar que muitos municípios não 
possuem renda própria e dependem, quase que total-
mente, de transferências do Governo Federal.

Sr. Presidente, a presente medida de renegocia-
ção de débitos previdenciários assegura maior aus-
teridade fiscal no município, mediante o controle das 
finanças públicas, além de viabilizar a obtenção da 
Certidão Negativa de Débitos Previdenciários, por 
parte dos municípios beneficiários.

Portanto, nobres pares, é oportuna e necessária 
a apresentação desse projeto, no sentido de minorar 
as dificuldades enfrentadas pelas Prefeituras dos inú-
meros municípios existentes no País para quitar suas 
dívidas previdenciárias.

Apresentei projeto de lei e já existe pedido de 
urgência nesta Casa para que ele seja votado. Espero 
que na próxima semana o Colégio de Líderes decida 
colocá-lo em votação. Já fizemos renegociação para 
que o prazo seja de 120 meses. Agora as Prefeituras só 
podem negociar suas dívidas em 60 meses. Meu projeto 
propõe a prorrogação de pelo menos até 120 meses 
para que as pequenas Prefeituras negociem seus dé-
bitos, tenham condições de pagamento, sem que haja 
prejuízo aos investimentos de seus municípios.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Re-

gistro a presença, em nossas galerias, do grupo que 
está apoiando o projeto de emancipação do Estado 
do Tapajós. 

Em nome do Presidente e da Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados, agradeço-lhes a presença. 
Sejam todos bem-vindos, assim como os demais visi-
tantes que já estão deixando as galerias. 

Tenham uma boa-tarde.

O SR. NEUCIMAR FRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, farei 
2 registros. 

Amanhã, às 18h30min, na cidade de Barra de 
São Francisco, região noroeste do Estado do Espírito 
Santo, será realizada audiência pública com a presença 
de autoridades locais, Deputados Estaduais e Verea-
dores, para discutirmos a necessidade de implantação 
de uma unidade do Centro Federal de Educação Tec-
nológica – CEFET naquela região.

Comunico também que na próxima segunda-
feira, às 18h, haverá audiência pública na cidade de 
João Neiva, região norte do Estado do Espírito San-
to, para discutirmos a construção do trevo da BR-259 
com a BR-101.

Portanto, convocamos todas as autoridades locais 
para participarem desse debate em João Neiva.

Muito obrigado.
O SR. RODOVALHO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RODOVALHO (DEM – DF. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero me 
solidarizar com o jornal Correio Braziliense, que teve 
um dos seus jornalistas baleados quando fazia reporta-
gens no Entorno do Distrito Federal, numa das regiões 
mais violentas, a Cidade Ocidental.

Sem dúvida alguma, esse fato retrata a neces-
sidade de políticas públicas para o Entorno do DF. O 
Presidente Lula, juntamente com o Governador Arruda, 
tem sido sensível quanto à necessidade de maior rigor 
na luta contra o crime organizado no Distrito Federal.

Parabenizo o Executivo por essa preocupação, 
que reflete a urgência com que temos de resgatar esse 
cinturão da Capital do País, para que não tenhamos 
aqui uma situação semelhante a de outras grandes 
cidades.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Registro 
a presença no plenário do nobre Deputado Estadual Jo-
aquim Haickel, do PMDB do Estado do Maranhão. Seja 
bem-vindo entre nós. Obrigado pela presença. Sinta-se 
à vontade. É um prazer recebê-lo nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Lira Maia, do DEM 
do Pará, agradecendo-lhe pela compreensão e pelo 
carinho manifestados em relação aos colegas e aos 
visitantes que estiveram conosco nesta tarde.
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O SR. LIRA MAIA (DEM – PA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Deputado Natan Donadon, 
Sras. e Srs. Deputados, espectadores da TV Câma-
ra, visitantes que ocupam as galerias – e envio as 
minhas saudações às pessoas que acompanham o 
Deputado Estadual Alexandre Von e vários Vereadores 
da região que pode se tornar o Estado do Tapajós –, 
meus queridos amigos paraenses, principalmente os 
habitantes da região oeste do Pará, ocupo a tribuna 
nesta tarde para falar exatamente do tema abordado 
no pronunciamento do Deputado que me antecedeu 
na tribuna. O Deputado Laurez Moreira, parece-me, 
obedecendo a uma providência divina, trouxe a esta 
Casa o testemunho das mudanças que ocorreram 
nos Estados de Tocantins e de Goiás a partir de sua 
divisão territorial.

Aliás, Deputado Giovanni Queiroz, sinto-me mui-
to tranqüilo em vir hoje a esta Casa falar também da 
proposta de redivisão territorial do Pará. Quando me 
pronuncio a respeito desse tema, falo com o coração 
e com a convicção de que é importante e precisa ser 
tratado nesta Casa, respeitando-se as diferentes idéias 
dos Parlamentares. Precisamos discutir o assunto, não 
com o coração, mas de forma técnica e racional, vi-
sando de fato a atingir o objetivo básico do povo que 
hoje habita o oeste e o sul do Pará.

Venho a esta tribuna falar, principalmente, do 
trabalho que realizamos nesta semana. A comitiva 
que veio da região oeste do Pará, futuro Estado do 
Tapajós, levou quase 3 horas e meia de avião para 
chegar a Brasília, passando pelo tormento da espera 
nos aeroportos, para mostrar a esta Casa a impor-
tância da redivisão territorial do Pará e da criação do 
Estado do Tapajós.

Fomos recebidos pelo Presidente da Câmara dos 
Deputados, Deputado Arlindo Chinaglia, e por todas as 
Lideranças partidárias da Casa. Estamos animados, 
satisfeitos e felizes pelo fato de termos encontrado 
guarida e um ambiente favorável para debater o as-
sunto com os Líderes partidários. Temos a esperança 
de que seja incluído na pauta de votações da Câmara 
esse projeto tão importante.

A criação do Estado do Tapajós já está sendo 
discutida há 153 anos. Ainda no Império, quando se 
discutiu a redivisão territorial da Amazônia Legal, le-
vando-se em consideração o aspecto da soberania e 
da defesa nacional, já se falava na criação da Província 
do Tapajós. E sempre que se fala em redivisão territorial 
do Brasil se conclui pela necessidade da redivisão ter-
ritorial do Pará, pela criação do Estado do Tapajós.

Mais recentemente, nós Parlamentares e a co-
munidade paraense discutimos a criação dos Estados 
do Tapajós e do Carajás. São 2 sonhos que, se con-

cretizados, darão ao Pará maiores possibilidades de 
desenvolvimento.

Afirmo que é importante a redivisão territorial do 
Pará. Cito os exemplos claros de Goiás e Tocantins, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que nos dão a 
certeza de que este é um importante tema a ser de-
batido.

A proposta de criação do Estado do Tapajós foi 
aprovada no Senado Federal em 2000, já tramitou em 
todas as Comissões desta Casa e está pronto para ir 
a plenário. Só falta ser votada em plenário. Há outros 
projetos sobre redivisão territorial: alguns legítimos, com 
potencial para serem aprovados; outros, discutíveis.

Deputado Zé Geraldo, não trago para a discussão 
o mérito da proposta de criação do Estado do Tapajós. 
O mérito da matéria é a autorização que esta Casa 
deverá dar, de maneira democrática e constitucional, 
ao povo paraense, para escolher entre a criação ou 
não dos Estados do Tapajós e do Carajás. Queremos 
a autorização plebiscitária, um direito do povo. Respei-
tamos a posição de cada um. Mas, se formos desapai-
xonadamente discutir a matéria, com base no potencial 
que temos, com certeza optaremos por criá-los.

Deputado Asdrubal Bentes, há uma comissão de 
representantes da região do Tapajós aqui em Brasília. 
Peço atenção aos Deputados, para que examinem o 
material deixado em todos os gabinetes e se conven-
çam do que estamos falando. Tapajós será um Estado 
promissor. A região tem recursos naturais formidáveis 
e potencial pecuário, mineral e turístico muito grande. 
É importante que se diga àqueles que defendem a 
preservação da Amazônia que 16% da área está al-
terada. Queremos dividir o Pará para deter controle 
maior sobre o seu desenvolvimento. Queremos criar 
o novo Estado exatamente para fazer o Zoneamento 
Ecológico- Econômico, utilizar as áreas disponíveis 
para produzir alimento e gerar riqueza para o País. É 
com esse conceito que queremos discutir a criação do 
Estado do Tapajós.

Deputado Giovanni Queiroz, V.Exa. sabe que 
alguns empresários de Belém são contrários a essa 
divisão territorial. Respeitamos a sua posição, mas 
recomendo à Associação Comercial do Pará e suas 
entidades que façam uma consulta às Associações 
Comerciais de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. Tenho certeza de que mudarão de opi-
nião. Quando apresentarmos os nossos argumentos, 
realmente convincentes, todos admitirão que estamos 
no caminho certo.

Ouço, com muita alegria, o nobre Deputado Gio-
vanni Queiroz.

O Sr. Giovanni Queiroz – Deputado Lira Maia, 
quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, e a comiti-
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va que veio da região que se pretende transformar em 
Estado do Tapajós por prestigiar esta Casa, ao tem-
po em que visitam os Parlamentares. É um privilégio 
receber informações de quem mora naquela distante 
região. V.Exa., Deputado Lira Maia, é um legítimo re-
presentante da região oeste do Pará. Tem atuado com 
desenvoltura e adotado exemplar postura parlamentar. 
Tem autoridade para, dessa tribuna, reclamar a apro-
vação de projeto de decreto legislativo que viabiliza 
o plebiscito que permitirá ao povo se manifestar so-
bre questão fundamental. Deputado Lira Maia, quero 
acrescentar um detalhe ao seu pronunciamento, após 
fazer uma reflexão: se, antes da criação do Estado do 
Tocantins, fosse analisada a viabilidade econômica do 
projeto, com certeza não seria obtido o aval de nenhu-
ma instituição. E Tocantins se transformou num Estado 
pujante. Citarei um dado, rapidamente, para não inter-
romper por muito tempo o pronunciamento de V.Exa.: 
Tocantins tem capacidade de investimento de 46% 
da sua arrecadação total, o que nos outros Estados 
representa algo entre 5% e 6% ou, no máximo, 10%. 
A capacidade de investimento de todos os recursos 
transferidos para o Governo do Tocantins é de 46%! Em 
2006, recebeu 75 vezes menos recursos do que São 
Paulo. Ou seja, São Paulo recolhe impostos e recebe 
recursos 75 vezes mais do que Tocantins. No entanto, 
Tocantins investiu a menos apenas um quinto do que 
São Paulo pode investir. A região do Tapajós tem PIB 
de 4,6 bilhões, igual ao de Tocantins. Sem dúvida al-
guma, há viabilidade para a criação do Estado, pois se 
trata de região pujante onde mora um povo formidável. 
V.Exa. está à frente desse movimento, mas lutaremos 
juntos para aprovar a realização do plebiscito no ano 
que vem e seguir em direção à lei complementar. Um 
grande abraço! Continuarei a ouvi-lo.

O SR. LIRA MAIA – Deputado Giovanni Quei-
roz, agradeço a V.Exa. o aparte, que incorporo ao 
meu discurso.

Para efeito de informação a esta Casa, a região do 
Tapajós é composta por 25 municípios, entre os quais 
está o maior do mundo: Altamira. Da sede ao distrito de 
Castelo dos Sonhos, que fica na outra ponta, gastam-se 
mais de 2 horas de monomotor. São 1.200 quilômetros 
da sede do município até Castelo dos Sonhos, repito. 
Queremos diminuir as grandes distâncias.

A criação do Estado do Tocantins deu-se com a 
promulgação da Constituição de 1988. No art. 12 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias recomen-
dou-se fosse instalada comissão mista composta por 
membros do Congresso Nacional e do Poder Executivo 
e envolvendo órgãos como o IBGE, com a finalidade 
de apresentar estudos sobre a redivisão territorial do 
País, principalmente na Amazônia Legal.

Desse estudo foi elaborado o Relatório nº 001, 
de 1990, publicado no Diário do Congresso Nacional 
em março de 1990, numa quinta-feira. A conclusão 
da comissão constituída por força da determinação 
da Constituição Federal foi pela criação do Estado do 
Tapajós.

Esta Casa deve à população do oeste do Pará, 
que reclama a sua criação, a oportunidade de se ma-
nifestar. Em todos os momentos em que se discutiu a 
redivisão territorial, sobretudo na Amazônia, foi reco-
mendada a criação do Estado do Tapajós.

Ouço, com prazer, o ilustre Deputado Germano 
Bonow, membro da minha bancada.

O Sr. Germano Bonow – Deputado Lira Maia, 
venho do Rio Grande do Sul, que hoje comemora uma 
data extremamente importante para o Estado: o Dia 
do Gaúcho. No dia 20 de setembro de 1835 teve iní-
cio a Revolução Farroupilha. Hoje, inclusive, é feriado 
no Estado. Vim ao plenário ouvir o pronunciamento de 
V.Exa. sobre a criação do Estado do Tapajós. O assunto 
me interessa: morei na Amazônia. O meu pai foi juiz no 
Amapá. Conheço um pouco do Brasil. Fiquei impres-
sionado quando, recentemente, voltei ao Amazonas a 
convite do Exército, e, sobrevoando o Estado, obser-
vei que apenas ele é maior do que Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e Espírito Santo juntos. Há muito espaço. 
Cumprimento V.Exa. pelo pronunciamento e me somo 
a sua luta e a sua jornada. Parabéns!

O SR. LIRA MAIA – Muito obrigado, Deputado 
Germano Bonow, pelo aparte, que incorporo ao meu 
discurso.

Os nossos irmãos do Tapajós com certeza es-
tão torcendo pela criação do Estado. A partir de agora 
deverão manter sempre contato com esta Casa. Os 
Deputados deverão receber alguns apelos. Desde já, 
em nome daquela população, apelo para que cada 
Parlamentar se empenhe junto ao seu Líder para tra-
zer a plenário a discussão sobre a criação do Estado 
do Tapajós.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Zé Geraldo.
O Sr. Zé Geraldo – Deputado Lira Maia, aproveito 

a oportunidade da presença de lideranças de uma das 
regiões que se deseja emancipar, transformando-se em 
Estado, para cumprimentar V.Exa. pela abordagem de 
tema bastante complexo para o nosso Estado. Já me 
manifestei algumas vezes também a respeito do tema, 
mas numa direção diferente da que V.Exa. segue, bem 
como os Deputados Giovanni Queiroz e Asdrubal Ben-
tes, cuja expectativa é a de obter as condições para a 
rápida criação do Estado do Tapajós. Tanto é verdade 
que V.Exa. acaba de afirmar que a discussão sobre a 
criação do Estado do Tapajós já era feita há 130 anos. 
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Recentemente, houve sintonia entre o Governo Federal 
e o Governo Estadual, com Fernando Henrique Cardo-
so e Almir Gabriel. S.Exas. faziam parte de uma mes-
ma coalizão, mas não foi possível realizar o plebiscito 
sobre a redivisão territorial do Estado. Tenho dito que 
só é possível a divisão territorial quando há consenso 
político no Estado, conforme aconteceu em Mato Gros-
so e Goiás. O fato de discutirmos a redivisão do Pará 
em 3 partes nos chama a atenção e vai depender de 
análise mais aprofundada. Não tenho a menor dúvida 
de que, se for feito um plebiscito na região do Tapajós, 
a maior parte da população vai optar pela emancipação 
político-administrativa. O mesmo ocorrerá em relação 
ao Estado do Carajás: grande parte da população op-
tará também pela sua criação. Mas o oeste do Pará 
tem 1 milhão e 100 mil habitantes; Carajás tem 1 mi-
lhão e 300 mil habitantes; e o restante do Estado tem 
mais de 4 milhões de habitantes. O  próprio plebiscito 
precisa se realizado de forma segura para que a ou-
tra parte do Estado entenda o debate, para que haja 
compreensão por parte de todos aqueles que vão vo-
tar. Não é apenas uma região que vota: todo o Estado 
se manifesta sobre a redivisão territorial. Penso que 
precisamos aprofundar esse debate para que não se 
passem mais algumas décadas, a exemplo dos 130 
anos que já se passaram. A esfera federal do Governo 
precisa realmente discutir a criação de novos Estados 
na Amazônia, pois ela tem condições para isso. Preci-
samos discutir uma formatação consensual e – quem 
sabe? –, ainda nesta década, promover a redivisão 
territorial da Amazônia. Neste momento, precisamos 
aprofundar as discussões sobre esse tema para que, 
ao se realizar o plebiscito, obtenhamos o resultado 
que desejamos, ou seja, todo o Estado aprovando 
essa nossa bandeira.

O SR. LIRA MAIA – Muito obrigado, Deputado 
Zé Geraldo. 

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Asdrubal 
Bentes, futuro Prefeito de Marabá.

O Sr. Asdrubal Bentes – Meu querido Deputado 
Lira Maia, não preciso dizer a V.Exa. que nós, do sul 
e do sudeste do Pará, somos irmãos e estamos mais 
do que nunca unidos por uma causa justa, pelo maior 
projeto de desenvolvimento da Amazônia: a criação 
de novos Estados. V.Exa. disse há pouco que há 150 
anos já se discutia a criação do Estado do Tapajós. 
Tenho em mãos documento de 1974, da Comissão 
de Divisão Territorial do País, que tinha como Relator 
ninguém mais, ninguém menos do que o ex-Presiden-
te Fernando Henrique Cardoso. Nas suas conclusões, 
taxativamente recomendava a criação de novos Esta-
dos, começando pela Amazônia, e se possível ainda 
naquela gestão. Posteriormente, em 1978, no Simpósio 

da Amazônia, houve a mesma recomendação. Lamento 
dizer ao Deputado Zé Geraldo que isso já vem sendo 
discutido há mais de 1 século. Lamentavelmente tam-
bém, quem está impedindo o povo de se manifestar 
é esta Casa, que, pressionada por lideranças de go-
vernos do passado e do Governo atual, impede que o 
projeto seja incluído na pauta de votações. Quero pedir 
ao Deputado Zé Geraldo, um democrata que conhece 
os anseios daquele povo, que use o seu prestígio na 
qualidade de eminente membro do Partido dos Traba-
lhadores para fazer com que esse projeto seja incluído 
na pauta, deixando que esta Casa decida pelo plebisci-
to. Quem vai dizer se quer ou não a criação do Estado 
do Tapajós é o povo. Posteriormente, discutiremos se 
o povo de todo o Estado ou apenas aquela população 
diretamente interessada que decidirá, conforme reza 
a Constituição.

O SR. LIRA MAIA – Agradeço a V.Exa.
Encerrando, Sr. Presidente, gostaria de dizer 

que estivemos, junto com a comitiva paraense, em 
audiência com o Presidente Arlindo Chinaglia e que 
protocolamos documento com 500 mil assinaturas da 
população do oeste do Pará, bem como a manifestação 
da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, que, por 
unanimidade, recomenda a esta Casa a aprovação do 
plebiscito. Protocolamos ainda documento que propõe 
a criação de Frente Parlamentar proposta pelo Depu-
tado Estadual, Alexandre Von, da Assembléia Legis-
lativa do Estado do Pará, tratando do tema, além de 
outros documentos importantes.

O Presidente da Casa, Deputado Arlindo Chi-
naglia, prometeu dar conhecimento do assunto aos 
Líderes partidários.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado José Fer-
nando Aparecido de Oliveira.

O Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira – 
Deputado Lira Maia, quero parabenizá-lo pelo trabalho 
que tem desenvolvido na Câmara dos Deputados. Sou 
um amigo e um admirador de V.Exa. desde a época 
em que, juntos – V.Exa. na condição de Presidente da 
Federação das Associações dos Municípios do Estado 
do Pará e de Diretor da Região Norte da Confederação 
Nacional de Municípios, e eu na condição de Diretor 
Nacional da Região Sudeste da Confederação Nacio-
nal de Municípios –, travamos a mesma batalha. Creio 
que quem tem de decidir sobre a criação do Estado 
do Tapajós é o povo.

O SR. LIRA MAIA – Agradeço a V.Exa. a defe-
rência.

Sr. Presidente, quero lembrar que alguns políti-
cos e empresários da Capital do Estado do Pará es-
tão veiculando hoje uma espécie de campanha para a 
discussão do plebiscito, dizendo que desejam um Pará 
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grande. Também quero um Pará grande no tamanho, 
no desenvolvimento, na assistência social, no acesso 
da população a transporte, educação, saúde e na dig-
nidade de seu povo. Por essa razão estou promovendo 
esta discussão.

Apelo a esta Casa para que nos dê a oportuni-
dade de promover o plebiscito porque queremos um 
Pará grande para todos e não apenas para alguns. 
Para que o Pará seja grande, temos de criar o Estado 
do Tapajós e o Estado do Carajás.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna, indignado, 
denunciar a atitude truculenta e covarde de um grupo 
de policiais do Grupo de Operações Táticas Especiais 
(GOTE) de Pernambuco.

Fui informado de que, nesta terça-feira, 18 de 
setembro, policiais do Município de Tracunhaém, Zona 
da Mata de Pernambuco, prenderam 6 trabalhadores 
rurais no Assentamento Chico Mendes, antigo Engenho 
Prado, na região canavieira do Estado. Vários traba-
lhadores rurais estavam construindo casas no assen-
tamento quando, por volta das 14h30min, os policiais 
chegaram ao local. Ao chegarem, os policiais ordena-
ram que os agricultores sentassem no chão, de costas 
para a local onde fariam uma busca. Depois de cerca 
de 10 minutos, segundo a informação que recebi, um 
policial disse que havia encontrado um revólver em local 
próximo de onde os agricultores trabalhavam.

A partir deste momento, a violência foi a palavra 
de ordem. Deitados com a cabeça para o chão, foram 
algemados os trabalhadores rurais, sendo que 1 deles 
foi obrigado a tirar a roupa e foi levado sozinho para 
uma das viaturas. 

Transcrevo parte do e-mail que recebi para mos-
trar quão desumano foi o tratamento dado aos traba-
lhadores que estavam em suas terras construindo sua 
moradia:

“(...) os policiais ameaçavam os assen-
tados, aos gritos, para que confessassem a 
propriedade da arma e começaram a espan-
car Rolielsom com tapas no rosto. Os espan-
camentos duraram cerca de 20 minutos, até 
que sua boca começou a sangrar. 

Os assentados não responderam às acu-
sações, e os policiais os colocaram nas viatu-
ras e se dirigiram para a cidade de Araçoiaba, 
onde mora a mãe de Rolielsom. Chegando lá, 

os policiais fizeram uma busca na casa, mesmo 
sem apresentar mandado judicial. Como não 
encontraram nada, novamente começaram a 
espancar Rolielsom, com tapas e socos. Ele 
foi obrigado a se ajoelhar, enquanto os poli-
ciais pressionavam suas costas em direção ao 
chão. Por duas vezes, os policiais cobriram a 
cabeça de Rolielsom com um saco plástico, 
ameaçando sufocá-lo.

Por volta das 17h, novamente se desloca-
ram para o assentamento, desta vez em dire-
ção à casa de Severino de Melo, onde estavam 
sua irmã e sua esposa, que está grávida de 5 
meses. Chegando lá, os policiais ameaçaram 
as mulheres e iniciaram uma busca na casa, 
sem mandado judicial. Voltaram com outras 
armas e acusaram as duas mulheres, que 
começaram a chorar”.

Sras. e Srs. Deputados, é cruel a forma como 
esses policiais usam e abusam da prerrogativa de 
dar “segurança ao Estado”. Hoje, mais do que nunca, 
precisamos denunciar agressões e abusos de poder, 
pois a democracia se faz com programas de inclusão 
social, com reforma agrária e com o Estado assegu-
rando a igualdade dos direitos. O Governo Lula vem 
mostrando com números o acerto de seus programas 
democráticos.

Não é desta forma que se ergue e se solidifica 
um país. A forma como os antigos coronéis e os man-
datários da ditadura tratavam os trabalhadores não 
pode ser reproduzida.

Indignado com esse procedimento, estou envian-
do correspondência ao Governo do Estado, em que 
peço providências para a apuração do fato.

Aos trabalhadores e suas famílias deixo a minha 
solidariedade e a minha força na luta pelo respeito à 
dignidade com que devem ser tratados.

Estarei acompanhando os desdobramentos des-
se fato e, junto com as entidades adequadas, estarei 
apoiando iniciativas que venham a exterminar esse 
tipo de conduta policialesca, antidemocrática e indig-
na de nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PROFESSOR SETIMO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR SETIMO (Bloco/PMDB – A. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, não poderia deixar de elogiar 
mais uma vez o Presidente Lula. Preocupei-me muito 
por ocasião do lançamento do PAC, quando se dizia 
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que apenas as grandes regiões metropolitanas seriam 
favorecidas.

Ontem, o Presidente Lula lançou o PAC FUNASA. 
Com a política traçada pelo Dr. Danilo Forte, Presiden-
te da FUNASA, vai ser viabilizado o mais rapidamente 
possível o investimento nas pequenas cidades. Mu-
nicípios com até 50 mil habitantes terão acesso aos 
programas de saneamento básico.

Portanto, parabenizo o Presidente Lula por bene-
ficiar, com o PAC, também as pequenas cidades. 

Parabenizo também o Dr. Danilo Forte, que, à 
frente da FUNASA, vai promover o atendimento dos 
municípios menos favorecidos.

Muito obrigado.
O SR. ASDRUBAL BENTES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB – PA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
com estupefação e indignação, quero fazer um registro, 
após ler no jornal da minha terra a seguinte manchete: 
TCU manda parar eclusas de Tucuruí.

Em 1987, tive a oportunidade de estar presente 
à solenidade em que foram liberados os recursos para 
as obras das eclusas. Mas me parece que há uma ca-
veira-de-burro no local. Não é possível! Para uma obra 
de fundamental importância para a integração nacional 
por intermédio do rio, a sua estrada natural, não há 
recursos. Quando temos um governo que se dispõe 
a liberar recursos, vêm os entraves burocráticos, os 
artifícios deste ou daquele órgão. 

Sr. Presidente, serei rápido porque o assunto não 
é importante apenas para o Estado do Pará, mas tam-
bém para o Brasil. Por intermédio dos Rios Tocantins 
e Araguaia, com as eclusas integraremos a Amazônia 
ao resto do País e haverá melhores condições de es-
coamento dos produtos agrícolas com a hidrovia. Mas 
se paralisa a obra por questões burocráticas. 

Abordarei o tema na Comissão Mista de Orça-
mento, da qual sou suplente, e certamente os seus 
membros vão discutir com o setor específico a revo-
gação dessa decisão que está atrapalhando o desen-
volvimento do Brasil e dificultando o combate às desi-
gualdades regionais.

Era o registro que queria fazer, em nome do povo 
paraense, pedindo o apoio da Presidência da Casa 
e dos ilustres pares no sentido de que intervenham 
para que essa obra tão relevante para o Brasil seja 
viabilizada.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – A Pre-
sidência agradece a compreensão ao nobre Deputado 

Flávio Dino, do PCdoB do Estado do Maranhão, e lhe 
concede a palavra.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, houve 3 semanas de muito trabalho neste Par-
lamento, mas de pouca produção. Esse é o paradoxo, 
essa é a contradição que marca este discurso. Feito 
um esforço político e físico desta Casa, dos vários 
partidos, com suas diferentes posições, não consegui-
mos ir adiante em razão do modo como se organiza a 
agenda parlamentar.

Apesar disso, temos um balanço altamente posi-
tivo dos primeiros meses desta Legislatura. 

No primeiro semestre, especialmente, consegui-
mos avançar em temas centrais da agenda nacional. 
Na esteira do grave episódio que vitimou o menino 
João Hélio, no Rio de Janeiro, sempre lembrado como 
símbolo da violência urbana, votamos importantes 
medidas, dentre elas 7 projetos de lei referentes à se-
gurança pública. 

Deputado Rogério Marinho, V.Exa. se notabiliza 
pela preocupação com a educação e pode confirmar 
que aprovamos o FUNDEB, hoje em fase de implanta-
ção, sob a Relatoria da Deputada Fátima Bezerra. 

Finalmente aprovamos as medidas legislativas 
referentes ao PAC, necessário para que haja impulso 
estatal e para que as atividades privadas gerem um ciclo 
de prosperidade e desenvolvimento, com distribuição 
de riqueza, anseio maior do povo brasileiro. 

Em seguida, o apagão político. Perdemos meses 
em torno do debate, da constituição ou não de CPIs. 
Posteriormente, não conseguimos concluir a temática 
da reforma política, que ficou pendente, pendurada 
na agenda sem solução adequada. E recentemente 
ocorreu esse interminável jogo entre o Governo que-
rendo votar, com razão, e a Oposição exercendo seu 
legítimo direito de obstruir, de modo que nos últimos 
3 ou 4 meses, infelizmente, produzimos muito pouco 
para apresentar à Nação.

É preciso agora retomar o eixo, o fio condutor que 
tínhamos no início da Legislatura, sem negar a legítima 
dualidade, o conflito que marca as Casas Parlamen-
tares, essência da vida política. Precisamos construir 
uma agenda em comum. Restam poucos meses até 
o término do ano legislativo. O que fazer? Temos uma 
tarefa imediata: concluir a votação da proposta de pror-
rogação da CPMF, tributo necessário.

Obviamente, como todo tributo, é uma imposi-
ção, é compulsório, é da sua natureza conceitual, uma 
vez que ninguém paga porque gosta, mas por ser ne-
cessário fazê-lo. No caso da CPMF, a destinação dos 
recursos é a manutenção dos programas sociais nas 
áreas de saúde, Previdência Social e combate à po-
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breza. É, portanto, imperativa a conclusão da votação 
da proposta de prorrogação da CPMF, na esteira do 
que acertadamente a Câmara dos Deputados votou 
na noite de ontem.

Não basta isso. Não podemos nos contentar, nós 
que integramos orgulhosamente e com denodo a base do 
Governo Lula, nem perder o senso crítico. É importante 
votar a proposta de prorrogação da vigência da CPMF, 
mas que haja aprimoramento permanente, constante, 
contínuo – esse é o papel de todos, do Governo ou da 
Oposição – no sentido de que os serviços sejam pres-
tados com a qualidade necessária à população.

Depois da proposta relativa à CPMF, devemos 
regulamentar a Emenda Constitucional nº 29, clamor 
que resta evidente na sociedade, sobretudo nos Es-
tados do Nordeste. O Deputado Armando Abílio, que 
divide comigo a honra de representar a região, e eu 
sabemos da crise vivenciada e espraiada na área. 
Recente pesquisa de opinião feita em São Luís de-
monstrou que 29% dos homens e das mulheres en-
trevistados consideram o sistema de saúde o maior 
problema da cidade.

A regulamentação da Emenda Constitucional nº 
29, o seu cumprimento e a sua concretização legis-
lativa são emergências que devem ser postas sobre 
a mesa tão logo concluída a votação da proposta de 
prorrogação da CPMF.

E não devemos desistir da tese da reforma polí-
tica, eminente Deputado Dr. Ubiali, porque é sempre 
um processo inconcluso. A construção de instituições 
no País, a republicanização do Estado brasileiro, não 
é tarefa para poucos anos ou para uma Legislatura, 
sequer para uma geração. É importante que não de-
sistamos dessa agenda.

É certo que para o pleito de 2008 não será pos-
sível a constituição de novas regras. Mas isso não nos 
deve desanimar. Ao contrário: talvez a distância das 
eleições de 2010 possibilite um debate mais racional, 
eficiente e produtivo em torno da conclusão da refor-
ma política.

Ouço, com satisfação, o Deputado Dr. Ubiali.
O Sr. Dr. Ubiali – Deputado Flávio Dino, com 

competência e sabedoria, V.Exa. tem dito em vários 
momentos – este é um deles –, como as coisas devem 
ser feitas. A reforma política é uma delas. Não existe 
reforma política verdadeira sem a participação popular. 
O povo tem de entender qual o papel dos Deputados 
Federais e Estaduais e dos Vereadores. De maneira 
geral, a compreensão do papel do político é confusa. 
Se a população não entende, não respeita o político. 
Se queremos um parlamento e um governo fortes, 
precisamos fazer com que o povo entenda o que está 
acontecendo. Concordo com V.Exa. no tocante à re-

tomada de uma reforma com participação popular e 
que permita escolhas conscientes e não induzidas. 
Parabéns a V.Exa. pelo pronunciamento!

O SR. FLÁVIO DINO – Incorporo com muito 
gosto ao meu pronunciamento o aparte do eminente 
Deputado Dr. Ubiali, que divide a Liderança do nosso 
Bloco Parlamentar.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Rogério 
Marinho.

O Sr. Rogério Marinho – Agradeço a V.Exa. a 
oportunidade e tentarei ser breve. Escutando V.Exa., 
Deputado Flávio Dino, como em tantas outras oportuni-
dades, temos a satisfação de receber, sem nenhum ca-
botinismo, sem nenhuma presunção, aulas de cidadania, 
sobretudo, de como deve se comportar este Parlamento. 
V.Exa. faz tessitura com muita competência a respeito 
do nosso desempenho nos últimos 8 meses e pontua 
temas centrais que discutimos neste período legislativo. 
Nós temos a obrigação até de nos diferenciar da Legis-
latura anterior; nós que, na condição de Parlamentares, 
estamos manietados. Perdoe-me a força da expressão. 
Aprendi na escola e na observação da vida pública que 
o Legislativo era o Poder moderador do Executivo, em 
conjunto com o Judiciário, e que lhe cabia legislar, ser 
propositivo, estabelecer uma agenda. Mas o que vemos 
– e sou Parlamentar de primeiro mandato – é a nossa 
agenda conceitualmente ser imposta de cima para baixo. 
Assim é neste Governo; assim foi nos Governos ante-
riores. Essa é uma distorção que precisa ser discutida 
com profundidade nesta Casa. Não tenho dúvida de que 
V.Exa., com a sua sapiência e a sua sensibilidade, será 
um dos Líderes que, dessa tribuna e nesses corredores, 
saberá dar o tom para que a discussão se estabeleça 
com serenidade, mas com a urgência que merece, a 
fim de que o papel deste Congresso se sobressaia e 
possamos dar a satisfação que a sociedade exige de 
cada um de nós, além de fazer um país igual, equânime, 
mais justo, no qual as forças que o regem tenham as 
atribuições muito delimitadas. Louvo o seu pronuncia-
mento, ao mesmo tempo em que digo que estou extre-
mamente feliz por fazer parte do mesmo bloco político 
de V.Exa.: o Bloco PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB, 
que, sem dúvida nenhuma, é uma perspectiva diferente 
de se fazer política nesta Casa.

O SR. FLÁVIO DINO – É uma honra ser apar-
teado por Parlamentar da qualidade, do quilate e da 
representatividade de V.Exa. Incorporo com muita sa-
tisfação o seu aparte ao meu pronunciamento.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Armando 
Abílio.

O Sr. Armando Abílio – Deputado Flávio Dino, 
ouvi com atenção o balanço que V.Exa. fez do trabalho 
que conseguimos realizar no primeiro e no segundo 
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semestres deste ano. Faço-lhe uma pergunta: será que 
não produzimos mais em função do número de medidas 
provisórias? Essa é uma reflexão que devemos fazer. 
A segunda reflexão diz respeito à regulamentação da 
Emenda nº 29. A rede pública de saúde da Paraíba, por 
exemplo, como sabe V.Exa., foi notícia nacional, quando 
2 jovens de menos de 30 anos de idade morreram por 
falta de assistência médico-hospitalar. Mas precisamos, 
além de regulamentar a Emenda nº 29, mudar o mode-
lo de gestão da saúde. Nesta Casa tramita projeto do 
Poder Executivo que cria a Fundação Estatal de Direito 
Privado. Tenho a impressão de que essa é uma das sa-
ídas. Quando os servidores de um hospital universitário 
passa 30, às vezes 60 dias, em greve, como ficam as 
pessoas que precisam de atendimento, e os pacientes 
já internados? Temos de avançar também nessa direção. 
E mais: a Emenda nº 29 tem de ser regulamentada de 
acordo com o modelo que está na Casa. Há comentá-
rios de que ela será regulamentada conforme um novo 
desenho, sem que haja aumento de recursos. Segundo 
o modelo que aí está, deverá haver aumento de 5 a 6 
bilhões de reais. Então, vamos trabalhar não só para 
regulamentá-la, mas também para que a regulamen-
tação se dê nos moldes que conhecemos. Quero me 
acostar às observações do Deputado Rogério Marinho, 
que disse que, com os novos avanços, conseguiremos 
transformar o Brasil num país mais justo, mais humano, 
mais fraterno, mais solidário. Parabéns a V.Exa. pelo 
brilhante pronunciamento! 

O SR. FLÁVIO DINO – Deputado Armando Abí-
lio, dividimos a preocupação com a saúde e também 
os vínculos com a cidade de Caxias, no Maranhão. É 
um prazer ser aparteado por V.Exa. Incorporo suas 
palavras ao meu discurso, com destaque para a sua 
preocupação com a saúde, tema em que V.Exa. é es-
pecialista e eu, iniciante. Mas ambos temos a preocu-
pação política fundamental de ressaltar o tema, em 
coerência com o esforço que empreendemos pela 
votação e pela aprovação da proposta de prorrogação 
da vigência da CPMF. 

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Zé Geraldo.
O Sr. Zé Geraldo – Deputado Flávio Dino, agra-

deço-lhe o aparte. O trabalho do Parlamentar realmente 
não é fácil. Aqui, temos de legislar; e, quando chegamos 
aos nossos Estados, a população nos cobra resultados 
nas áreas de saúde, de educação, de transportes, de 
segurança pública. De vez em quando nos deparamos 
com notícias como esta de hoje, de que duzentas e pou-
cas obras vistoriadas pelo Tribunal de Contas da União 
apresentam irregularidades que, se não forem sanadas 
até dezembro, podem impedir a continuidade da obra. 
O jornal O Liberal, do meu Estado, já anuncia em man-
chetes que as obras tal e tal vão parar. Exemplo disso 

é a das Eclusas de Tucuruí, que visitei recentemente. 
Foram liberados 150 milhões de reais, e a empresa 
está trabalhando em 2 turnos, mas há uma pendência 
ambiental a resolver. Pronto: já vai o Deputado ter de 
explicar a situação. O nosso trabalho é árduo, é duro. 
No final de semana, temos de lidar com os programas 
que estão sendo implementados, com as dificuldades 
surgidas. Ontem mesmo foi lançado o PAC do Sane-
amento Básico, na FUNASA. Para esse programa se 
concretizar lá nos Municípios do interior, é fundamen-
tal o apoio das Prefeituras. Faltam assistência técnica, 
assessoria, elaboração de projetos. Às vezes é preciso 
vir à FUNASA, aqui em Brasília, pedir a liberação dos 
recursos. Há também inadimplência de Prefeituras etc. 
Cuidamos de tudo isso. V.Exa. é um desses Deputados 
que, além do trabalho legislativo – e tem muita prática 
nessa área –, enfrenta também o dia-a-dia nas bases e 
sabe que muitas vezes a população nos vê como execu-
tivos e nos cobram obras. Precisamos ao menos estar 
atentos a tudo o que se passa, para dar à população 
informações o mais próximas possível da realidade. É 
o que tenho feito no meu Estado do Pará e, tenho cer-
teza, o que V.Exa. faz no seu Maranhão. Muito obrigado 
pelo aparte, Deputado Flávio Dino.

O SR. FLÁVIO DINO – Agradeço-lhe o aparte, 
que destaca exatamente a minha preocupação cen-
tral: a necessidade de construirmos uma agenda par-
lamentar produtiva.

Como aponta V.Exa., as cobranças são infinitas, 
e tanto maiores serão quanto mais consciência política 
tiver a sociedade. Que a sociedade cobre é importante, 
e temos de dar-lhe as devidas respostas dentro e fora 
do Parlamento. Para isso, é preciso termos método na 
construção de uma agenda comum, que não trans-
forme o digladiar entre Governo e Oposição na razão 
de ser desta Casa. O conflito é da natureza da nossa 
atividade, mas é preciso sabermos administrá-lo de 
modo eficiente e produtivo, com cintas que convirjam 
para o interesse do País.

Ouço, com muita satisfação, o nobre Deputado 
Vicentinho. 

O Sr. Vicentinho – Deputado Flávio Dino, vou 
falar pouco. O Estado do Maranhão deve ter muito or-
gulho de V.Exa., primeiro pela sua atuação profissional 
de magistrado que não analisa a lei sem considerar o 
ser humano; segundo pelo seu senso de justiça, pela 
sua luta por uma sociedade justa, libertária e iguali-
tária; terceiro pela contribuição que tem dado a este 
Parlamento, qualificando-o na representação do seu 
povo. Encerro por aqui para poder ouvi-lo um pouco 
mais. Parabéns, querido companheiro!

O SR. FLÁVIO DINO – Eu é que lhe agradeço.
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Quando tive a honra de ser advogado de sindi-
catos filiados à Central Única dos Trabalhadores, há 
alguns anos, V.Exa. era Presidente da entidade. Aqui 
nos encontramos de novo, em outro espaço, em outro 
território, mas do mesmo lado do rio: o lado dos que 
combatem a boa causa da justiça social.

Ouço, com prazer, a nobre Deputada Fátima 
Bezerra.

A Sra. Fátima Bezerra – Deputado Flávio Dino, 
associo-me aos apartes que ressaltaram, principal-
mente, a qualidade da sua ação político-parlamentar. 
Tenho acompanhado o seu trabalho. A Câmara dos 
Deputados ganhou, e muito, com a sua vinda. Em pou-
co tempo, V.Exa. já demonstra ser excelente quadro 
político. O que mais me agrada é a sua dedicação a 
uma das temáticas mais importantes para este País: 
a reforma política. V.Exa. tem contribuído muito para a 
discussão desse tema, com sabedoria e conhecimento. 
E tenho certeza de que vai contribuir muito para que 
encerremos esta Legislatura sem a frustração da Legis-
latura anterior, que não deu nem um passo no sentido 
da modificação desta legislação eleitoral anacrônica e 
ultrapassada. Parabéns, Deputado!

O SR. FLÁVIO DINO – Deputada Fátima Bezerra, 
recebo os elogios de V.Exa. como uma homenagem ao 
povo do meu Estado e ao nosso partido. Divido com 
eles a satisfação de ouvir tão gentis, afetuosas e es-
timulantes palavras.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Cleber Ver-
de, que comigo divide a honra de representar o povo 
do Maranhão.

O Sr. Cleber Verde – Primeiramente, Deputado 
Flávio Dino, agradeço a V.Exa. a oportunidade deste 
aparte. V.Exa. já demonstrou nesta Casa, com compe-
tência e capacidade, o grande legislador que é. Mas , 
além deste grande trabalho na Câmara dos Deputados, 
V.Exa. tem tido brilhante atuação no Estado do Maranhão, 
onde honra os votos que recebeu dedicando-se espe-
cialmente à luta por leis mais justas e pela diminuição 
das desigualdades social e de renda do nosso Estado, 
pobre e carente de muita atenção social. V.Exa. exerce 
o mandato de forma extremamente feliz. Parabéns pelo 
trabalho nesta Casa, pela atuação política no Estado 
do Maranhão e pelo brilhantismo do discurso! Em tão 
pouco tempo, V.Exa. já mostra que vai fazer muito por 
este País, especialmente pelo povo do Maranhão.

O SR. FLÁVIO DINO – Deputado Cleber Verde, 
agradeço a V.Exa. o aparte e a convergência de pre-
ocupações. 

Ouço, com prazer, neste minuto que me resta, o 
Deputado Jackson Barreto e, com a condescendência 
da Mesa, espero ter tempo para ouvir ainda os Depu-
tados Vital do Rêgo Filho e Bruno Araújo.

O Sr. Jackson Barreto – Deputado Flávio Dino, 
faço das palavras da Deputada Fátima Bezerra as mi-
nhas próprias palavras. Desde o primeiro momento 
em que V.Exa. discutiu nesta Casa a reforma políti-
ca, temos acompanhado e admirado o seu trabalho, 
não apenas o trabalho do bom Parlamentar, do bom 
tribuno, mas principalmente o trabalho do estudioso. 
V.Exa. é homem da magistratura e importante quadro 
do PCdoB. Por isso, peço a sua colaboração para um 
projeto que apresentamos visando à criação do Con-
selho Nacional dos Tribunais de Contas, nos mesmos 
moldes do Conselho Nacional da Magistratura e do 
Conselho Nacional do Ministério Público, para fazer 
o controle externo dos Tribunais de Contas do nosso 
País. Sei que posso contar com a sua inteligência, 
com a sua competência e, acima de tudo, com a sua 
brilhante atuação.

O SR. FLÁVIO DINO – Deputado Jackson Barre-
to, fui Secretário-Geral do Conselho Nacional de Jus-
tiça. V.Exa. tenha a certeza do meu entusiasmo com 
a construção desses novos mecanismos de controle 
da atuação de órgãos estatais tão importantes como 
os Tribunais de Contas. Agradeço a V.Exa.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Vital do 
Rêgo Filho.

O Sr. Vital do Rêgo Filho – Deputado Flávio Dino, 
em alguns segundos, exponho a minha admiração e 
o meu respeito a V.Exa., caro colega da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, que tem-se nota-
bilizado pela conduta retilínea, pelo compromisso com 
a democracia e com as causas republicanas. V.Exa. é 
exemplo na vida pública para esta safra de homens e 
mulheres que chegam ao coração da política brasilei-
ra. Esta Casa de tantos encontros e desencontros, de 
tantas esperanças e frustrações, precisa ter homens e 
mulheres da estirpe de V.Exa. A avaliação que faz sobre 
esses meses de atividade parlamentar nos motiva a 
tentar um caminho mais produtivo em relação àquele 
que já percorremos, mesmo com todas as diferenças. 
V.Exa. está de parabéns. O povo do Maranhão e o do 
Brasil estão de parabéns pela força, pelo empenho e 
pela qualidade parlamentar que V.Exa. representa.

O SR. FLÁVIO DINO – Deputado Vital do Rêgo 
Filho, agradeço-lhe pelas palavras. Divido as suas pre-
ocupações com a segurança pública. Agora temos o 
PRONASCI – Programa Nacional de Segurança Públi-
ca com Cidadania, que despertará certamente debate 
produtivo nesta Casa. Será um prazer compartilhar 
com V.Exa. mais uma vez esse esforço.

Sr. Presidente, para concluir, concederei aparte 
aos Deputados Bruno Araújo e Sebastião Madeira, am-
bos ilustres representantes do PSDB nesta Casa.
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O Sr. Bruno Araújo – Deputado Flávio Dino, es-
tamos em trincheiras diferentes, em partidos diferentes, 
mas o que temos em comum é a defesa do mesmo ter-
ritório, o brasileiro, e do mesmo povo. Honra-me muito 
encontrar no meu primeiro mandato nesta Casa um 
Deputado da qualidade de V.Exa. A análise que faz hoje 
desta Legislatura, com brilhantismo, é apenas a forma 
competente com que aborda os assuntos desta tribuna. 
V.Exa. teve participação diferenciada na reforma polí-
tica tratada neste ano e que ainda continua na pauta 
desta Casa. Mas quero também dar o testemunho de 
que a presença de V.Exa. na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania desta Casa tem sido di-
ferenciada e qualificada. Quero cumprimentá-lo e dizer 
que, no momento em que temos tantas dificuldades na 
relação representantes/representados, numa crise de 
legitimidade com a sociedade brasileira, V.Exa. é um 
exemplo de que ainda vale a pena fazer política, pois 
encontramos representantes de alto nível que engran-
decem o Parlamento. Queria cumprimentá-lo e dizer da 
alegria de estarmos juntos nesta Casa. Cumprimento 
também o Estado do Maranhão por ter feito opção de 
tanta qualidade, ao trazer V.Exa. para esta Casa.

O SR. FLÁVIO DINO – Deputado Bruno Araújo, 
as palavras de V.Exa. são ainda mais reforçadas pelo 
fato de sermos contingencialmente combatentes de 
campos diversos neste Parlamento. Mas temos, na 
Comissão de Constituição e Justiça, convergência pro-
funda em torno do interesse público. É uma honra ser 
aparteado por V.Exa. Agradeço imensamente a V.Exa. 
pela gentileza das suas palavras.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Sebastião 
Madeira, do PSDB do meu Estado.

O Sr. Sebastião Madeira – Deputado Flávio Dino, 
não foi necessário nem 1 ano de Legislatura para V.Exa. 
mostrar que o mesmo brilho com que exerceu a magis-
tratura federal foi impresso ao seu mandato. Estou no 
quarto mandato e tenho acompanhado de perto a atua-
ção de V.Exa., tanto aqui quanto no Maranhão. V.Exa. é 
Deputado de altíssima qualidade, motivo de orgulho para 
a bancada do Maranhão. E mais: a ação de V.Exa. nesta 
Casa é motivo de orgulho para todos os maranhenses. 
Meus parabéns! Somos de partidos diferentes no âmbi-
to nacional, com projetos diferentes, mas no Maranhão 
o nosso projeto é o mesmo: transformá-lo em um Es-
tado mais justo. Embora tenha tantas potencialidades, 
o Maranhão tem índices sociais muito injustos. Conte 
comigo. Estamos juntos nessa luta. Parabéns pelo brilho 
que V.Exa. imprime ao seu mandato!

O SR. FLÁVIO DINO – Muito obrigado, Depu-
tado Sebastião Madeira, uma das maiores referências 
políticas do nosso Estado, que preside o Instituto Te-
otônio Vilela. É uma honra ser aparteado por V.Exa. e 

receber esses elogios. Estamos juntos no Maranhão 
em busca do rompimento do ciclo que o tornou, infe-
lizmente, o Estado mais pobre do País, do ponto de 
vista social, mas com tantas potencialidades, como 
tão bem conhecemos.

Ouço, finalmente, com a imensa generosidade 
da Mesa, o Deputado Matteo Chiarelli. 

O Sr. Matteo Chiarelli – Deputado Flávio Dino, 
venho a este microfone para divergir de Nelson Ro-
drigues, que dizia que a unanimidade é burra. Vou me 
permitir essa divergência. Esta é uma sessão quase 
laudatória, merecida, em favor de V.Exa. Ao ter o pri-
vilégio de, democraticamente, dividir o espaço da Co-
missão de Constituição e Justiça, tive a oportunidade 
de aprender com V.Exa. Esse é o testemunho de um 
Democrata, de um liberal. Apesar de estarmos em trin-
cheiras ideológicas opostas, acho que aqui dividimos 
o mesmo ideal. Vim para esta Casa há 40 dias e, para 
mim, em uma data importante. Hoje se comemora, no 
Rio Grande do Sul, a data máxima do nosso Estado, 
que, na verdade, é um tema ainda muito atual. Tratava-
se de refundar o pacto federativo, de garantir que os 
recursos continuassem onde são gerados. No dia de 
hoje venho externar-lhe o meu apoio e cumprimentá-lo 
pela sua atuação, que não precisa do meu testemunho, 
que é retilínea e que, com certeza, divide o mesmo 
ideal da política. A política é para mim, como é para 
V.Exa., trabalhar para os outros, para melhorar a vida 
dos outros, em especial a dos que mais precisam, o 
que pressupõe justamente aquilo que temos consegui-
do experimentar na Comissão e neste plenário, neste 
momento: o respeito à pluralidade, à divergência. Então, 
fechando o círculo de homenagens que V.Exa. recebe 
em tão pouco tempo, sinal de que “nunca es tarde si la 
dicha es buena”, só quero ratificar tudo o que foi dito 
anteriormente e, repito, cumprimentá-lo pela atuação, 
dando o meu testemunho. Muito obrigado.

O SR. FLÁVIO DINO – Obrigado, Deputado Mat-
teo Chiarelli. Temos descoberto todos os dias, na Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, as 
convergências dos pensamentos liberal e socialista.

Quero dizer que nessa agenda positiva se inclui 
a preocupação com a segurança pública, com o Pro-
grama Nacional de Segurança Pública com Cidadania, 
tecido no Ministério da Justiça e que merece toda a 
atenção desta Casa. Creio que chegaremos ao final 
do ano com êxitos tão relevantes quanto aqueles que 
marcaram o início desta Sessão Legislativa.

Sr. Presidente, agradeço imensamente a V.Exa. 
e a todos os que me honraram com seu aparte.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Apre-

sentação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA

(Debates e trabalho de Comissões.)
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-

cedo a palavra ao Deputado José Carlos Vieira. (Pau-
sa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Deputado Pedro Wilson. 
(Pausa.) Ausente.

O SR. GERMANO BONOW – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GERMANO BONOW (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ontem foi um dia memorável de dis-
cussões sobre a CPMF, mas nós, da área da saúde, 
ficamos bastante preocupados. Acompanhamos essa 
luta desde quando o ex-Ministro Adib Jatene propôs a 
criação da contribuição, nos anos 90, o que possibili-
tou, na época, importante aporte de recursos financei-
ros para o setor Saúde. De lá para cá, uma parte dos 
recursos arrecadados via CPMF foram, por meio de 
emenda constitucional do início do atual século, des-
tinados ao pagamento de aposentadorias, e a outra 
parte para o Programa Fome Zero.

A conseqüência é que, dos 0,38% arrecadados, 
0,20% são destinados à área da saúde, 0,10%, ao pa-
gamento de aposentadorias, e 0,08%, para o Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza.

Lendo os jornais dos últimos dias, de qualquer 
canto deste País, teremos a oportunidade de sentir o 
drama por que atravessa a área da saúde. Ainda há 
pouco o Deputado Alceni Guerra fez um relato sobre 
isso desta tribuna.

Na semana passada esteve nesta Casa o Ministro 
José Gomes Temporão, e não se tem dúvida quanto 
ao seu pronunciamento. S.Exa. fez referência às 90 mil 
pessoas portadoras de câncer que não têm acesso à 
radioterapia, bem como aos 14 milhões de pacientes 
hipertensos que não têm disponibilizados os medica-
mentos necessários ao tratamento da doença.

Ontem se votou uma parte do projeto da prorro-
gação da CPMF. Em breve votaremos a segunda parte, 
momento em que nós, da Frente Parlamentar da Saúde, 
não poderemos nos omitir. É chegada a hora de buscar 
mais recursos para essa área. Estamos na iminência 
do apagão do setor de saúde. Na minha terra, alguns 
hospitais já fecharam; no Nordeste, algumas casas de 
saúde já enfrentaram movimentos grevistas.

É necessária a apreciação imediata da Emenda 
Constitucional nº 29 nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. NECHAR – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. NECHAR (PV – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres colegas, 
venho a esta tribuna agradecer a S.Exa., o Ministro 
Márcio Fortes, a liberação de aproximadamente 1 mi-
lhão de reais para asfaltamento, guias e sarjetas num 
bairro da nossa cidade, Marília, Estado de São Paulo, 
o que beneficiará aproximadamente 20 mil habitantes. 
É com muito orgulho que agradecemos a S.Exa.

Sr. Presidente, nobres pares, justifico o nosso voto 
de ontem à proposta de prorrogação da CPMF com 
o argumento de que se tratou de foro íntimo. No dia 
28 de fevereiro deste ano, vim a esta tribuna e disse 
que a rede pública de saúde estava na UTI. Eventual-
mente, queria dizer que 1 hospital está sendo fechado 
por semana.

O teto de repasse de recursos federais para os 
hospitais não é ajustado há 8 anos e o teto per capi-
ta dos habitantes não muda há quase 10 anos, tanto 
em valor quanto em quantidade, o que faz com que a 
área de saúde enfrente hoje a crise que presenciamos 
no Brasil, como já disse o nobre Deputado Armando 
Abílio.

Deixo registrado que não se tratou de voto po-
lítico, mas de foro íntimo. Médico que sou, vivencio a 
realidade do setor Saúde e posso sentir o sofrimento 
e a dificuldade que enfrentam o povo brasileiro.

A área da saúde está em crise e precisamos 
melhorá-la. Para isso, lutamos para que a Emenda 
Constitucional nº 29 seja regulamentada e para se in-
jetem mais recursos na área da saúde, a fim de que 
saia do atual sufoco em que se encontra. Precisamos 
tratar mais da saúde do povo brasileiro e menos das 
doenças.

Este, portanto, o motivo que me trouxe à tribu-
na: justificar o meu voto contrário à prorrogação da 
CPMF.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Edinho Bez. (Pausa.) 
Ausente do plenário.

Em cumprimento a determinação contida no Re-
gimento Interno, darei prioridade às Comunicações de 
Liderança, em relação às Comunicações Parlamenta-
res e às Breves Comunicações.

Estou tentando intercalar os oradores inscritos 
em todas as fases da sessão. Sei que os colegas pre-
cisam pegar o vôo de volta ao Estado e, portanto, es-
tão com pressa para se manifestar. O meu desejo é o 
de contemplar todos, mas será impossível, pois tenho 
de seguir o Regimento da Casa.
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Peço desculpas, mas estamos fazendo o melhor 
que podemos.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Paes Lan-
dim. (Pausa.) Ausente do plenário.

O SR. DR. UBIALI – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Depu-
tado, temos uma relação de inscritos. V.Exa. está ins-
crito pelo Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/
PHS/PRB.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
uma lista de oradores, como determina o Regimento 
Interno da Casa, para o período das Comunicações 
Parlamentares.

Consulto a Mesa sobre como está a disposição 
da lista, uma vez que estou inscrito pelo PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Estou 
seguindo a lista dos oradores inscritos para as Comu-
nicações Parlamentares. Havia concedido a palavra 
ao Deputado Paes Landim, que está ausente, e, em 
seguida, seria a sua vez de falar, Deputado Duarte 
Nogueira.

Mas, tendo em vista que o Deputado Dr. Ubiali 
pediu a palavra para uma Comunicação de Liderança, 
terei de cumprir o Regimento e conceder a palavra a 
S.Exa. Em seguida, retomaremos a lista dos inscritos 
para as Comunicações Parlamentares, e V.Exa. será 
o primeiro orador.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, a 
Comunicação de Liderança tem precedência, ainda 
mais estando na tribuna o Deputado Dr. Ubiali. Por-
tanto, aguardarei a oportunidade de me manifestar 
regimentalmente.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Vai-se 
passar ao horário de

VII – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Dr. Ubiali, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar 
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, solicitei o tempo da Liderança para fa-
zer uma avaliação do que tem acontecido na Casa nos 
últimos dias, do ponto de vista dos partidos do Bloco 

Parlamentar a que tenho a honra de pertencer, formado 
pelo PSB, PDT, PCdoB, PMN, PHS e PRB.

Vim falar da CPMF e da necessidade de se ex-
tinguir esse imposto. Temos ouvido os Parlamentares 
discursarem sobre a necessidade de destinação de 
recursos para a saúde, que precisa, é verdade, de mui-
tos recursos, mas também a área da educação, que o 
Deputado Rogério Marinho tanto defende.

Ao mesmo tempo, quando vemos alguns Depu-
tados se posicionarem a favor da extinção do imposto, 
surge uma dúvida: há realmente dinheiro sobrando? 
Se há dinheiro, por que não está sendo aplicado nes-
ses setores?

Neste papel de Líder, desejo falar sobre o que 
mais me incomodou: a postura de grupos de Parlamen-
tares sobre a possibilidade de se extinguir a CPMF, por 
ser um imposto que vem onerando – e acredito nisso 
– principalmente pequenos mercados que trocam che-
ques. Defendem S.Exas. que, por ser a cobrança da 
CPMF em cascata, ela só tem trazido prejuízo ao País. 
Porém, S.Exas. esqueceram um pequeno detalhe: não 
foi o Governo Lula que criou a CPMF. Não estamos 
criando o imposto, mas simplesmente mantendo-o. 

Quando foi criada a CPMF, o ilustre Ministro da 
Saúde de então, Sr. Adib Jatene, conseguiu obter a 
palavra do Presidente da República de então de que 
esse imposto seria aplicado no setor Saúde. E, para 
a surpresa do Ministro, o Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso voltou atrás e lhe disse que não mais 
cumpriria o combinado, ou seja, que a rede pública 
de saúde não receberia aquele dinheiro. E, de fato, 
nada recebeu. 

E mais: a CPMF, defendida arduamente pelo 
Governo de então e agora defendida pelo atual, gerou 
um embate. Uns a defendem, outros a condenam, mas 
não pelo seu mérito ou pelo efeito que poderia produ-
zir, porque ela é ruim mesmo. Porém, com o detalhe 
de pesar pouco no bolso de quem ganha menos e de 
pesar muito no bolso de quem ganha mais. Os que ga-
nham fortunas estão preocupados. Vemos Paulo Skaf, 
da FIESP, tomando uma série de atitudes contrárias 
à manutenção do imposto, mas S.Sa. não está preo-
cupado com o pobre ou com a geração de empregos. 
Em tese, está preocupado com a reforma tributária, 
e nisso concordo com S.Sa. No entanto, dizer que a 
reforma tributária pode ser feita se for extinta a CPMF 
é, no mínimo, errado. Não seria bem essa a palavra a 
ser usada, uma vez que, quando falo em público, não 
consigo expressar tudo o que penso.

Mas, na minha modéstia, fico constrangido quan-
do ouço aqui Deputados dizerem que estão defenden-
do o Brasil, ao votarem contrariamente à prorrogação 
da vigência da CPMF. Que mentira, meu Deus do céu! 
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Que bobagem! O indivíduo tem coragem de chegar 
aqui e dizer isso, sendo que ajudou a criar a CPMF e 
a manteve esse tempo todo, além de tê-la desvirtuado. 
Porque, se a arrecadação da CPMF estivesse sendo 
totalmente empregada na área da saúde, podem ter 
certeza V.Exas. de que o povo brasileiro estaria mais 
feliz, e o atendimento médico, um pouco melhor. Mesmo 
assim, não seria suficiente, porque esse setor precisa 
de muito mais recursos do que a CPMF arrecada.

Fiz questão de usar o tempo da Liderança para 
fazer este pronunciamento porque, muitas vezes, quem 
está assistindo à televisão e ouvindo os discursos fica 
confuso. Muitos são bons. Há Parlamentares que se 
baseiam no que foi publicado no jornal. O jornal vi-
rou lei? É a Bíblia? O que está publicado no jornal é 
verdade? Onde está o senso crítico dessas pessoas 
que durante tanto tempo defenderam a CPMF e ago-
ra dizem que ela é o bicho-papão da economia e vai 
atrapalhar o progresso?

De fato, sabemos que os indicadores macro e 
microeconômicos estão melhorando. E me refiro tam-
bém aos indicadores internacionais, os quais mostram 
que a economia brasileira melhorou, que o povo está 
comendo melhor, que há mais empregos com carteira 
assinada, que há diminuição da pobreza. Se isso está 
sendo demonstrado por todos os índices, por que duvi-
darmos da viabilidade da manutenção da CPMF? 

Porém, se quisermos mudar a estrutura tribu-
tária e extinguir esse imposto, colocaremos em risco 
esta situação. Por isso, julgamos necessário vir aqui 
prestar esses esclarecimentos, com a nossa dificul-
dade natural de primeiro mandato, para que as pes-
soas que nos vêem pela televisão ou aqui no plenário 
entendam que, de fato, nem sempre o discursado é 
verdadeiro, que nem sempre o que é dito traduz o que 
se passa aqui, que nem sempre as acusações feitas 
são verdadeiras.

Por isso, o nosso Bloco Parlamentar defendeu, 
neste momento, a manutenção da CPMF. Em prin-
cípio, era contrário, mas depois fui convencido pelo 
amplo debate, no qual verificamos a necessidade da 
sua permanência, para o bem do Brasil. Por isso, vo-
tamos a favor.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Duarte Nogueira, 
pelo PSDB.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, aproveito este período das Comunicações Par-
lamentares que o Regimento da Casa nos assegura 
para, em nome do PSDB, fazer aqui 2 abordagens, se 
o tempo permitir.

Quero abordar um assunto que é destaque hoje 
nos jornais, por conta da divulgação dos resultados 
da análise do Tribunal de Contas da União sobre 231 
obras “tocadas” pelo Governo Federal em todo o País. 
Os resultados são extremamente preocupantes.

Mais de 30% das obras, ou 77 delas, apresen-
tam irregularidades graves, sobre as quais o TCU re-
comendou a paralisação do andamento. Outras 102 
apresentaram irregularidade menos graves, que não 
exigem paralisação ou bloqueio de verbas. Somente 
52 empreendimentos da União foram considerados 
regulares. Isso representa 22,5% do total das obras. 
Perto de 80% das obras federais, portanto, têm algum 
porém, que varia de irregularidades na execução de 
convênios a superfaturamento de preços e alterações 
indevidas nos processos. Das obras com irregularida-
des, 29 fazem parte do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC.

Isso significa que nos quase 3 bilhões de reais 
destinados aos empreendimentos do PAC há diver-
sos ralos e válvulas de escapes de dinheiro público. E 
tornou-se comum ao Governo conviver com a suspei-
ção sobre suas obras e sobre os órgãos executores. 
O DNIT, por exemplo, cujos cargos de direção foram 
moeda de troca para a aprovação da CPMF, ontem, 
por esta Casa – inclusive, hoje o Senado não aprovou 
o nome do seu diretor, em sessão realizada para essa 
finalidade – é o órgão do Governo que aparece com 
a maior incidência de irregularidades apontadas pelo 
Tribunal de Contas da União.

Há pouco tempo, Sr. Presidente, colegas Par-
lamentares, estávamos aqui, neste mesmo plenário, 
para denunciar irregularidades apontadas pelo mes-
mo Tribunal de Contas nas obras “tocadas” pela IN-
FRAERO, sobretudo no Aeroporto de Congonhas, em 
São Paulo. À Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle, da qual sou membro, em audiência pública, 
o TCU apresentou relatório que apontava 12 indícios 
de irregularidades nas obras. E já questionávamos na-
quela época as irregularidades na pista do aeroporto, 
como o afundamento da pista, a declividade incorreta, 
o problema de drenagem e a inexistência de groovings, 
que implicam encharcamento e riscos para o pouso 
das aeronaves.

Do que aconteceu meses depois todos se lem-
bram com dor no coração, até porque perdemos o 
Líder da Minoria, Deputado Júlio Redecker, naquele 
acidente horrível.

Assim, a divulgação desses pareceres do Tribu-
nal de Contas da União serve de lição para nós, des-
ta Casa, que temos a função de fiscalizar o Governo, 
e também para o próprio Governo, que deve realizar 
um esforço para fechar as torneiras pelas quais vaza 
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dinheiro público, bem como as frestas por onde pas-
sa a corrupção.

O ex-Governador Mário Covas dizia que a impor-
tância dos empreendimentos públicos não era a obra 
em si, mas o benefício que ela traria para a população. 
Assim, para um governo sério e responsável, a obra 
pública não pode ser reduzida a campanha publicitária 
para promover o Governo, mas um retorno à contri-
buição do cidadão, que trabalha duro e paga imposto, 
cujos recursos têm de ser bem empregados. 

O Presidente Lula prometeu, semanas atrás, 
que transformaria o País num canteiro de obras. Pela 
recomendação do Tribunal de Contas da União, tere-
mos um canteiro de obras paradas, superfaturadas e 
cheias de irregularidades.

Por fim, Sr. Presidente, com a anuência de V.Exa. 
quanto à eventual superação do limite de tempo que 
me é oferecido, quero fazer breve avaliação do que 
houve aqui na noite de ontem.

Nós, da Oposição, votamos contrariamente à 
prorrogação da CPMF. Fizemos, ao longo de toda a 
semana, a nossa sustentação técnica. Fugimos da 
questão ideológica, da comparação entre os Governos 
Fernando Henrique Cardoso e Lula, mas demonstra-
mos, de maneira muito objetiva, que o Brasil este ano 
arrecadou, até o mês passado, 52 bilhões de reais aci-
ma da previsão orçamentária. Chega até o final deste 
ano, portanto, com volume de recursos que beira os 
70 bilhões de reais a mais do orçado. A CPMF, que 
a Câmara dos Deputados e depois o Senado devem 
prorrogar, chega a praticamente pouco mais da me-
tade de tudo isso.

Portanto, o discurso de ontem do Governo, de 
que a Oposição fazia chantagem e de que devería-
mos escolher se tiraríamos o Bolsa Família, prorroga-
ríamos o pagamento das pensões e aposentadorias 
ou se suprimiríamos os programas na área de saúde, 
é balela. O Brasil não precisava prorrogar a CPMF. O 
Governo é um obeso mórbido deitado numa cama de 
hospital, esperando a CPMF como uma lata enorme de 
leite condensado para se lambuzar ainda mais. Esse 
é o nosso ponto de vista. Mais uma vez achamos que 
seriamente erramos ao aumentar novamente a carga 
tributária do nosso País.

O Brasil não precisava ter oferecido mais esse 
esforço de carga tributária à sociedade. E poderíamos 
passar sem nenhum prejuízo de qualquer investimen-
to social ou de qualquer programa do Governo, se a 
CPMF não tivesse sido prorrogada.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Para 
uma comunicação de Liderança, concedo a palavra 
ao nobre Deputado Armando Abílio, pelo PTB. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos.

O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
só fazer um registro. A Frente Parlamentar de Saúde 
se reuniu e fez uma programação. Isso sem colocar na 
discussão a aprovação ou a rejeição da CPMF.

Fizemos uma pauta. O primeiro item é a regula-
mentação da Emenda nº 29, exatamente com a pre-
ocupação, o cuidado e a exigência de que essa regu-
lamentação deva sair com o formato que lhe faculte 
seja aprovada aqui nesta Casa.

O próprio Ministro já comunicou que somente 
com a regulamentação da Emenda nº 29 não teremos 
recursos suficientes para melhorar a qualidade da pres-
tação dos serviços de saúde pública, principalmente 
na nossa Paraíba, no nosso Nordeste.

Todo o Brasil, há mais ou menos 1 mês, assistiu, 
até com revolta, à notícia da morte de 2 jovens por falta 
de atendimento médico hospitalar, em função exata-
mente da defasagem da tabela do SUS. As pacientes 
precisavam de um ato cirúrgico, pelo qual a tabela do 
SUS paga somente 70 reais. 

Ora, os profissionais não têm mais condições 
de participar desse trabalho com essa tabela de pa-
gamento do SUS.

Portanto, registro a preocupação da Frente Parla-
mentar de Saúde no que diz respeito à regulamentação 
da Emenda nº 29 e ao novo modelo de gestão, com a 
aprovação da Fundação Estatal de Direitos Privados.

Este o meu registro.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado William Woo, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, público que nos acompanha pela TV Câ-
mara e Rádio Câmara, nesses 2 dias, aqueles que 
gostam de acompanhar o trabalho do Poder Legislativo 
viram o empenho da Oposição em barrar a Contribui-
ção Provisória sobre Movimentação Financeira. Vários 
discursos foram feitos. Disseram que a CPMF não 
atinge o pobre porque ele não usa cheque, Deputado 
Bruno Araújo. Mas ocorre que a alíquota de 0,38% da 
Contribuição é cobrada sobre qualquer movimentação, 
até daquela em que a pessoa saca o suado salário 
recebido pelo árduo trabalho. E piores ainda foram os 
discursos em que falavam da necessidade da CPMF 
para a estabilidade do País.

Todos sabemos que a CPMF foi criada com o 
intuito de ser provisória. Foi instituída quando o País 
passava por uma situação difícil. A falta de estabilidade 
não era somente no Brasil, mas em todo o mundo. E 
não havia o efeito China, cujo crescimento no último 
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decênio foi superior a 10% ao ano. O fato é que essa 
contribuição provisória foi se tornando permanente.

Um dado claro: está previsto que a CPMF este 
ano arrecadará 38 bilhões de reais. As pessoas favorá-
veis à CPMF dizem que não podemos abrir mão desse 
dinheiro. No entanto, essa é uma cobrança injusta, que 
entra em toda a cadeia produtiva, porque o empresário, 
além de pagar outros impostos, quando vai produzir, 
quando movimenta financeiramente o dinheiro para 
pagar os fornecedores, paga CPMF.

A arrecadação este ano, repito, será de aproxi-
madamente 38 bilhões de reais, e o aumento da nos-
sa arrecadação – pelo crescimento do País, graças a 
Deus! – será superior a 60 bilhões de reais. Ou seja, 
tínhamos onde cortar essa arrecadação. 

Por isso, senhores telespectadores, usamos to-
dos os argumentos e todos os instrumentos e ficamos 
noite adentro – anteontem até 3h da manhã; ontem 
até meia-noite –, para não aprovarmos a prorrogação 
da CPMF. 

Por mais que digam que ela foi criada na gestão 
de Fernando Henrique Cardoso, será que nunca vamos 
mudar o que foi criado? Ela foi criada com o intuito de 
ser provisória. Por isso, CPMF significa Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira.

Estamos vendo aqui – e todos vocês que nos 
acompanham – o trabalho que é feito. E o pior: quan-
do uma pessoa fala, numa gestão, que não pode re-
duzir a sua entrada, é porque está fazendo um bom 
gerenciamento. 

Há 2 semanas, foi aprovada nesta Casa uma me-
dida provisória que criou mais 660 cargos, o que gera 
uma despesa superior a 70 milhões de reais por ano. 
Há 3 semanas foi aprovado aumento para esses cargos. 
Para os cargos DAS-3 o aumento foi de 139,75%.

Responda-me, você trabalhador: quem teve au-
mento de 139,75% nos últimos tempos? É nisso que 
é gasta a arrecadação, enquanto falta dinheiro para 
educação, saúde e segurança.

Se a CPMF resolvesse o problema da saúde, en-
tão sim. Ontem foi aprovada a sua prorrogação. Quero 
ver se a partir de amanhã esse problema estará resol-
vido para você que está esperando uma internação, 
para você que está na emergência do hospital, para 
você que precisa de remédio, para você que sofre com 
a falta de médicos!

Não é somente isso: precisamos diminuir o gasto 
público e melhorar a gestão. Um exemplo claro: Se-
cretaria Especial da Aqüicultura e Pesca, Políticas de 
Promoção e Igualdade Racial, Política para as Mulhe-
res, Direitos Humanos, Comunicação Social, Secreta-
ria-Geral da Presidência da República, Planejamento 
de Longo Prazo, Segurança Institucional, Relações 

Exteriores, Previdência Social, Planejamento, Minas e 
Energia, Meio Ambiente, Justiça, Integração Nacional, 
Fazenda, Esporte, Educação, Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, Indústria e Comércio Exterior, De-
senvolvimento Agrário, Defesa, Cultura, Comunicações, 
Ciência e Tecnologia, Cidades, Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, e muito mais. Estes são os Ministérios 
e Secretarias Especiais que existem no País e que têm 
um gargalo imenso de despesas públicas. 

Nós, que pagamos impostos, estamos mantendo 
uma máquina pública imensa! Jamais veio aqui alguém 
apresentar um projeto para diminuir a nossa adminis-
tração ou usar melhor os nossos recursos para que 
tenhamos mais superávit, mais dinheiro para investir 
em educação, saúde e segurança.

Outro assunto, Sr. Presidente. 
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – 

INPE informou que o terceiro satélite do programa 
sino-brasileiro, o CBERS-2B, de observação da Terra, 
enviou os primeiros sinais na tarde hoje, dia 20 de se-
tembro. O aparelho foi lançado no início desta madru-
gada na base de lançamentos de Tayuan, na província 
de Shanxi, na China.

Este é o primeiro passo do Brasil em uma es-
pécie de ofensiva geopolítica espacial, que têm como 
objetivo montar 6 estações ao redor do mundo para 
que países da África, do Sudeste Asiático e da Amé-
rica Latina possam receber, de graça, imagens trans-
mitidas pelo satélite.

Com o CBERS-2B será possível acompanhar o 
desmatamento das matas brasileiras. O satélite tam-
bém servirá de auxílio no combate ao tráfico de drogas 
nas fronteiras do país.

Por último, Sr. Presidente, destaco que o Con-
gresso Nacional promulgou hoje, dia 20 de setembro, 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 272, de 2000, 
que permite o registro de filhos de pais brasileiros em 
repartição consular do Brasil no exterior para poderem 
receber a nacionalidade. 

Doravante, os filhos de brasileiros nascidos no 
exterior poderão ser registrados em consulados, em 
especial no Japão, onde se encontram mais de 300 
mil brasileiros.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Giovanni Queiroz, 
pelo PDT.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT – PA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje ouvi aqui – e V.Exa. também, Sr. Pre-
sidente, porque presidiu esta sessão – vários Parla-
mentares que se manifestaram sobre a necessidade 
de uma revisão geopolítica da Amazônia. Também me 
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reporto ao mesmo tema. Da última viagem que fiz foi à 
Transamazônica, nos Municípios de Pacajá, Anapu e 
Novo Repartimento, ouvíamos um grito único de vários 
setores da sociedade: sobre as questões da saúde, 
educação e da segurança pública, em particular.

Em Novo Repartimento, recebi um documento, 
Deputado Edinho Bez, da Maçonaria e da Associa-
ção comercial. Trata-se de um documento muito forte 
dizendo da omissão efetiva do Estado na proteção ao 
cidadão. Naquela oportunidade, eu dizia: “Sei como 
isso funciona. Às vezes, o Estado manda recursos para 
uma delegacia, mas que mal dão para pagar a gaso-
lina do carro durante uma semana”. O delegado que 
estava ao meu lado levantou-se e disse: “Não, Depu-
tado. Eu não tenho nem carro!” Isso numa cidade de 
40 mil habitantes ao longo da Transamazônica, lá no 
interior, no estômago da Amazônia. Depois ele ainda 
acrescentou: “Eu também não tenho escrivão nem in-
vestigador. Vem aqui 1 apenas, um dia por semana. 
Para os 40 mil habitantes que existem aqui em Novo 
Repartimento tenho apenas 7 soldados, que ficam por 
1 semana e, na semana seguinte, são substituídos por 
mais 7 soldados que vêm de Tucuruí”. 

A nossa Governadora não tem culpa de tudo 
isso. S.Exa. faz o que pode. No entanto, essa já é uma 
herança maldita de tantos outros Governadores e não 
será corrigida porque o Estado do Amazonas é ingo-
vernável no ambiente em que se encontra. A Amazô-
nia foi esquecida em sua geopolítica e na organização 
administrativa. É necessário que se faça algo. 

Portugal tem 18 províncias em 91 mil quilômetros 
quadrados, um pouquinho maior do que um dos nossos 
municípios, São Félix, e muito menor que o Município 
de Altamira. No dia 4, aprovaram no Congresso por-
tuguês uma comissão que fará um reestudo da geo-
política de Portugal para redividi-lo, a fim de que fique 
mais fácil gerenciá-lo. Nós , no Brasil, temos apenas 
27 Estados, incluindo o Distrito Federal, e muitos são 
contra a revisão geopolítica da Amazônia. Contudo, 
trata-se de uma necessidade que se impõe para o 
bem do País.

É este o apelo que faço a esta Casa: vamos re-
fletir e nos debruçar sobre a importância de fazer essa 
revisão geopolítica e administrativa que vem ao en-
contro das questões fundamentais da Amazônia e do 
País, para que o Estado zele pelo cidadão e promova 
a ocupação organizada, responsável, sustentável da 
Amazônia.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Conce-

do a palavra ao nobre Deputado Francisco Rodrigues, 
pelo Democratas.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na semana passada, tive a oportunidade 
de percorrer um trecho da BR-174 no meu Estado. 
Mais uma vez, deparamos com uma situação precária 
naquela rodovia internacional. 

A BR-174, para os colegas Parlamentares que 
não a conhecem, inicia-se em Manaus e segue até a 
fronteira do meu Estado com a República Cooperativa 
da Guiana e com a República Bolivariana da Venezuela, 
com um percurso de mais de 1 mil quilômetros. Deste 
cenáculo temos permanentemente cobrado uma po-
sição do Ministério dos Transportes no sentido de que 
essa rodovia, de vital importância para o meu Estado, 
tenha sua trafegabilidade normalizada.

Sr. Presidente, hoje aquela estrada encontra-se 
numa das mais precárias situações. Na reserva dos 
índios waimiris atroaris há um trecho de aproximada-
mente 140 quilômetros, na divisa de Roraima com o 
Amazonas, em que a situação é sui generis: a estrada 
só é trafegável até as 18 horas. Das 18 horas até as 6 
da manhã não passa ninguém, a não ser em caso de 
emergência ou pelo ônibus que faz a linha Manaus/
Boa Vista/Venezuela.

Trata-se de uma situação que depende do con-
curso do Governo Federal, do Ministério da Justiça e 
do Ministério dos Transportes. 

Deixo registrado, mais uma vez, este brado da 
população de Roraima e de todos os usuários daquela 
rodovia, para que o Ministério dos Transportes, através 
do DNIT, possa, não se debruçar, mas tomar providên-
cias urgentes no sentido de devolver a trafegabilidade 
àquela rodovia internacional, que, para nossa vergo-
nha, para vergonha dos brasileiros e dos amazônidas, 
está passando por enorme constrangimento, que é seu 
fechamento das 6 da tarde às 6 da manhã – pela au-
sência do Estado brasileiro no que diz respeito à sua 
manutenção e recuperação.

Sr. Presidente, mesmo sendo um Deputado da 
Oposição, entendo a ginástica que o Presidente Lula 
tem feito para alocar recursos para a recuperação das 
rodovias mais precárias do País. No entanto, no meu 
Estado, não temos recebido a devida atenção do DNIT 
e do Ministério dos Transportes. 

Mais uma vez, deixo aqui este brado, esta cobran-
ça não apenas da população do nosso Estado, mas 
também dos venezuelanos, dos amazonenses que tra-
fegam por aquela região e dos nossos produtores, que 
se vêem prejudicados com as péssimas condições da 
BR-174 no trecho Manaus/Boa Vista/Venezuela.

Muito obrigado.
O SR. EVANDRO MILHOMEN – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PCdoB 
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quero registrar que encaminhamos ofício ao 
Presidente do Banco do Brasil – que solicito seja pu-
blicado nos Anais da Casa – pedindo solução para os 
problemas verificados no atendimento ao público na 
agência do banco no Município de Laranjal do Jari, 
no Amapá. O funcionamento da agência local é ruim, 
faltando inclusive dinheiro em espécie nos finais de 
semana.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pronun-
ciamento pelos meios de comunicação desta Casa.

OFÍCIO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Ofício nº 80/GDEM

Brasília, 18 de setembro de 2007.

Sua Senhoria o Senhor
Antônio Francisco de Lima Neto
Presidente do Banco do Brasil
Assunto: Agência de Laranjal do Jari/AP.

Senhor Presidente,
O Município de Laranjal do Jari, localizado ao 

sul do Estado do Amapá, possui uma população de 
mais de 30 mil habitantes que estão enfrentando sérios 
problemas em relação ao Banco do Brasil.

Os Bancos, além da óbvia função econômica, tam-
bém possuem uma função social. São inúmeras as 
atribuições que fazem de uma instituição financeira, 
principalmente como a do Banco do Brasil, impres-
cindível para o cotidiano de uma cidade. As atividades 
da agência em questão não estão sendo devidamente 
cumpridas como deveriam, pois sua manutenção está 
comprometida e não atende à demanda social.

Não há dinheiro suficiente nos caixas para rea-
lizar transações imprescindíveis como o pagamento 
e o recebimento de salários. A população sofre pelo 
desrespeito a seus direitos, deixando de perceber os 
frutos de seu próprio trabalho. Não pode-se assistir tal 
situação sem nada fazer.

Se há uma defasagem gerencial na agên-
cia de Laranjal do Jari ela deverá ser suprida, pois 
todo e qualquer empreendimento deve acompanhar 
o desenvolvimento.

Diante do exposto solicito providências no sentido 
de efetuar melhorias na Agência de Laranjal do Jari 
para que esta possa servir à sua finalidade.

Atenciosamente, Deputado Evandro Milhomen, 
PCdoB/AP.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Eliene Lima, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PP. S.Exa. tem 
4 minutos.

O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, professores, diretores e cidadãos ligados à 
Educação, a Organização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico – OCDE divulgou nesta terça-
feira um estudo que mostra o que já venho falando há 
muitos anos: o Brasil investe pouco em educação. 

Para ratificar o que digo, bastamos olhar para 
esse estudo. Em 34 países analisados pela OCDE, 
o Brasil é o que menos gasta em educação. O nosso 
País é o que apresenta o menor investimento por estu-
dante, desde o primário até a universidade, gastando 
em média 2.488 reais por ano, enquanto que os 30 
países gastam, em média, 14.376 reais anualmente 
por aluno. Essa diferença ultrapassa a casa de 10 mil 
reais por aluno! Com esses números, ficamos atrás do 
Chile, outro país sul-americano incluído no estudo. O 
Chile gasta mais que o dobro do que investimos nos 
nosso alunos. O país andino destina por aluno 5.470 
reais todos os anos. 

Estamos em último nessa lista, e, em compara-
ção ao país que mais investe em educação, a nossa 
diferença chega a 1.000%. Enquanto que Luxembur-
go gasta em educação 25.705 reais, nós ficamos nos 
míseros 2.488 reais. Nota-se que há uma diferença 
alarmante entre nós e Luxemburgo. 

O estudo da OCDE apontou também que o Bra-
sil também é o país que apresenta o maior nível de 
diferença entre os gastos por estudante no ensino 
fundamental e secundário, em comparação com os 
estudantes universitários. Enquanto o nosso País gas-
ta 2.213 reais com estudantes primários, 1.973 reais 
com estudantes do ginásio e segundo grau, os gastos 
com estudantes universitários chegam a 17.226 reais 
por estudante/ano. Esses números nos agradam, já 
que mostram que, quando se trata de investimento 
na educação superior, o Brasil está na frente de mui-
tos países. 

O gasto com os universitários no nosso País se 
compara ao de países como a Espanha e a Irlanda, e 
fica à frente da Itália, Nova Zelândia, México e Portu-
gal, entre outros. Mas, mesmo com esses últimos da-
dos, não podemos ficar iludidos e comemorar o fato 
de o Brasil estar na frente no quesito investimento em 
alunos universitários. Temos que olhar para trás e ver 
que pouquíssimo se gasta no ensino fundamental e 
médio. 

Enquanto Deputado Estadual por 3 legislaturas 
em Mato Grosso e professor por mais de 25 anos, 
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sempre defendi e continuarei defendendo que o País 
precisa entender que a educação de qualidade preci-
sa começar de baixo, no nível fundamental. De nada 
adianta ensinar mais ou menos à criança se lá na 
frente, quando ela estiver prestes a entrar em uma 
universidade, tiver dúvidas básicas simples por não ter 
aprendido enquanto estava na idade certa. 

Hoje, pelo que vejo e entendo, não há mais pre-
ocupação em dar ensino à criança ou ao adolescente; 
há apenas a preocupação em passá-lo adiante nas 
séries de ensino. Não é difícil encontrar crianças de 12 
anos, na 6ª série do ensino fundamental, com dificul-
dade de resolver questões de séries anteriores. Isso 
tem que ser revisto, porque o passar de ano gera um 
efeito ilusório de que nossos estudantes estão sendo 
preparados. 

Voltando aos dados do estudo da OCDE, o total 
do PIB investido em educação no Brasil chega a 3,9%, 
número que fica à frente apenas da Rússia e da Gré-
cia. De acordo com a OCDE, a porcentagem do PIB 
gasta em educação demonstra a prioridade que esse 
ou aquele país dá à educação em relação a outros 
gastos de seu orçamento. Nos Estados Unidos, os 
gastos com educação correspondem a 7,4% do PIB, 
a maior proporção; na Dinamarca e em Luxemburgo 
ele corresponde a 7,2%. 

Ainda segundo o documento, todos os países 
analisados aumentaram o investimento em educação, 
com o aumento dos gastos chegando a mais de 40% 
em comparação a 1995. Mas os resultados deste in-
vestimento ainda não atingiram seu potencial total e, 
segundo analistas ouvidos pelo estudo, ainda pode 
crescer 22%. 

O relatório também conclui que, quanto mais 
difundida a educação universitária em um país, mais 
próspera a economia e melhor o mercado de trabalho 
para os recém-formados. E ainda: que as perspectivas 
de emprego para os profissionais menos qualificados 
não parecem prejudicadas pelo aumento do número 
de universitários, e podem até melhorar! 

Mas, como em toda a pesquisa, algo deve ser des-
tacado. Caros colegas, em todos os países avaliados, 
os profissionais com curso universitário ganham mais 
e encontram emprego mais facilmente do que os que 
não chegam à universidade. Isso pode parecer óbvio, 
mas deve ser levado em consideração pelos que ainda 
resistem em ter um diploma. 

No mais, era o que tinha a dizer Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Concedo 

a palavra neste instante à Deputada Fátima Bezerra, 
do PT, do Rio Grande do Norte.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Parlamentares, primeiramente quero saudar o 
Prefeito Carlos Eduardo, de Natal, e toda a sua equipe, 
especialmente a companheira Virgínia Ferreira, Se-
cretária de Planejamento, implantação do orçamento 
participativo naquela cidade. 

Sábado passado participei da Conferência Mu-
nicipal do Orçamento Participativo, que reuniu mais 
de 100 delegados, e pude ver de perto o esforço, a 
dedicação dos delegados que representam os mais 
diversos segmentos da sociedade natalense. É evi-
dente que ainda enfrentamos certas dificuldades com 
a implantação do orçamento participativo em Natal, 
mas é inegável que o orçamento participativo, nascida 
nas gestões petistas pelo Brasil afora, é uma experiên-
cia que começa a se consolidar em Natal, conferindo 
àquela cidade uma gestão moderna, transparente e 
com a participação popular.

Registro também que a população da região do 
alto oeste – Apodi, Pau dos Ferros – está se mobilizando 
para levar uma extensão da Universidade Federal do 
Semi-Árido para suas cidades. Segunda-feira passada 
estive na cidade de Açu, chamada região do Vale do 
Açu, onde participei de importante reunião coordena-
da pelo Prefeito Ronaldo Soares. Estiveram reunidas 
lideranças empresariais, religiosas, dos movimentos 
sindical e estudantil e a regional do sindicato dos tra-
balhadores da educação naquela cidade. Toda essa 
mobilização foi no sentido de pleitear uma extensão 
da Universidade Federal do Semi-Árido para aquela 
região. Na ocasião foi entregue um manifesto ao Prof. 
Josivan Barbosa, Reitor da UFESA, no qual a cidade 
de Açu e toda região descrevem de modo claro o que 
significará para a região uma extensão da Universidade 
Federal do Semi-Árido, pois todos sabemos que essa 
universidade poderá contribuir, e muito, para alavancar 
o desenvolvimento econômico e social dessa região, 
que tem rico potencial, haja vista que detém as terras 
mais férteis do Estado.

Quero parabenizar o povo de Açu, reafirmando 
que sou parceira nessa luta. Fiz questão de compare-
cer àquela cidade na segunda-feira e, deste plenário, 
reafirmo o meu compromisso de trabalhar no sentido de 
levar para lá a Universidade Federal. Muito obrigada!

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 
(PSDB – GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, gostaria de registrar a presença de 
um grupo de professores da Secretaria de Educação 
do Estado de Goiás a esta Casa. 
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Esses professores são da Superintendência de 
Ensino Especial, e estão acompanhados pelo Supe-
rintendente Sebastião Donizete de Carvalho. Eles es-
tiveram participando, Deputada Fátima Bezerra, que 
também é professora, do Seminário Nacional da Pessoa 
Portadora de Deficiência da Comissão de Educação e 
Cultura desta Casa, sob a coordenação da Deputada 
Gorete Pereira.

Amanhã, 21 de setembro, comemoramos o Dia 
Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. 
Foi pensando nisso que a Comissão de Educação e 
Cultura, por iniciativa do Deputado Waldir Maranhão, 
promove esse seminário que começou na manhã de 
hoje.

Sr. Presidente, registro a alegria que tem esta 
Casa por receber os participantes do seminário e, como 
goiana, de forma muito especial, o pessoal de Goiás.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Se-
nhoras e senhores, esta Presidência se junta à nobre 
Deputada Professora Raquel Teixeira e registra a sa-
tisfação e prazer em receber os professores em visita 
ao nosso plenário. Em nome do Presidente desta Casa 
e da Mesa Diretora, sejam bem-vindos! Sintam-se à 
vontade em nosso meio. Parabéns pelo seminário e 
obrigado pela presença.

 O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-
cedo a palavra à nobre Deputada Gorete Pereira, 
pelo PR.

A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Sem re-
visão do oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, amanhã comemoramos o Dia Nacional da Pes-
soa Portadora de Deficiência.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística – IBGE, no Brasil há 24 milhões de pessoas 
com deficiência. No Ceará estima-se que existam 1,3 
milhão de pessoas com algum tipo de necessidade 
especial, muitas delas em idade ativa. 

Apesar da luta incansável, o cotidiano do defi-
ciente ainda é muito difícil, tanto do ponto de vista da 
acessibilidade quanto da inclusão social, pois muitas 
vezes eles não conseguem estudar nem ingressar no 
mercado de trabalho.

A sociedade brasileira não avançou nas ações que 
permitem ao portador de deficiência se locomover com 
menos dificuldades nas ruas. E, para nossa perplexi-
dade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, existem 
leis nesse sentido, mas elas não são cumpridas.

A Lei nº 10.098, de 2000, estabelece normas ge-
rais e critérios básicos para a promoção da acessibi-
lidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. Outro Decreto-lei nesse sentido é 
o de nº 5.296, de 2 de dezembro, que também regula-
menta uma lei que dá acessibilidade a essas pessoas. 

Infelizmente, neste País existem as leis que pegam e 
as que não pegam. Precisamos insistir na luta diária 
para minorar o sofrimento dos portadores de deficiên-
cia físico e exigir o cumprimento das leis. 

Amanhã é o Dia Nacional da Pessoa Portadora 
de Deficiência. Portanto, aproveito a presença do no-
bre Deputado Eudes Xavier, do Ceará, para propor a 
S.Exa. irmos juntos fazer um apelo à Prefeita de For-
taleza, Luizianne Lins, que está desenvolvendo um 
grande trabalho. Fortaleza é a quarta cidade em tama-
nho neste País; no entanto, é uma das únicas que não 
dispõem de passe-livre para as pessoas portadoras 
de deficiência. E estas não querem passe-livre para 
passear; elas o desejam para trabalhar, para ir ao mé-
dico, para fazer seus tratamentos. Em Fortaleza, além 
de barreiras arquitetônicas, existe esse o problema da 
falta do passe-livre nos transportes. Mas esse é objeto 
de projeto do Vereador Machadinho e do meu próprio, 
apresentado quando era Vereadora de Fortaleza. 

Acho relevante registrar que nossa atividade à 
frente da ABCR – Associação Beneficente Cearense 
de Reabilitação nos possibilitou conhecer de perto a 
dificuldade das pessoas portadoras de deficiência. O 
trabalho desenvolvido em 40 anos de existência tornou 
a ABCR a maior entidade social do Ceará, conhecida 
e respeitada em todo o Estado. São 2.500 pessoas 
atendidas diariamente nos 18 núcleos espalhados no 
Estado, sendo 10 deles na capital cearense. O paga-
mento pelos serviços prestados é a solidariedade!

Ao finalizar, cumprimento os portadores de defi-
ciência do Brasil, em especial os do Ceará, aos quais 
guardo meu mais profundo respeito, pois sou uma alia-
da obstinada na defesa de seus interesses, estando 
sempre presente em todas as iniciativas que contribu-
am para o bem-estar social e para o pleno exercício 
da cidadania.

Um grande abraço a todos! Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Nilson Mourão, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PT. 

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo o horário da Liderança do Partido 
dos Trabalhadores para dar continuidade ao debate 
que tomou conta da Casa durante esta semana e a 
passada sobre a prorrogação da CPMF. 

Participei ativamente da Comissão Especial que 
examinou a proposta de emenda constitucional que 
prorroga a DRU e, até 2011, a CPMF. Lá pudemos ou-
vir professores, economistas, autoridades do Governo 
anterior, do Sr. Fernando Henrique Cardoso, e auto-
ridades do atual Governo do Presidente Lula. O que 
ficou claro nesses debates todos, além da discussão 
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política travada no plenário? O povo brasileiro precisa 
compreender que o Presidente Lula não criou um único 
imposto neste País. Os impostos estão aí e, normal-
mente, as pessoas não gostam de pagar tributos. Há 
um conjunto de impostos estabelecidos para a socie-
dade brasileira, nenhum deles criado pelo Presidente 
Lula e vários deles criados pelo Governo do PSDB, do 
Sr. Fernando Henrique Cardoso.

Em segundo lugar, é necessário acrescentar que 
o Governo do Presidente Lula não ampliou uma úni-
ca alíquota. Todas as alíquotas dos impostos federais 
foram mantidas. Ao contrário, o Presidente Lula deso-
nerou vários setores da economia brasileira e corrigiu 
a tabela de Imposto de Renda, favorecendo aqueles 
setores que pagam Imposto de Renda e que se sen-
tiam prejudicados. Isso fica claro.

As opiniões da Oposição para convencer o povo 
brasileiro são de que a CPMF é um imposto feito para 
os pobres pagarem. Sr. Presidente, esse é um argu-
mento absolutamente insustentável! Não sei como 
alguém é capaz de dizer ao plenário da Casa e ao 
povo brasileiro que a CPMF é o imposto dos pobres. 
Só paga CPMF quem faz movimentações bancárias, 
quem tem conta em banco. No máximo, em torno de 30 
milhões, dentre os 180 milhões de brasileiros, pagam 
CPMF. Pobre não tem sequer conta em banco. Alguns 
Parlamentares me informam que 14% da população 
pagam, o que significa aproximadamente 30 milhões 
de pessoas que têm contas bancárias. E, mesmo as-
sim, há ainda muitas isenções. A legislação que rege 
a CPMF também traz uma série de isenções. E lembro 
que o percentual de 0,38% foi estabelecido ainda no 
Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a CPMF é o im-
posto da era da informática. O Brasil é reconhecida-
mente um país que tem um dos sistemas bancários 
mais modernos e informatizados do mundo. Só pode 
instituir esse imposto quem tem todo o seu sistema 
bancário em rede e em alta tecnologia. É por isso que 
o Brasil criou esse imposto. Vejo alguns argumentos de 
professores, de algumas pessoas da Oposição...

O Sr. Domingos Dutra – V.Exa. pode conceder 
um aparte, Deputado Nilson Mourão?

O SR. NILSON MOURÃO – Eu indago à Mesa 
se é possível conceder aparte neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Nobre 
Deputado Nilson Mourão, a Presidência até gostaria, 
mas o Regimento Interno não permite neste momento 
o aparte, porque estamos ouvindo uma Comunicação 
de Liderança.

O SR. NILSON MOURÃO – Seria um prazer ouvi-
lo, Deputado Domingos Dutra, mas, como se trata – o 
nosso Presidente é muito cioso – de uma Comunicação 

de Liderança, vamos observar o nosso Regimento In-
terno. Gostaria muito de ouvi-lo, mas, regimentalmen-
te, não é possível.

Prossigo, Sr. Presidente.
Aprovada aqui nesta Casa em primeiro turno a 

emenda constitucional, a imprensa, no dia seguinte, 
representando o pensamento da Oposição, começa 
agora a insinuar que o Presidente Lula abriu os cofres, 
está fazendo alguns fisiologismos. E alguns setores ir-
responsáveis da Oposição começam a falar em novo 
mensalão, como se o Presidente tivesse comprado 
votos aqui para aprovar matéria dessa natureza. 

Quem comprou voto aqui no Plenário da Casa, 
devidamente comprovado, foi o ex-Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso, para aprovar a emenda cons-
titucional da reeleição! Ele, sim, comprou voto. Está 
devidamente apurado e constatado. O debate é fran-
co. O que não podemos admitir, Sr. Presidente, é que 
o pensamento político de uma minoria se imponha. 
Democracia é isto: respeito a todos os pensamentos 
– inclusive ao da Minoria. Mas as decisões são toma-
das pela Maioria. Do contrário, não seria um processo 
democrático.

Onde é que já se viu, em qualquer lugar do mundo 
e em qualquer instituição, as decisões serem tomadas 
pela Minoria, enquanto a Maioria não consegue fazer 
valer suas decisões? Isso não é democracia. Na ver-
dade, isso é politicagem. 

O que vejo aqui neste plenário, Sr. Presidente, é a 
Oposição fazendo política com o objetivo de confundir 
a opinião pública, desgastar o Governo do Presidente 
Lula e lançar uma cortina de fumaça para cobrir o êxito 
e o sucesso das políticas sociais em curso.

A Oposição diz para o povo que os recursos da 
CPMF não vão para a saúde. Vão sim! Vai um per-
centual significativo para a saúde, como também boa 
parte da arrecadação é destinada às políticas sociais 
do Presidente.

Hoje o IBGE divulga uma série de números – e 
todos os jornais foram obrigados a divulgar – que dão 
conta de que há um processo de redução da pobreza 
no Brasil. Isso mesmo. Por meio de programas deste 
Governo, 6 milhões de pessoas saíram da linha da 
pobreza absoluta. Ora, isso é que é saúde! Um povo 
que sai da pobreza absoluta melhora de vida, melhora 
sua saúde e, portanto, tem um padrão de vida melhor. 
O resto, Sr. Presidente, é politicagem e demarcação 
de campo.

Informo ainda ao povo brasileiro e registro nesta 
Casa que as táticas que a Oposição tem utilizado não 
têm funcionado. Bater no Presidente Lula funciona como 
a estratégia do bolo: quanto mais bate, mais o bolo 
cresce; quanto mais batem no Presidente Lula, mais 
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o povo brasileiro entende que está correta sua política 
econômica, sua política social e as relações de S.Exa. 
com o povo brasileiro. O resto é politicagem, é a Opo-
sição querendo pegar uma bandeira, porque não tem 
mais do que falar do Governo do Presidente Lula. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Com a 

palavra o Sr. Deputado Vicentinho, pelo PT, que divi-
dirá o tempo destinado ao Partido dos Trabalhadores 
com o Deputado Fernando Ferro. Cada orador terá o 
prazo de 5 minutos.

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, gostaria de falar com muita 
alegria de um acontecimento que me emocionou na 
cidade de Hortolândia, neste último domingo. V.Exa. 
sabe que nossa Comissão de Trabalho aprovou, re-
centemente, a criação da universidade pública federal 
para Hortolândia. Sabemos também que essa deci-
são é apenas autorizativa e que vai depender muito 
da mobilização popular para convencermos o Poder 
Executivo a transformar isso em realidade.

Hortolândia é uma das cidades que mais cresce-
ram nos últimos tempos, uma cidade maravilhosa, de 
um povo bom, administrada pelo nosso querido Prefeito 
Ângelo Perugini, e que tem uma Deputada Estadual 
maravilhosa, a nossa companheira Ana Perugini. Enfim, 
é uma comunidade fantástica! Entre os munícipes, cito 
o Prof. Domingos, que foi meu companheiro sindicalista, 
ainda da época do ABC, do Sindicato dos Químicos, e 
que hoje é um professor altamente respeitado e muito 
querido naquela comunidade.

Pois bem, eles resolveram arregaçar as mangas 
e foram para as ruas. Jovens, professores, empresá-
rios, donas-de-casa, estudantes, membros de igreja 
começaram a coletar assinaturas de bairro em bairro 
para um abaixo-assinado em defesa da universidade. 
Cheguei lá por volta das 14h. Fui à praça A Podero-
sa e lá me encontrei com aquele povo entusiasmado. 
Conseguiram arregimentar 25 mil assinaturas em 2 
etapas, demonstrando, efetivamente, a vontade da-
quela comunidade – uma comunidade pobre.

Sumaré é uma cidade muito jovem, uma comu-
nidade que merece uma universidade, porque, afinal 
de contas, é ali que está um dos maiores índices de 
violência. Sumaré, como Campinas e outras cidades, 
está em volta de nossa querida Hortolândia, que está 
ganhando inclusive vários empregos (mais de 7 mil 
novos empregos) e está crescendo.

Por isso, Sr. Presidente, quero mandar um abraço 
à comunidade de Hortolândia, aos Diretores da Pre-
feitura, aos Secretários, ao movimento que lá existe, 
que é uma comissão criada em defesa da universidade 

pública. Que este exemplo de Hortolândia seja seguido 
por outras comunidades.

Por exemplo, ontem, a nossa Comissão aprovou 
a criação da Universidade do Vale do Ribeira. Sugeri 
ao Prefeito Jessé, de Jacupiranga, que entrasse em 
contato com o Prof. Domingos e também com o nos-
so Prefeito Ângelo para trocarem know-how sobre a 
participação da comunidade nesses pleitos.

São 2 locais importantes que merecem a criação 
de uma universidade, ainda mais agora que o Presiden-
te Lula já ultrapassou todos os Presidentes da história 
do Brasil criando mais de 10 universidades públicas, 
quase 50 extensões universitárias, e um programa 
para a educação que é uma revolução. Esse programa 
cuida vai do ensino no campo ao piso salarial do pro-
fessor, que, em alguns lugares, não consegue ganhar 
1 salário mínimo. 

Todos sabemos o que nosso grande Paulo Freire 
já disse; para nós que queremos transformar a socie-
dade há muitos instrumentos, e o mais importante é 
o da educação.

Por isso, Sr. Presidente, saúdo a todos que enten-
dem a educação como instrumento da maior importân-
cia. Encontrei-me com Vereadores, operários, líderes 
comunitários, padres; enfim, pude sentir a presença de 
toda a cidade de Hortolândia. Espero que logo transfor-
memos esse sonho em realidade, não só para o bem 
de Hortolândia como também para as comunidades 
vizinhas, ou seja, o sonho de ter uma universidade 
pública de qualidade para nosso povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O PRESIDENTE (Natan Donadon) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado Fernando Ferro, pelo PT.
O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, registro a realização da II Jornada Nacional do 
Jovem Rural, em Luziânia, Goiás, encontro que reuniu 
lideranças rurais de todo o Brasil para discutir políticas 
públicas e desenvolvimento territorial. Lá estive com 
uma delegação jovem do meu Estado de Pernambuco 
que quer debater seu papel político-social, bem como 
seu engajamento no processo de desenvolvimento do 
País. A Carta do encontro foi entregue ao Presidente 
da República e revela a preocupação desses jovens 
com seus direitos ao lazer, à educação com qualidade, 
à vida digna no campo, debatendo os assuntos com 
extrema seriedade. 

A II Jornada Nacional do Jovem Rural responde 
àqueles que ainda duvidam da capacidade da nossa 
juventude e de suas preocupações com a melhoria de 
vida e com os rumos da nossa Nação.

Portanto, Sr. Presidente, saúdo a II Jornada Na-
cional do Jovem Rural, cuja solenidade de encerra-
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mento ocorreu hoje à tarde no Auditório Nereu Ramos, 
nesta Casa.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para fa-
zer um chamamento, nesta Casa, para a discussão de 
temática de extrema importância referente à questão 
ambiental e à utilização de fontes renováveis de ener-
gia para o nosso País. Refiro-me particularmente aos 
usos de sistemas de aquecimento solar, que poderão 
promover uma substituição de aproximadamente 18% 
da energia hoje consumida pelas fontes tradicionais 
pelo uso da luz solar. Os conversores de energia solar 
podem ser utilizados para o aquecimento de água nas 
residências, na indústria, nos hospitais, nas diversas 
áreas que hoje utilizam esse aquecimento por meio da 
energia elétrica, que, sabemos, tem rendimento mui-
to baixo, consome energia bem acima da expectativa 
e o faz de forma pouco eficiente – é usada mais pela 
tradição que temos.

Por meio dos programas de incentivo a fontes 
alternativas, como o PROINFA, já temos desenvolvi-
do uma série de ações para promover a introdução 
em nossa matriz energética de fontes não-conven-
cionais, embora renováveis, como a eólica (a energia 
dos ventos), a da biomassa e as pequenas centrais 
hidroelétricas.

Temos uma série de ações a realizar para me-
lhorar leis que temos no País. Podemos utilizar essas 
novas iniciativas de legislação que tramitam na nossa 
Casa. O Brasil precisa de muita energia, de grandes 
blocos de energia. Está para acontecer, nesta sema-
na ou na seguinte, o grande leilão de energia elétrica 
das usinas dos afluentes da margem direita do Rio 
Amazonas, em particular as hidrelétricas do Rio Ma-
deira, que serão responsáveis pela chegada, na nos-
sa disponibilidade de energia, de imensos blocos de 
energia hidroelétrica.

É importante registrar que essas iniciativas do 
Governo Lula proverão o País de uma hidrelétrica qua-
se do porte de Itaipu, disponível graças aos imensos 
recursos hidroelétricos que temos na Região Norte 
do nosso País.

Por isso, também parabenizo a iniciativa do 
Governo de São Paulo, que, por meio de sua Se-
cretaria de Meio Ambiente, promove o incentivo de 
aquecedores solares para melhorar a disponibilidade 
de energia.

Essa ação que quero registrar é de um partido ad-
versário nosso, o PSDB, mas que tem como Secretário 
de Meio Ambiente um ex-companheiro do PT, Eduardo 
Jorge, pessoa profundamente identificada com a po-
lítica de desenvolvimento sustentável. Essa iniciativa 
deve ser copiada por outros Estados.

Quero parabenizar e também reconhecer as ações 
da CEMIG, no Estado de Minas Gerais, que promoveu 
um processo de substituição de aquecimento de água 
dos tradicionais chuveiros elétricos por aquecedores 
solares. Todas essas iniciativas devem ser incentivadas, 
porque são importantes para a política de preservação 
e conservação de energia e para a política de combate 
ao aquecimento global.

Temos que tomar iniciativas nessa direção. São 
políticas civilizatórias que introduzem energias reno-
váveis e saudáveis para a humanidade. E, além de 
serem gradativamente competitivas em termos de pre-
ço, são extremamente importantes para impedir o uso 
crescente das fontes fósseis, como a dos derivados de 
petróleo, que tanto poluem e vão ficar crescentemente 
mais caras.

Quero incentivar essas iniciativas e parabenizar 
a CEMIG pela adoção dessa prática. E convido esta 
Casa a insistir na utilização de fontes renováveis de 
energia porque isso é bom para a geração futura, é 
bom para o nosso cotidiano e muito bom para a hu-
manidade.

 O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Polícia Rodovi-
ária Federal, criada pelo Presidente Washington Luiz, 
em 1928, com a denominação de “polícia de estradas”, 
com a missão de zelar pela segurança das rodovias 
federais, foi estruturada com a criação do quadro de 
“Inspetores de Tráfego”. Com o crescimento da exten-
são da malha rodoviária federal, foi também se am-
pliando a área de atuação dessa instituição, que, a 
partir de 1945, com a criação do DNER, passou a se 
denominar Polícia Rodoviária Federal, competindo-lhe 
“assegurar a regularidade, segurança e fluência nas 
rodovias federais, proteger os bens patrimoniais a elas 
incorporados, bem como fazer respeitar os regulamen-
tos relativos à faixa de domínio das rodovias federais 
e suas travessias”. 

Com a Constituição Federal de 1988, a Polícia 
Rodoviária Federal foi institucionalizada e integrada 
ao Sistema Nacional de Segurança Pública, conforme 
disposto no art. 144, inciso II e § 2º, da Constituição 
Federal.

Com um efetivo de 10.098 servidores, a Polícia 
Rodoviária Federal apresenta, hoje, um déficit consi-
derável de pessoal da ordem de 10 mil policiais.

Apesar do crescimento vertiginoso do fluxo nas 
estradas, a Polícia Rodoviária Federal, praticamen-
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te com o mesmo efetivo existente à época de sua 
vinculação ao DNER, vem mantendo sob controle 
os acidentes nas estradas, reprimindo o narcotráfi-
co e o contrabando, combatendo o roubo e furto de 
veículos e intensificando prisões e apreensões de 
drogas. Dados estatísticos revelam que, enquanto a 
frota nacional e a malha rodoviária cresceram, res-
pectivamente, em 54,9% e 68,2%, o efetivo policial 
decresceu em 11,3%.

É fundamental, portanto, a criação imediata de 10 
mil novos cargos de Policial Rodoviário Federal, a fim 
de cobrir o acentuado déficit de pessoal existente.

Um outro aspecto, que merece um tratamento 
especial, é a correção das distorções salariais, res-
tabelecendo o tratamento igualitário historicamente 
estabelecido entre os cargos de Policial Rodoviário 
Federal e de Agente da Polícia Federal.

Com a adoção da Lei nº 5.645/70, estabele-
ceu-se um tratamento igualitário, no tocante à ques-
tão remuneratória entre Policia Rodoviária Federal e 
Polícia Federal. Todos os benefícios deferidos a uma 
categoria eram automaticamente estendidos à outra, 
com exceção daqueles relacionados à formação es-
pecífica. Cumpria-se, assim, o mandato constitucional 
que assegura isonomia remuneratória entre cargos 
assemelhados.

Este tratamento uniforme e igualitário foi inter-
rompido a partir de 2003, rompendo-se a relação en-
tre Policial Rodoviário Federal e Policial Federal, no 
tocante à remuneração. Com a suspensão do trata-
mento isonômico, surgiram as distorções salariais que 
engendraram um clima de insatisfação generalizada 
entre os Policiais Rodoviários Federais.

Como integrante do sistema nacional de segu-
rança pública, a Polícia Rodoviária Federal tem um 
papel preponderante e merece todo o nosso respeito 
pela sua honorabilidade, credibilidade e vasta experi-
ência acumulada ao longo do tempo. A sua presença 
atuante em vários pontos do País é manifestada na 
presteza de resultados, tanto nas ações preventivas, 
quanto nas repressivas.

Sua atuação, ao longo da extensa malha rodo-
viária federal, tem sido fundamental na prevenção e 
repressão aos crimes contra a vida, o patrimônio e o 
meio ambiente; no combate ao roubo e furto de veículos 
e cargas; na luta contra o narcotráfico, o contrabando, 
a sonegação fiscal e o tráfico de menores, além da 
participação efetiva e do apoio logístico nas opera-
ções especiais em conjunto com o Ministério Público, 
a Receita Federal e as Polícias Federal, Civil e Militar 
na repressão ao crime organizado.

A Polícia Rodoviária Federal, pelo seu dignifi-
cante trabalho, merece, portanto, nosso apoio e so-
lidariedade.

Formulo um apelo à Presidência da Câmara dos 
Deputados para que seja dado acolhimento, nesta 
Casa, às reivindicações apresentadas pela Federação 
Nacional dos Policiais Rodoviários Federais em audi-
ência pública, no dia 28 de agosto do corrente ano, na 
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Pú-
blico. Destacam-se: correção das distorções salariais; 
abertura imediata de 10 mil novos cargos de Policial 
Rodoviário Federal; e reestruturação do Departamento 
de Polícia Rodoviária Federal.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Sras. e Srs. Deputados, comemoramos, no dia 15 

próximo passado, o primeiro ano de vigência da Lei nº 
11.346/06, que cria o Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional – SISAN.

A aprovação pelo Congresso Nacional da Lei 
Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional 
– LOSAN foi uma vitória que envolveu partidos 
políticos, movimentos sociais, organizações da 
sociedade civil, Conselhos Nacional, Estaduais e 
Municipais de Segurança Alimentar e as 3 esferas 
de governo.

Graças a esta convergência de interesses, a 
nutrição e o combate à fome assumiram, com a apro-
vação dessa lei, o caráter de política perene no País. 
A alimentação adequada foi definida, naquele marco 
normativo, como direito fundamental do ser humano, 
inerente à dignidade da pessoa e indispensável à 
realização dos direitos consignados na Constituição 
Federal. Com a LOSAN, o direito de todos ao acesso 
regular e duradouro a alimentos de qualidade e em 
quantidade suficiente transforma-se em compromisso 
permanente do Estado brasileiro.

Para tanto, explicitou-se, na Lei, como dever do 
Poder Público “respeitar, proteger, promover, prover, 
informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do 
direito humano à alimentação adequada, bem como 
garantir os mecanismos para sua exigibilidade”, que 
são, em última análise, os instrumentos pelos quais 
as pessoas podem reclamar a violação deste direito 
fundamental.

A alimentação foi elevada à condição de direi-
to e de política de Estado com a vigência da Lei nº 
11.346/06. O grande desafio agora é a sua regulamen-
tação e implementação, exatamente para que a LOSAN 
não seja mais uma daquelas leis que não “pegam”, não 
são cumpridas e não garantem direitos.

A luta pela regulamentação e implementação 
da LOSAN não depende só do Governo Federal; 
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vai resulta também do poder de pressão de toda a 
sociedade.

Poderíamos elencar aqui alguns pontos que con-
sideramos de real importância para serem conside-
rados no processo de regulamentação. Ressalto, po-
rém, 2 que reputo como fundamental para garantir a 
eficácia da lei. O primeiro seria a explicitação clara dos 
mecanismos de exigibilidade previstos no § 2º do art. 
2º da LOSAN. É importante que eles sejam criados 
para atuação junto aos Executivos federal, estaduais 
e municipais, através dos quais as pessoas do povo 
possam reclamar as violações do “direito à alimenta-
ção adequada”, a exemplo do que já acontece com o 
direito do consumidor. 

Esses instrumentos fortalecem as condições de 
pressão da sociedade sobre o Estado para que ele 
responda efetivamente às suas obrigações em relação 
à garantia do “direito à alimentação adequada”. Para 
tanto, é importante que uma rede nacional composta 
por entidades do poder público e da sociedade civil se 
articule para recebimento, apuração, encaminhamento 
e monitoramento de denúncias de violações do “direito 
à alimentação adequada”. 

Essas demandas poderiam ser encaminhadas e 
recepcionadas pelo Conselho de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Humana e pelo Ministério Público.

Um outro aspecto, também da maior relevância, 
seria o fortalecimento dos Conselhos de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional. Além de sua função de 
assessoramento, é necessário transformá-los em 
órgão de controle social da política de segurança 
alimentar.

Por fim, gostaríamos de reafirmar a premissa 
básica que sempre fez parte das discussões que pre-
cederam a aprovação da LOSAN: a necessidade de 
superação das práticas assistencialistas por políticas 
públicas que sejam instrumentos promotores da cida-
dania. Sem esquecer as ações necessárias em situa-
ções emergenciais, é importante implementar progra-
mas de geração de emprego e renda e de promoção 
da economia popular solidária. Dentro do espírito da 
LOSAN, estes são eficazes instrumentos que asse-
gurarão um caráter permanente aos programas de 
combate à fome.

Através da Frente Parlamentar da Segurança Ali-
mentar e Nutricional, da qual sou membro integrante, 
sob a coordenação do Deputado Nazareno Fonteles 
(PT-PI), a Câmara dos Deputados tem se mobiliza-
do no sentido de assegurar o “direito à alimentação 
adequada”. Mas é necessário fazer articulações no 
sentido de votarmos logo as propostas legislativas, 
que, pela relevância social do seu conteúdo, com-

plementarão o marco legal iniciado com a aprovação 
da LOSAN.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nata Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus 
colegas Parlamentares, uso a tribuna nesta oportuni-
dade para falar do credenciamento, pelo Ministério da 
Saúde, do tratamento oncológico em alguns hospitais 
de Santa Catarina.

Após inúmeras reuniões em Santa Catarina, 
na Secretaria de Estado da Saúde, com a presen-
ça da Secretária Adjunta Carmen Zanotto, com este 
Deputado e com diretorias de vários hospitais, em 
especial o Hospital Nossa Senhora da Conceição de 
Tubarão, finalmente conseguimos obter o tão sonhado 
credenciamento junto ao Ministério da Saúde, para 
oferecer tratamento oncológico pelo SUS. Além do 
Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão, 
outros 2 hospitais catarinenses foram beneficiados: 
o Hospital de Caridade São Braz, de Porto União 
– onde nasceu a minha filha Andréia em 7 de junho 
de 1980 —, e o Hospital Universitário Santa Terezi-
nha, de Joaçaba. 

Através da portaria publicada ontem no Diário 
Oficial da União – e anunciada pelo Ministro da Saú-
de José Gomes Temporão quando estivemos reunidos 
no mês de junho —, essas instituições foram creden-
ciadas para a realização de consultas, exames, diag-
nósticos, procedimentos de quimioterapia e cirurgias 
oncológicas pelo SUS. 

Já neste mês, os 3 novos integrantes da Rede 
Estadual de Oncologia vão oferecer 152 cirurgias on-
cológicas e 1.071 procedimentos de quimioterapia, 
todos os meses, para moradores das regiões onde os 
hospitais estão instalados. 

Os pacientes não precisarão mais se deslocar 
até Florianópolis em busca de um centro de referên-
cia em câncer, o que traz mais agilidade no tratamen-
to, mais conforto aos usuários e menos despesa com 
deslocamentos. 

Congratulo-me com o amigo Secretário Regio-
nal de Tubarão, Ademir Matos, e com o Deputado 
Estadual Genésio Goulart. E em nome da Diretora do 
Hospital Nossa Senhora da Conceição, Irmã Enedina 
Sachetti, saúdo os demais diretores de hospitais que 
estiveram junto na empreitada com este Parlamentar e 
demais lideranças. Saúdo ainda o Secretário de Esta-
do da Saúde de Santa Catarina e a Secretária-Adjunta 
Carmen Zanotto, o Ministro da Saúde, e finalmente a 
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imprensa, que vem acompanhando passo a passo os 
desdobramentos deste assunto e que também nos 
motivou a lutar com afinco em busca desse resultado. 
Certamente, está de parabéns o povo beneficiário, 
que desde longa data vem reivindicando esse cre-
denciamento, juntamente com as autoridades e com 
este Deputado.

Sr. Presidente, solicito seja dada ampla divulga-
ção a este pronunciamento. Muito obrigado.

O SR. CLEBER VERDE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Natan Donadon, que muito bem representa o 
Estado de Rondônia e tem feito um grande trabalho 
neste Parlamento, quero aproveitar a oportunidade, 
antes de me pronunciar, para registrar a presença em 
plenário do nobre Vereador Barbosa Lages, de São 
Luís, Capital do Maranhão. 

Sras. e Srs. Deputados, participei da Comissão 
desta Casa que discutiu a CPMF. Mesmo na condição 
de suplente, tive oportunidade de ouvir atentamente 
os Ministros que lá estiveram, o Ministro Temporão, da 
Saúde; o Ministro do Desenvolvimento Social, Patrus 
Ananias, e, especialmente, o Ministro da Previdência 
Social, Luiz Marinho. Ouvimos todos eles ressaltarem 
a importância da prorrogação da CPMF.

Ontem esta Casa deu uma demonstração de que 
realmente concorda com a posição do Governo de 
prorrogar essa tão importante contribuição para aten-
dimento dos interesses sociais de modo geral.

Sr. Presidente, registro que, principalmente no 
que diz respeito aos repasses para a Previdência 
Social, o Ministro Luiz Marinho afirmou que parte 
dos recursos usados pelo Governo para pagamento 
das aposentadorias rurais vem exatamente dessa 
contribuição. 

Portanto, deixo nossa preocupação e faço um 
pedido ao Governo Federal no sentido de que não 
apenas atenda aos benefícios atualmente pagos e 
custeados por essa contribuição, mas que amplie ain-
da mais o número de benefícios. Afinal de contas, uma 
das propostas do Governo é diminuir a desigualdade 
de renda em nosso País. 

Sr. Presidente, nesta Casa tramitam projetos de 
significativa relevância para atender ao interesse social, 
como, por exemplo, projetos de lei de nossa autoria que 
buscam adequar algumas situações da Lei Orgânica 
de Assistência Social. Cito como exemplos a mudan-
ça que estamos sugerindo, na garantia do benefício 
assistencial, de um quarto do salário mínimo para um 

salário mínimo, bem como a inclusão do 13º salário 
no benefício assistencial, de maneira que o idoso e o 
deficiente que recebem da LOAS o benefício da renda 
mínima possam ter incluído o 13º nesse benefício.

Tenho certeza de que essa contribuição, que será 
prorrogada por esta Casa, vai permitir ao Governo ga-
rantir o maior número de programas sociais e atender 
à grande parte da população brasileira.

O Brasil realmente diminuiu a desigualdade de 
renda de forma já considerável, mas é preciso dimi-
nuir ainda mais. Mas para que isso ocorra é preciso 
investir mais no social.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, peço a V.Exa. que seja rigoroso com o tempo 
para que todos os inscritos possam falar.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Não há 
necessidade de rigidez, pois os oradores estão termi-
nando suas manifestações até antes do tempo. Mas 
agradeço a V.Exa.

O SR. EUDES XAVIER – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EUDES XAVIER (PT – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo hoje esta tribuna para falar de um 
importante seminário ocorrido na minha cidade de 
Fortaleza no final de semana passado.

No dia 15 de setembro, sábado, ocorreu na Co-
munidade do Dendê, bairro em que moro, o evento 
Desenvolvimento Local e Protagonismo Popular, por 
uma Cultura de Paz e Não Violência, com o apoio do 
nosso mandato e parceria com várias organizações 
comunitárias da localidade. O objetivo do seminário 
foi o de discutir os temas citados e orientados pelos 
subtemas economia solidária e desenvolvimento lo-
cal, cultura da paz e não-violência, políticas públicas 
e moradia e meio ambiente. Na ocasião, também foi 
definida como proposta principal um banco comunitá-
rio de economia solidária.

A Comunidade do Dendê sofre de diversos pro-
blemas sociais, a maioria dos quais por falta de ação 
do Poder Público ao longo dos anos. Mas isso começou 
a mudar com a gestão municipal eleita em 2000, que 
tem à frente a companheira Luizianne Lins. E também 
com a eleição do Governador Cid Gomes a esperança 
de melhorias se renova.
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Prova disso é que o novo Governo Estadual es-
teve representado no evento pelo Vice-Governador, 
Sr. Francisco Pinheiro, e pelo Secretário de Segu-
rança Pública e Defesa Social, Sr. Roberto Monteiro. 
O resultado do debate foi encaminhado aos Poderes 
Públicos Municipal, Estadual e Federal. A partir disso, 
tenho esperança de que o nosso bairro Edson Quei-
roz, onde fica a Comunidade do Dendê, possa ser 
contemplado com recursos do Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, do 
Ministério da Justiça.

Não queremos resolver o problema da seguran-
ça, um dos grandes temas debatidos no seminário, 
com soluções focadas no uso de armas, mas sim na 
requalificação urbana, como no caso de praças e áre-
as de lazer, na capacitação profissional, na educação 
sobre direitos humanos. Enfim, desejamos obter re-
sultados positivos incentivando a convivência pacífica 
entre as pessoas, valorizando a auto-estima e criando 
(recuperando) uma cultura de comunidade, para que 
também se possa combater o individualismo estimu-
lado a cada dia e em cada instante por vários setores 
da sociedade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, destaco a 
força do Governo brasileiro em aplicar políticas públi-
cas sociais para os mais pobres. Neste País, por muito 
tempo, destinar dinheiro para os pobres significava de-
magogia, e destinar dinheiro para os ricos, subsídio. O 
Governo Lula está dizendo que os pobres precisam de 
políticas públicas. Por isso a nossa energia nesta se-
mana para votar a prorrogação da CPMF. Ficamos até 
as 3h da manhã anteontem e até a meia-noite ontem 
para cumprir um compromisso com os mais pobres. 

A CPMF é uma forma de evitar a sonegação dos 
mais ricos, que muitas vezes não pensam nos mais 
pobres. Além disso, é um imposto que o País necessita 
para continuar com uma política de desenvolvimento, 
atendendo à saúde e aos mais necessitados, princi-
palmente os nossos irmãos do Nordeste, Deputado 
Vicentinho – aliás, V.Exa., que comandou tão bem 
os metalúrgicos, nunca perdeu a sua sintonia com o 
Nordeste.

Agradeço aos colegas do Partido dos Trabalhado-
res o esforço para aprovarmos a prorrogação da CPMF, 
ajudando o Governo Lula, ajudando o Brasil.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que permita inte-
grem este pronunciamento a Carta do Dendê, a relação 
das propostas encaminhadas no referido seminário e 
excelente matéria veiculada no Diário do Nordeste em 
16 de setembro de 2007.

Solicito ainda a V.Exa. que autorize a divulgação 
deste pronunciamento pelos órgãos de comunicação 
da Casa, bem como o seu envio ao Governador do 

Estado do Ceará, Sr. Cid Gomes, ao Vice-Governador, 
Sr. Francisco Pinheiro, ambos no endereço Av. Dr. José 
Martins, 150, Edson Queiroz, Fortaleza, Ceará, CEP 
60811-520, e ao Secretário de Segurança Pública e 
Defesa Social, Sr. Roberto Monteiro, com endereço 
na Av. Barão de Studart, 505, na mesma Capital, CEP 
60120-000.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
ORADOR

Carta do Dendê
Nós, moradores e moradoras da Comunidade 

do Dendê, reunidos no Seminário Desenvolvimento 
Local e Protagonismo Popular, por uma Cultura de 
Paz e Não Violência, realizado nas dependências do 
CIES Matos Dourado, vimos, através desta Carta, nos 
dirigir às autoridades dos Governos Federal, Estadual 
e Municipal, a fim de propor soluções concretas para 
os problemas por nós enfrentados. 

Queremos viver dignamente em nossa comuni-
dade, em harmonia com o Meio Ambiente. Queremos 
políticas de urbanização e saneamento e atenção às 
áreas de risco. Queremos a limpeza das nossas ruas 
e ter a reciclagem do lixo como um mecanismo de ge-
ração de renda. Queremos regularização das moradias 
e pavimentação das ruas.

Nosso povo quer trabalho! Precisamos de políti-
cas de qualificação profissional para mulheres, jovens e 
adultos! Precisamos de políticas de apoio à Economia 
Solidária, contemplando todos os grupos produtivos 
aqui existentes, onde estes participem da elaboração 
das propostas.

Precisamos de um Banco Comunitário do Den-
dê!

Lutamos por uma vida saudável, com acesso à 
saúde integral e melhora dos serviços oferecidos, in-
clusive na distribuição de medicamentos. Lutamos por 
acesso ao conhecimento para nossos jovens e crianças, 
com Escola de qualidade e bem equipada.

Acesso à cultura, esporte ao lazer, são direitos 
que queremos ter! Do hip hop à capoeira, da rádio co-
munitária à liga de esportes, nosso povo é criativo e 
quer crescer. E se a praça é do povo, queremos uma 
Praça para o povo do Dendê!

Com isso, acreditamos que o policiamento, que 
precisa ser reforçado, será mais um meio e não o único 
fim para termos mais segurança no nosso bairro. 

Pois é compreendendo a necessidade imediata 
de se promover uma cultura de paz e não violência e 
para isso, o desenvolvimento local tem um papel funda-
mental e pode ser a principal ferramenta no combate à 
violência, que subescrevemos o conjunto de propostas 
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debatidas neste Seminário e desde já, nos colocamos 
em permanente mobilização, tendo em vista sensibili-
zar o poder público a efetivar políticas concretas, que 
melhorem a vida da nossa comunidade. 

Por fim, convocamos a nossa comunidade, as 
autoridades e entidades parceiras, para juntos cons-
truirmos a I Caminhada do Dendê pela Paz . 

Fortaleza, 15 de Setembro de 2007. 
Propostas do Seminário Desenvolvimento Local 

e Protagonismo Popular, por uma Cultura de Paz e 
Não Violência.

Moradia e Meio Ambiente:
Regularização dos imóveis da comunidade;
Concertos das ruas e dos calçamentos;
Campanha de educação ambiental, com coleta 

seletiva do lixo e tratamento das redes de esgoto;
Limpeza das áreas de grande concentração de 

lixo;
Melhor divulgação do calendário de passagem 

do lixo;
Constituir comissão, para discutir com a SER VI 

uma campanha de limpeza do Bairro;
Construir uma Praça do Dendê;
Políticas de saneamento básico;
Construção de Moradias na Baixada e Chico 

Mendes.
Economia Solidária:
Construir um programa de reciclagem de resíduos 

como mecanismo de geração de renda.
Criar uma cooperativa de alimentação para gerar 

renda para as mulheres.
Criar um Banco Comunitário do Dendê.
Criar programas de geração de renda voltados 

para a população da Baixada. 
Impulsionar a Sexta Cultural do Dendê.
Participação da comunidade na formulação dos 

programas de geração de renda para o Dendê.
Apoio a todos os grupos produtivos da comuni-

dade.
Emprego e qualificação técnica para jovens e 

adultos. 
Realizar Seminário sobre Economia Solidária.
Mais empregos.
Políticas Públicas:
Criação de um complexo esportivo, que atenda 

às equipes de esporte do Bairro (proposta aprovada 
no OP);

Viabilizar espaço físico para desenvolvimento de 
projetos do CredCultura;

Programas de atendimento a usuários de álcool 
e outras drogas;

Apoio aos diversos grupos esportivos do bairro;

Criação de um espaço para desenvolvimento da 
Cultura e Esporte;

Integração temporal para o Dendê;
Melhorar qualificação profissional dos Profes-

sores;
Políticas de socialização de jovens e adolescen-

tes, como prevenção da violência, através de ativida-
des esportivas e culturais;

Desenvolver projetos para famílias em áreas de 
risco e jovens em conflito com a lei;

Realizar palestras de resgate da Cidadania, en-
volvendo toda a comunidade;

Construção de um Pólo de Lazer;
Melhorar atendimento no Posto de Saúde, com 

mais acesso aos medicamentos;
Instalação de laboratórios interdisciplinares na 

Escola Dom Lustosa;
Mais policiamento e políticas de segurança;
Construção de uma Escola para a Comunidade 

do Dendê;
Realização de uma Caminhada pela Paz.
Cultura de Paz (Diário do Nordeste, 16/9/2007) 

Moradores do Dendê buscam melhorias Durante semi-
nário realizado ontem, foram apontadas soluções para 
os problemas enfrentados pela população local (Foto: 
Silvana Tarelho (15/09/2005) Autoridades participaram 
ontem de seminário que discutiu as necessidades da 
Comunidade do Dendê Com o tema “Desenvolvimen-
to local e protagonismo popular, por uma Cultura de 
Paz e não Violência” foi realizado, por todo o dia de 
ontem, seminário para discutir e buscar soluções para 
os principais problemas que atingem os moradores 
da Comunidade do Dendê, localizada no Bairro Ed-
son Queiroz, em Fortaleza. O encontro aconteceu no 
Centro Integrado de Educação e Saúde (Cies) Matos 
Dourado, existente na própria comunidade, e contou 
com a presença de importantes autoridades munici-
pais, estaduais e federais, bem como de lideranças 
comunitárias.

Durante o seminário, aproximadamente 200 mo-
radores da comunidade estiveram presentes e parti-
ciparam dos quatro grupos que continham os tópicos 
referentes ao tema principal: Economia Solidária e 
Desenvolvimento Local, Cultura de Paz e Não Violên-
cia, Políticas Públicas: como chega no bairro, além de 
Moradia e Meio Ambiente.

Segundo o deputado Eudes Xavier, que é mora-
dor da comunidade e um dos idealizadores da reunião, 
o principal objetivo é sensibilizar os poderes públicos 
municipal e estadual para tratar o Dendê como um 
observatório social. “Elas (autoridades) já olham para 
a comunidade com o intuito de fazer um trabalho em 
conjunto, e nos encaixar em projetos sociais já existen-
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tes, mas precisamos ressaltar os principais problemas 
e mostrar alternativas”, acrescentou ele.

Com esse propósito, uma das metas do encon-
tro era formular um documento, a partir do debate, a 
ser entregue ao governo do Estado e a Prefeitura de 
Fortaleza.

Para a coordenadora do Grupo de Mulheres do 
Dendêsol, Maria Cilene Souza da Silva, a discussão 
é muito importante para as 18 mil pessoas que habi-
tam a comunidade hoje na medida em que aborda o 
desenvolvimento sustentável da população local. E 
ressaltou: “Somos uma comunidade carente de tudo: 
saúde, educação, trabalho para jovens e idosos, mas 
principalmente de segurança. E a parceria com o poder 
público para ampliar os projetos sociais trabalhados nos 
grupos existentes aqui, irá nos trazer melhorias”.

O secretário da Segurança Pública e Defesa So-
cial, Roberto Monteiro, disse que a iniciativa foi lou-
vável a partir do momento em que debateu a Cultura 
de Paz. Para ele, nada é mais adequado no contexto 
atual, mediante os acontecimentos acompanhados 
nacional e mundialmente, derivados da violência como 
principal arma no combate a própria violência. “Se 
armas resolvessem o problema sozinhas, o Iraque 
seria um paraíso, bem como o Rio de Janeiro. Para 
se ter uma verdadeira Cultura de Paz é necessário 
resgatar a cidadania dos moradores locais e desen-
volver a comunidade. Por isso, tenho certeza de que 
esse encontro trará excelentes frutos a todos”, ga-
rantiu o secretário.

Conforme disse o vice-governador, Francisco Pi-
nheiro, “acreditamos que a importância desse encontro, 
em um momento em que vivenciamos o crescimento 
acelerado da violência, está na agregação da comu-
nidade que busca junto ao poder público soluções e o 
desenvolvimento social”.

Para a líder comunitária e membro do Grupo Ca-
belo Branco do Dendê (de idosos), Rosimar Florêncio 
da Silva, a reunião trará muitos benefícios à comuni-
dade por um todo, principalmente para os idosos, pois 
abordou as necessidades.

O SR. DOMINGOS DUTRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje a CPI que investiga o sistema 
carcerário, da qual sou Relator e o Deputado Neucimar 
Fraga, Presidente, realizou mais uma reunião, em que 
deliberamos sobre vários requerimentos para diligên-
cias e novas audiências.

No dia 25, terça-feira, a partir das 10h da manhã, 
realizaremos uma audiência pública para conhecermos 
as experiências exitosas e as possíveis soluções para 
a crise do sistema carcerário. 

Para essa audiência estamos convidando o 
Dr. Adeildo Nunes, Juiz da Vara de Execuções Pe-
nais de Recife, Estado de Pernambuco; o Dr. Ro-
berto Porto, Promotor de Justiça, com destacada 
atuação no GAECO – Grupo de Atuação Especial 
de Repressão ao Crime Organizado – e autor do li-
vro Crime Organizado e Sistema Prisional ; e o Dr. 
Francisco Galindo, Presidente da 29ª subseção da 
OAB de São Paulo. 

Com essa audiência do dia 25, esperamos avan-
çar na busca de soluções para a grave situação do 
sistema carcerário. Fizemos uma audiência na últi-
ma quinta-feira com autoridades do DEPEN – De-
partamento Penitenciário Nacional, dirigido pelo Dr. 
Maurício. 

Dentre as informações repassadas à Comissão, 
destaco rapidamente apenas algumas.

Hoje há neste País aproximadamente 420 mil 
presos. Segundo o DEPEN, para que esses presos ti-
vessem uma acomodação legal, seria necessário criar 
mais 200 mil vagas. O custo para criar essas vagas e 
mantê-las seria de aproximadamente 6 bilhões de re-
ais. Os dados ainda revelam que há 550 mil mandados 
de prisão a serem cumpridos e não o são por várias 
causas. Uma delas é a falta de espaço físico. A ser 
verdadeira essa afirmação, seriam necessários mais 
15 bilhões de reais para acomodar, de forma legal e 
justa, aqueles que já estão no sistema e aqueles que 
receberam mandado de prisão. 

Portanto, é grave a situação do sistema carcerário 
brasileiro. A CPI pretende contribuir para humanizar os 
presídios e também diminuir a violência. 

Portanto, quero convidar todos os membros da 
CPI para essa audiência da próxima terça-feira, dia 
25. 

O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de mais 
nada, quero declarar minha profunda admiração pelo 
seu trabalho. Hoje tivemos a honra de ter como Presi-
dente V.Exa., que é um amigo, uma pessoa humilde, 
generosa, um Deputado muito competente e presen-
te nos debates. O seu Estado deve ter muito orgulho 
de V.Exa. D. Rosângela, sua amada, Natan e Rebeca 
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devem ser muito felizes, pelo seu trabalho. Que Deus 
o ilumine!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, 
em Santo André, a Câmara Municipal, por autoria do 
Vereador José Ricardo, deu o título de Cidadão Ho-
norário de Santo André ao Dr. Luiz Roberto Silveira 
Pinto, homem muito querido por todos nós, médico 
formado em 1960, fundador da SAMCIL, no mesmo 
ano, primeiro plano de saúde do Brasil, e da Associa-
ção Brasileira de Medicina de Grupo – ABRAMGE, ex-
Presidente do Sindicato dos Hospitais do Estado de 
São Paulo, membro da Comissão Especial da SUSEP 
que elaborou a regulamentação dos planos e seguros 
de saúde, criador da Associação Beneficente Sam-
cil Amiga da Vida, que recebeu nos últimos 4 anos o 
Prêmio Top Social ADVB, o maior relativo às ações de 
responsabilidade social.

Sou testemunha do Mutirão da Saúde, no qual 
tenho parceria, com a Samcil Solidária. O próximo 
será em bairro muito carente, Parque Cidade de São 
Bernardo, no dia 22, durante todo o sábado. Vários 
profissionais de saúde atenderão gratuitamente a 
comunidade. O atendimento será na Paróquia Sa-
grada Família.

Santo André também ganha com o título ofere-
cido ao Dr. Luiz Roberto, porque ele é um cidadão do 
mundo. Também ganhamos considerando-se o trabalho, 
o reconhecimento da história desse cidadão paulista, 
que teve um dia a iniciativa de homenagear São Paulo 
com a primeira estátua em homenagem ao Apóstolo 
Paulo no Morumbi. Ele tem a colaboração do nosso 
amigo, Diretor-Geral da SAMCIL, Dr. Mauro Bernac-
chio, figura de extraordinária qualidade, que cumpre 
com dignidade seu papel.

Envio um abraço a todos os funcionários da SA-
MCIL, a toda a comunidade. Particularmente, estou 
muito feliz. Parabenizo a Câmara Municipal de Santo 
André por esse ato.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Obriga-

do, nobre Deputado Vicentinho, pelas palavras. Para-
benizo-o pelo grande trabalho desempenhado em prol 
do querido Estado de São Paulo e do Brasil.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Ilustre 
Presidente desta sessão, Deputado Natan Donadon, 
Sras. e Srs. Deputados, ontem tive a oportunidade 
de registrar neste plenário um grave acontecimento: 

a tentativa de assassinato do jornalista do Correio 
Braziliense e do Estado de Minas, Amaury Ribeiro 
Júnior, que vinha fazendo, com outros repórteres, 
uma série de matérias sobre o crime organizado e 
o tráfico de drogas na região do Entorno do Distrito 
Federal.

Participei, hoje, de reunião da bancada do Dis-
trito Federal com a de Goiás para discutir emendas 
ao Orçamento, a que estavam presentes o Secretário 
de Articulação para o Desenvolvimento do Entorno, 
representante da Secretaria do Entorno de Goiás, o 
coordenador da bancada de Goiás, Deputado Jovair 
Arantes, o Presidente da Associação dos Municípios 
Adjacentes a Brasília, e o Prefeito de Valparaíso de 
Goiás, José Valdecio.

Na reunião discutimos alternativas de apresen-
tação de emendas e decidimos que pelo menos uma 
emenda de bancada do Distrito Federal será destina-
da para o Entorno.

Na ocasião, tiramos uma nota pública que ora 
registro:

“A Bancada do DF no Congresso Nacio-
nal e a Bancada de Goiás, representada pelo 
seu coordenador, deputado Jovair Arantes, e 
pelo deputado Marcelo Melo vêm prestar ir-
restrita solidariedade ao Correio Braziliense 
que, com coragem e responsabilidade, vem 
denunciando o estado de abandono da região 
do Entorno que tornou-se palco de ações do 
crime organizado.

As duas bancadas se solidarizam tam-
bém com o jornalista Amaury Ribeiro Júnior, 
que com desprendimento e espírito público, 
tem empregado a sua competência profissio-
nal para desvendar os caminhos e os man-
dantes do crime organizado e do tráfico de 
drogas na região.

Exigimos imediatas providências do Go-
verno Federal, do GDF e do Governo de Goiás 
para que, integrados, possam restabelecer o 
clima de tranqüilidade para os moradores lo-
cais.

Exigimos ainda o pronto envio da Força 
Nacional de Segurança para uma ação per-
manente na região, bem como a apuração e 
conseqüente punição rigorosa dos respon-
sáveis por esse crime que atenta contra a 
liberdade de imprensa e afronta a sociedade 
brasileira. 

Estaremos vigilantes, acompanhando as 
providências e não poupando esforços para 
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contribuir efetivamente com o combate ao crime 
organizado na região do entorno do DF”. 

Sr. Presidente, registro também que estivemos 
há pouco com o Secretário Nacional de Segurança 
Pública, Dr. Antônio Carlos Biscaia, a bancada do 
Distrito Federal, acompanhada do Deputado Mar-
celo Melo, representando a bancada de Goiás, para 
pedir e saber de S.Exa. que providências o Gover-
no Federal e os Governos do Distrito Federal e de 
Goiás vêm tomando para o enfrentamento dessa 
questão.

Foi-nos informado que a Força Nacional de Segu-
rança Pública está pronta para atuar na região do En-
torno, desde que solicitada pelo Governo de Goiás. Há 
entendimento entre os Governos de Goiás e do Distrito 
Federal e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, 
que está trazendo parte da tropa que estava no Rio de 
Janeiro para o Distrito Federal. Falta a formalização do 
pedido por parte do Governo de Goiás.

Esperamos que esse entendimento seja feito o 
mais rapidamente possível para que possamos, de 
forma integrada, combater o crime organizado no En-
torno do Distrito Federal.

As bancadas do Distrito Federal e de Goiás não 
faltarão a sua responsabilidade e estarão prontas para 
fazer o que for preciso para combater o crime organi-
zado e fazer voltar a tranqüilidade para os moradores 
do Entrono.

Muito obrigado.
O SR. AUGUSTO CARVALHO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Augusto Carvalho. 
S.Exa. não pode deixar de dar seu recado à popula-
ção brasileira.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

Quero fazer um comentário sobre a vergonho-
sa decisão de ontem da Câmara dos Deputados: a 
aprovação da prorrogação da CPMF. Acho que o 
Governo do PT se acomodou com a mamata dos 
recursos bilionários oriundos desse tributo criado 
há 15 anos, de maneira provisória, agora prorroga-
do até 2011.

Desde quando foi instituída, para salvar a saúde, 
a CPMF não teve do governo uma gestão responsá-
vel – também não teve do anterior, e estou à vontade 
para falar sobre isso porque o criticava. Nenhum de-
les teve a responsabilidade de fazer uma discussão 
séria com a sociedade sobre o papel e o financia-
mento das ações do Estado. Preferiram o caminho 

fácil de prorrogar, prorrogar e prorrogar esse tributo 
extorsivo, abusivo.

Tem ainda outra perversidade. No bojo da emen-
da constitucional aprovada ontem está a prorrogação 
da DRU. Portanto, teremos 20% a menos de gastos 
com saúde e educação, o que é inaceitável sob todos 
os pontos de vista.

Pior: a aprovação celebrada aqui ontem, com 
acordos espúrios e atendimentos a reivindicações de 
Parlamentares – emendas e cargos e sabe-se lá o quê 
–, está hoje expressa na mídia brasileira.

Sr. Presidente, com a vênia de V.Exa., não po-
deria deixar de registrar também que o Deputado 
Rodrigo Rollemberg e eu tivemos reunião com o Dr. 
Antônio Carlos Biscaia, Secretário Nacional de Segu-
rança Pública.

O crime praticamente domina e inferniza a po-
pulação do Entorno do Distrito Federal. Essa situação 
de descalabro exige imediata tomada de decisão. O 
contingente da Força Nacional de Segurança Pública 
chegará a Brasília amanhã. O Governador de Brasília 
declarou publicamente seu apoio a que venha. Resta 
ao Governador de Goiás declarar-se interessado nela 
e solicitar que intervenha, a fim de que essa situação, 
encampada pelo crime de narcotráfico, que tentou si-
lenciar ontem o Correio Braziliense, seja finalmente 
enfrentada.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Esta 

Presidência dirige-se ao povo brasileiro, especialmen-
te aos telespectadores da TV Câmara, aos ouvintes 
da Rádio Câmara, para agradecer-lhe a audiência, ao 
acompanhar nesta tarde os trabalhos dos Deputados 
Federais.

À população de Rondônia envio nosso abraço.
Agradeço também aos funcionários da Casa por 

nos dar condições de realizar nossos trabalhos.
Em nome do Presidente Arlindo Chinaglia e da 

Mesa Diretora, ficam nossos abraços e agradecimentos 
a todos os que acompanharam os nossos trabalhos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Há so-

bre a Mesa e vai à publicação as seguintes Emendas 
ao Projeto de Lei nº 1.990, de 2007, do Poder Execu-
tivo, que “ Dispõe sobre o reconhecimento formal das 
centrais sindicais para os fins que especifica, altera a 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e 
dá outras providências”. 

(Ato da Mesa nº 177/89 e Art. 64, § 1º da Cons-
tituição Federal)
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VIII – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Encerro 
a sessão, convocando para amanhã, sexta-feira, dia 
21, às 9h, sessão ordinária de debates.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O 
RICD

Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 
216, § 1º, do RICD).

Nº 87/2007 (Paes Landim) – Dá nova redação ao in-
ciso XI, art. 32 do Regimento Interno, com o objetivo 
de cirar a Comissão de Defesa Nacional.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-9-2007

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),

ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 72/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Jardim Angicos/RN – ACCCJA/RN a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Jardim 
de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 76/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Baía Formosa/RN – ACCCBFRN a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-

viço de radiodifusão comunitária no município de Baía 
Formosa, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 78/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Camaragibana de Radiodifusão a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Passo do Camaragibe, Estado de Alagoas.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 80/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autori-
za a Associação Beneficente, Cultural e Comunitária 
do São Gabriel a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Uberlândia, Estado de Mi-
nas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 84/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Santa Amélia a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Amélia, 
Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 86/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autori-
za a Associação para o Desenvolvimento Comunitário 
de Mamanguape – ADECOM – a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Mamanguape, 
Estado da Paraíba.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 88/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Integração a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Ipatinga, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 90/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à TV Cataratas Ltda para ex-
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plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no 
município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-2007

Nº 109/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação dos Amigos de Ibitiura de Minas a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Ibitiura de Minas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 117/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Empresa Jornalística 
Noroeste Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Santa Rosa, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 130/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à PICCININI & LUCCA LTDA para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Roca Sales, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 145/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária e Cultural de Porto 
Alegre do Tocantins – TO a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Porto Alegre do 
Tocantins, Estado do Tocantins.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 148/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza o Governo do Estado de Mato Grosso a executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, no município de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso, por intermédio da Assembléia 
Legislativa Estadual.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 150/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Chico Florentino para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-

da, com fins exclusivamente educativos, no município 
de Juazeiro, Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 151/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Bananalense de Radiodifusão Comuni-
tária a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Bananal, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 162/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Videira Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
no município de Videira, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 168/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Amigos de Entre 
Rios do Oeste a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Entre Rios do Oeste, Es-
tado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 170/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Candelária FM Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município Novo Horizonte do Oeste 
, Estado de Rondônia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 171/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural e Artística do Jardim Ita-
quá a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 175/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Rádio Comunitária Águas Frias a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Águas Frias, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 3ª SESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 195/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Venâncio Aires 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no município de Venâncio Aires, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 197/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à TV Mar Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no 
município de Santos, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 210/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Jardim Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
município de Onda Verde, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 212/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à RADIOFÔNICA.COM MARKETING 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Santo Augusto, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 215/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sociedade Rádio Santa Felicidade 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Ciríaco, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 216/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Mídia Comunitária de Caieiras 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Caieiras, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 217/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão ao Sistema Comercial de Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 

freqüência modulada, no município de Maranguape, 
Estado do Ceará.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 219/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Alternativa de Radiodifusão 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Central de Minas, Estado 
de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 224/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de 
Içara Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, no município de Içara, Estado 
de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 225/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura do Itaenga a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Lagoa do Itaenga, Esta-
do de Pernambuco.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 227/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Rio Pardo de Minas a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Rio Pardo 
de Minas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 230/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Mantenópolis – ACOMANT a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Mantenópolis, Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 231/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Organização para a Cidadania e Desenvol-



48876 Sexta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

vimento de Umarizal – Terezinha de Souza Fonseca 
– OCIDESF a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município Umarizal, Estado do Rio Grande 
do Norte.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 232/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Candelária FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Alto Paraíso, Estado 
de Rondônia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 235/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza o Conselho de Desenvolvimento Comunitário 
de Vereda do Brejo Angelim a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Gameleiras, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 236/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária e Cultural Cidade 
Doçura a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Américo Brasiliense, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 238/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sociedade Rádio Santa Felicidade 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Putinga, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 239/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato constante 
do Decreto de 06 de março de 2007, que retifica o art. 
1º do Decreto nº 98.922, de 2 de fevereiro de 1990, 
que outorgou concessão ao Sistema Norte de Rádio 
e Televisão Ltda. para explorar, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, no 
município de Linhares, Estado do Espírito Santo, para 
estabelecer o prazo de vigência da concessão em quin-
ze anos, contados a partir de 8 de maio de 1992.

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 242/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural e Comunitária Cohab 
Nova Carolina S.O.S. Vida Nova de Carolina a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Carolina, Estado do Maranhão.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 243/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Ibaté a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Ibaté, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 244/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Coração de Jesus Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Quilombo, Estado de 
Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 245/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Camargo a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Camargo, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 246/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Difusão Comunitária de Mara 
Rosa (ADICOMAR) a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Mara Rosa, Es-
tado de Goiás.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 247/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Amigos da Comunicação de 
Viçosa a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Viçosa, Estado de Alagoas.
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DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 248/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário 
Progresso de Derrubadas a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Derrubadas, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 250/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Rádio Cultura Comunitária FM de São 
Miguel do Oeste a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de São Miguel do Oeste, 
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 252/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária e Cultural Skala a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Paranavaí, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 259/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a União dos Moradores da COHEB Sacavém 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São Luís, Estado do Maranhão.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 264/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Capanema Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
no município de Capanema, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 265/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Rádio Comunitária de Central 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Central, Estado da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 270/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Flores Ltda para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no mu-
nicípio de Vila Flores, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 280/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a permissão outorgada à Rádio Notícias de America-
na Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de Americana, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 284/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Rádio FM do Porto 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Porto União, 
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 286/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Lontrense FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Salto do Lontra, Esta-
do do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 287/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação dos Moradores do Tabuleiro a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Matinhos, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 288/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Momento FM LTDA para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Xanxerê , Estado de 
Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 291/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Sociedade Pedritense 
de Rádio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
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sonora em onda média, no município de Dom Pedrito, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 292/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Simpatia Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no município de Chapada, Estado do Rio Gran-
de do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

PROJETO DE LEI

Nº 4124/1998 (Paulo Rocha) – Acrescenta inciso ao 
art. 181 da Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Bra-
sileiro.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-9-2007

Nº 2122/1999 (Senado Federal – Gerson Camata’) 
– Altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo a 
incluir na Relação Descritiva dos Portos Marítimos, 
Fluviais e Lacustres, o Porto de Regência, no Estado 
do Espírito Santo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-2007

Nº 5741/2001 (Ana Corso) – Dispõe sobre a criação 
dos Comitês de Estudos e Prevenção à Mortalidade 
Materna nos Estados e Municípios e dá outras provi-
dências. E seus apensados. 
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-2007

Nº 1372/2003 (Max Rosenmann) – Cria os Conse-
lhos Federal e Regionais de Zootecnia e dá outras 
providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 1907/2003 (Rubens Otoni) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de publicação de mensagens educativas 
sobre os males e os riscos do tabaco e do álcool, em 
cadernos e livros escolares
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-9-2007

Nº 2055/2003 (Giacobo) – Estabelece o prazo de cin-
co dias para apreciação e pronunciamento, por Junta 
Comercial, do pedido de registro de pequena ou mi-
croempresa.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 3059/2004 (Senado Federal – Jefferson Peres) 
– Altera a Lei nº 3.419, de 5 de julho de 1958, e deter-
mina outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 3607/2004 (Zequinha Marinho) – Inclui na relação 
descritiva do Sistema Rodoviário Federal, integrante 
do anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que “aprova o Plano Nacional de Viação”, a ligação ro-
doviária entre Redenção / PA e Marabá / PA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 5222/2005 (Anselmo) – Acrescenta o inciso VIII ao 
art. 14 da Lei nº 9.985, de junho de 2000.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 5973/2005 (Senado Federal – Magno Malta) – Al-
tera o inciso IV do art. 117 do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para definir 
como causa interruptiva da prescrição a publicação da 
sentença ou acórdão condenatório recorrível.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 5994/2005 (Senado Federal-Lúcia Vânia) – Institui 
o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 6099/2005 (Vander Loubet) – Inclui no Anexo da 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe 
sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que menciona.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 6339/2005 (Marcelo Ortiz) – Dá nova redação ao 
art. 238 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que 
institui o Código de Processo Civil.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 6417/2005 (Senado Federal – Tião Viana) – Altera 
a redação do art. 2º da Lei nº 5.517, de 23 de outubro 
de 1968, para dispor sobre a exigência de aprovação 
em Exame Nacional de Certificação Profissional para 
o exercício da profissão de Médico-Veterinário e dá 
outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 6463/2005 (Chico Alencar) – Institui o dia 25 de 
janeiro como “Dia Nacional da Bossa Nova”.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007
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Nº 6562/2006 (José Carlos Machado) – Obriga as 
empresas prestadoras de serviços públicos a forne-
cerem a seus usuários certidão de quitação anual de 
débitos.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 6782/2006 (Cezar Silvestri) – Altera o Art. 143 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil, e o Art. 274 do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
a fim de instituir requisito para investidura no cargo de 
Oficial de Justiça.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 7203/2006 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
transformação da Fundação Faculdade Federal de Ci-
ências Médicas de Porto Alegre – FFFCMPA em Fun-
dação Universidade Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre – FUFCSPA e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 2913/2004 (Neucimar Fraga) – Dispõe sobre a 
criação de Universidade Federal na Região Norte do 
Estado do Espírito Santo, no Município de São Mateus 
e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 3231/2004 (Luis Carlos Heinze) – Dispõe sobre 
direitos de propriedade intelectual e direitos do con-
sumidor relativos a programas de computador, e dis-
ciplina sua comercialização.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 3790/2004 (Eliseu Padilha) – Altera a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo 
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da disciplina 
de Noções de Informática. E seus apensados.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 4633/2004 (Jamil Murad) – Dispõe sobre a obrigato-
riedade de prestação de serviços de acondicionamento 
ou embalagem das compras em estabelecimentos co-
merciais denominados supermercados, hipermercados 
ou similares. E seus apensados.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 4781/2005 (Max Rosenmann) – Acrescenta dis-
positivo à Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a placa do 
veículo de coleção.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 5637/2005 (Alberto Fraga) – Altera o § 5º do art. 
1º da Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 6394/2005 (Sandes Júnior) – Dispõe sobre a cons-
trução de infra-estrutura de esgotamento sanitário e de 
coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, 
previamente à implantação de empreendimentos tu-
rísticos situados em áreas ecologicamente sensíveis.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-2007

Nº 6825/2006 (Arnaldo Faria de Sá) – “Altera o pará-
grafo 2º do artigo 35, da Lei nº 10.741, de 1º de outu-
bro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e 
dá outras providências”.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

Nº 77/2007 (Edinho Bez) − Acrescenta inciso ao art. 
3º da Lei nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000, de 
forma a isentar do pagamento de emolumentos carto-
riais os aposentados e pensionistas que recebam até 
um salário mínimo mensal. (VIDE ITEM 2.1).
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-2007

Nº 162/2007 (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 disci-
plina obrigatória nos currículos do Ensino Médio.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-9-2007

Nº 667/2007 (Manoel Junior) – Torna obrigatório o 
ensino de Língua Espanhola nas escolas da rede pú-
blica de ensino e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-2007

1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUN-
TA QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS 
A UMAS E CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVER-
GENTES.

Nº 4647/2004 (Senado Federal – Serys Slhessarenko) 
– 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 
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revalidação de diplomas expedidos por universidades 
estrangeiras. 

COM PARECER FAVORÁVEL: PL 4647/2004, prin-
cipal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 7250/2002, PL 
2415/2003, PL 2652/2003, PL 3561/2004, PL 4620/2004 
e PL 6632/2006, apensados.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-9-2007

Nº 3914/2004 (Pastor Frankembergen) – Acrescenta 
dispositivo ao art. 281 do Código de Trânsito Brasilei-
ro, que cuida do julgamento da consistência do auto 
de infração. 

COM PARECER FAVORÁVEL: PL 3914/2007, prin-
cipal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 4303/2004, apen-
sado.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-9-2007

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD

(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEC: art. 202, § 
1º do RICD.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 1437/1999 (Luiz Sérgio) – Torna obrigatório que as 
empresas estrangeiras que exerçam atividades liga-
das à indústria petrolífera no Brasil encomendem um 
mínimo de cinqüenta por cento dos bens e serviços 
que utilizem ao mercado nacional.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 5974/2005 (Senado Federal – Waldeck Ornelas) 
– Dispõe sobre incentivos fiscais para projetos am-
bientais.

COM PARECER PELA INCONSTITUCIONALIDA-
DE E INJURIDICIDADE: PL 5162/2005, apensado. 
(VIDE ITEM 2.2)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 7510/2006 (Senado Federal – Luiz Otávio) – Acres-
centa o inciso XXII ao art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988, para isentar do Imposto de Renda 
das Pessoas Físicas quaisquer rendimentos percebidos 
por maiores de 75 (setenta e cinco) anos de idade. E 
seus apensados. (VIDE ITEM 2.2).
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-9-2007

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU 
ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 5974/2005 (Senado Federal – Waldeck Ornelas) 
– Dispõe sobre incentivos fiscais para projetos am-
bientais.

COM PARECER PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA 
E ORÇAMENTÁRIA: PL 5162/2005, apensado. (VIDE 
ITEM 2.1)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-2007

Nº 7510/2006 (Senado Federal – Luiz Otávio) – Acres-
centa o inciso XXII ao art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988, para isentar do Imposto de Renda 
das Pessoas Físicas quaisquer rendimentos percebidos 
por maiores de 75 (setenta e cinco) anos de idade.

COM PARECER PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA 
E ORÇAMENTÁRIA: PL 5581/2001 E PL 5638/2001, 
apensados. (VIDE ITEM 2.1).
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-9-2007

Nº 77/2007 (Edinho Bez) − Acrescenta inciso ao art. 
3º da Lei nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000, de 
forma a isentar do pagamento de emolumentos carto-
riais os aposentados e pensionistas que recebam até 
um salário mínimo mensal. (VIDE ITEM 1.2).
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-2007

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE 
– ART. 164, § 1º, DO RICD

(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 1723/2007 (Flávio Dino) – Dispõe sobre a interpre-
tação, as conseqüências e os efeitos das mudanças 
de filiação partidária.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-2007
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4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROJETO DE LEI

Nº 1946/2007 (Laerte Bessa) – Dispõe sobre a obri-
gação da União de reservar para os servidores públi-
cos do sistema de segurança pública da União, dos 
Estados e do Distrito Federal, no mínimo 5% (cinco por 
cento) das vagas relativas ao ensino público superior 
e aos cursos públicos de pós-graduação e mestrado, 
e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-2007

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD)

Nº 85/2007 (Maurício Rands) – Altera os artigos 50, 
159, 177 e 193 do Regimento Interno, instituindo limi-
tes para a apreciação de requerimentos de adiamento 
de discussão e votação e de alteração na ordem dos 
trabalhos nas comissões.
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-2007

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE-
DIENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007

Dia 21, 6ª-feira

10:00 FÁBIO SOUTO (DEM – BA)
10:25 WALDIR NEVES (PSDB – MS)
10:50 PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB – CE)
11:15 JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP)
11:40 JUVENIL ALVES (S.PART. – MG)

Dia 24, 2ª-feira

15:00 VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP)
15:25 BILAC PINTO (PR – MG)
15:50 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB – PE)
16:15 VIC PIRES FRANCO (DEM – PA)
16:40 JOAQUIM BELTRÃO (PMDB – AL)

Dia 25, 3ª-feira

15:00 CARLOS EDUARDO CADOCA (PMDB – PE)
15:25 LEANDRO VILELA (PMDB – GO)

Dia 26, 4ª-feira

15:00 JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (DEM – PE)
15:25 EDUARDO BARBOSA (PSDB – MG)

Dia 27, 5ª-feira

15:00 LUCIANA COSTA (PR – SP)
15:25 CARLOS SANTANA (PT – RJ)

Dia 28, 6ª-feira

10:00 JOÃO MAIA (PR – RN)
10:25 ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
10:50 COLBERT MARTINS (PMDB – BA)
11:15 EDUARDO LOPES (PSB – RJ)
11:40 AUGUSTO CARVALHO (PPS – DF)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA  

(DIA 24-9-2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.901/07 – do Sr. Uldurico Pinto 
– que “altera a exigibilidade bancária de aplicação em 
crédito rural e destina parte desses recursos para o 
financiamento de lavouras empregadas na produção 
de biodiesel e para o semi-árido do Nordeste”. 
RELATORA: Deputada JUSMARI OLIVEIRA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª 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 
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pequeno produtor e regras de fixação e liberação dos 
estoques públicos”. 
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  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª 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 SEGUNDA-FEIRA  

(DIA 24-9-2007) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

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. 
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-9-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.415/02 – 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. 
DECURSO: 2ª 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 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: 4ª 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. 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA  

(DIA 24-9-2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.909/07 – da Sra. Gorete Perei-
ra – que “altera dispositivo da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, relativo 
ao Processo de Execução”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.503/97 – do Senado Federal 
– Julio Campos – (PLS 80/1996) – que “regulamenta 
o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, no que diz 
respeito ao Pantanal Mato-Grossense”. (Apensado: 
PL 1714/1999) 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 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 ope-
radoras de telefonia fixa comutada a divulgar a legis-
lação de defesa do consumidor nas listas telefônicas 
de distribuição obrigatória”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.178/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre a cassação da eficácia da 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda – CNPJ / MF e, conseqüen-
temente, do registro no órgão regulador competente na 
hipótese que especifica”. (Apensado: PL 5869/2005) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.105/05 – do Senado Federal-
Fátima Cleide – (PLS 283/2004) – que “dispõe sobre 
a criação do Dia Nacional do Teatro para a Infância e 
a Juventude”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.829/06 – do Sr. Mauro Bene-
vides – que “dá nova redação ao inciso VII e sua letra 
“c” do Artigo 29 e acrescenta o parágrafo 3º ao Artigo 
61 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que 
dispõe sobre o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.528/06 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre o conflito de interesses no exercí-
cio de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal 
e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou 
emprego”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.648/06 – do Senado Federal-
Flexa Ribeiro – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para prorrogar o 
prazo para a elaboração dos planos diretores munici-
pais”. (Apensado: PL 7399/2006) 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 

PROJETO DE LEI Nº 252/07 – do Sr. Gilmar Macha-
do – 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 salarial das gorjetas, 
e obrigar o empregador a destiná-las integralmente aos 
garçons e trabalhadores assemelhados que laborem 
no mesmo horário”. (Apensado: PL 560/2007) 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.185/07 – do Sr. Deley – que “mo-
difica a Lei n° 10.891, de 9 de julho de 2004, instituindo 
penalidade ao atleta que violar regras antidoping”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-9-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.816/99 – do Sr. Raimundo 
Gomes de Matos – que “insitui o “Dia Nacional dos 
Agentes Comunitários de Saúde””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
DECURSO: 2ª 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: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-07 
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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. 

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: 5ª 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: 4ª 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-
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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  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA  

(DIA 24-9-2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.897/07 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera o caput do art. 294 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, que “Dispõe sobre as 
Sociedades por Ações””. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.921/07 – do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “altera dispositivo da Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento)”. 

RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-9-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

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. 
DECURSO: 4ª 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 (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-9-07 

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 
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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 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª 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: 3ª 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: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-9-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO 
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 A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA  

(DIA 24-9-2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.415/04 – do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresárias Rurais, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. 

PROJETO DE LEI Nº 5.324/05 – do Sr. Geraldo Thadeu 
– que “dispõe sobre o parcelamento dos débitos previ-
denciários de entidades filantrópicas e de assistência 
social”. (Apensados: PL 5496/2005 e PL 6556/2006) 
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER. 

PROJETO DE LEI Nº 6.015/05 – do Sr. Beto Albuquer-
que – que “institui o Fundo Nacional do Idoso e autori-
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za deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas 
físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos 
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso”. (Apensa-
do: PL 1194/2007) 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.791/06 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a Lei nº 9.613, de 03 de março 
de 1998, que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou 
ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da 
utilização do Sistema Financeiro para os ilícitos previs-
tos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras – COAF, e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 324/07 – do Sr. Augusto Carva-
lho – que “institui o Programa Nacional de Qualidade 
Ambiental e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. 

PROJETO DE LEI Nº 409/07 – do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS 237/2005) – que “altera 
a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e a Lei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para subme-
ter os serviços de geração, transmissão e distribuição 
de energia ao regime cumulativo da contribuição para 
os Programas de Integração Social e da Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins)”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 

PROJETO DE LEI Nº 411/07 – do Senado Federal 
– Antônio Carlos Magalhães – (PLS 415/2005) – que 
“estabelece normas gerais para a simplificação do 
procedimento de registro de empresários e pessoas 
jurídicas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 950/07 – do Sr. Luiz Couto – que 
“altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Fe-
deral, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.096/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “reduz o prazo para aproveita-
mento de créditos, relativos a bens do ativo imobilizado 
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”. 
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER. 

PROJETO DE LEI Nº 1.617/07 – dos Srs. Henrique 
Afonso e Dr. Talmir – que “altera a Lei nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995, para incluir o nascituro no rol 
de dependentes que possibilitam dedução na base de 
cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física”. 

RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.787/07 – do Sr. João Dado – que 
“dispõe sobre a antecipação do pagamento dos débi-
tos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal 
– REFIS, instituído pela Lei n° 9.964, de 10 de abril de 
2000, e no Parcelamento Especial – PAES, instituído 
pela Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 2.830/03 – do Sr. Hamilton Casa-
ra – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da existência 
prévia de levantamento geológico para a definição de 
áreas que tratam o inciso III do § lº do art. 91, inciso III 
do § Iº do art. 225 e o art. 231, da Constituição Federal, e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 3519/2004) 
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.229/04 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “dá aos trabalhadores em educação 
(professores e funcionários), cuja atuação seja junto 
ao sistema prisional brasileiro, o adicional de pericu-
losidade”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.090/06 – do Senado Federal 
– Augusto Botelho – (PLS 160/2004) – que “altera a Lei 
nº 8.670, de 30 de junho de 1993, que dispõe sobre a 
criação de Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.541/06 – TRIBUNAL DE CON-
TAS DA UNIÃO – (MSC 1/2006) – que “dispõe sobre 
a criação de funções de confiança no Quadro de Pes-
soal do Tribunal de Contas da União e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 967/07 – do Sr. Raimundo Go-
mes de Matos – que “dispõe sobre a homologação e 
o reconhecimento do ato de declaração de estado de 
calamidade pública ou de situação de emergência”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.858/07 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “dispõe sobre a isenção de taxas na 
emissão dos documentos que especifica e altera dis-
positivos da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, e 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-07 
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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 CARNEIRO. 

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. 

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 RECEBERÃO 
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 A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA  

(DIA 24-9-2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.774/03 – do Senado Federal 
– José Jorge – que “revoga o inciso VII do art. 38 do 
Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, alterado 
pela Lei nº 9.314, de 14 de novembro de 1996”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.903/07 – do Sr. Uldurico Pinto 
– que “altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
para destinar parcela dos recursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) ao financiamento de pequenas 
unidades de produção de biocombustíveis”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO CANUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.962/07 – do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “altera a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 
2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza”. 
RELATOR: Deputado VANDER LOUBET. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª 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”. 
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RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO. 
DECURSO: 5ª 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: 24-9-07 

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 inciso 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 inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO BEZERRA. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª 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 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA  

(DIA 24-9-2007) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.251/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação 
de mensagens educativas destinadas à prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis e ao uso de en-
torpecentes, drogas em livros e cadernos escolares””. 
(Apensados: PL 3390/2004 e PL 3437/2004) 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.273/07 – do Sr. Alexandre Sil-
veira – que “inclui as vacinas contra meningites pneu-
mocócicas e meningocócicas no Calendário Básico de 
Vacinação da Criança”. (Apensados: PL 1460/2007, PL 
1539/2007 e PL 1793/2007) 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª 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: 4ª 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. 
DECURSO: 5ª 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. 
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA  

(DIA 24-9-2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.322/03 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “altera a redação do art. 6º da Lei nº 10.101, de 
19 de dezembro de 2000, autorizando o trabalho no co-
mércio varejista em geral”. (Apensados: PL 3850/2004, 
PL 921/2007, PL 1107/2007 e PL 1314/2007) 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.906/07 – do Sr. Juvenil Alves 
– que “altera dispositivo da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que regula o art. 37, inciso XXI, da Constitui-
ção Federal, institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.915/07 – do Sr. Eliene Lima 
– que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho para 
tornar obrigatória a anotação na Carteira de Trabalho 
e Previdência Social da condição de devedor de pen-
são alimentícia”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.933/07 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “cria cargos de provi-
mento efetivo e em comissão no Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª 
Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.934/07 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “dispõe sobre o exercício da profis-
são de Oleiro ou Ceramista”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.951/07 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica Federal de Moda, Artes e Estilo de 
Guaporé, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.954/07 – do Sr. Waldir Mara-
nhão – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 
Técnica Federal de Construção Naval, em São José 
de Ribamar, no Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.992/07 – do Poder Executivo 
– (MSC 664/2007) – que “institui o regime de previ-
dência complementar para os servidores públicos fe-

derais titulares de cargo efetivo, inclusive os membros 
dos órgãos que menciona, fixa o limite máximo para a 
concessão de aposentadorias e pensões pelo regime 
de previdência de que trata o art. 40 da Constituição, 
autoriza a criação de entidade fechada de previdência 
complementar denominada Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal – FUN-
PRESP, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-9-07 

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. 
DECURSO: 3ª 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. 
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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. 

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: 5ª 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 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª 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. 
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-9-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.741/03 – 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-
sa na embalagem dos produtos de telefonia celular 
comercializados no País”. (Apensados: PL 4141/2004 
e PL 4196/2004) 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINº 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-07 

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 “estabelece a 
obrigatoriedade da inclusão de eclusas e de equipamen-
tos 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 MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (11 DIAS)

DECURSO: 9º dia
ÚLTIMO DIA: 23-9-2007

III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS  
COMISSÕES 

EM 20-9-2007: 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 

PROJETO DE LEI Nº 2.007/2007 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 350/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 351/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 352/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 353/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 354/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 355/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 356/2007 
PROJETO DE LEI Nº 3.913/2000 
PROJETO DE LEI Nº 2.017/2003 
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 87/2007 
RECURSO Nº 99/2007 

Comissão de Defesa do Consumidor: 

PROJETO DE LEI Nº 1.973/2007 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 

MENSAGEM Nº 670/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.931/2007 

Comissão de Educação e Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 1.755/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.986/2007 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 1.958/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.964/2007 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle: 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
27/2007 
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Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 

PROJETO DE LEI Nº 1.965/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.999/2007 

Comissão de Minas e Energia: 

PROJETO DE LEI Nº 1.962/2007 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional: 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
26/2007 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 

PROJETO DE LEI Nº 1.963/2007 

Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 1.959/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.988/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.996/2007 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 1.939/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.944/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.961/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.989/2007 

Comissão de Turismo e Desporto: 

PROJETO DE LEI Nº 1.977/2007 

Comissão de Viação e Transportes: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
356/2007 

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 58 
minutos.)

PARECERES

PROJETO DE LEI N.º 2.774-A, DE 2003 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 373/2003 
OFÍCIO (SF) Nº 2.332/2003

Revoga o inciso VII do art. 38 do De-
creto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, 
alterado pela Lei nº 9.314, de 14 de novem-
bro de 1996; tendo parecer da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela aprovação (relator: DEP. VI-
CENTINHO).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Minas e 

Energia 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 de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 2.774, de 2003, visa revo-
gar o inciso VII do art. 38 do Decreto-Lei nº 227, de 
28 de fevereiro de 1967, retirando assim, do Código 
de Mineração, a exigência de incluir, como elemento 
de instrução do requerimento de concessão de lavra, 
prova de disponibilidade de fundos ou da existência 
de compromissos de financiamento, necessários para 
a execução do plano de aproveitamento econômico e 
operação da mina.

De acordo com a justificativa do projeto, a exigên-
cia, como consta na legislação em vigor, representa 
entrave burocrático e inócuo, que serve apenas para 
tornar os mineradores reféns de instituições financei-
ras, as quais impõem descabidas obrigações como 
condição para a obtenção do documento.

Esgotado o prazo regimental de cinco sessões, 
aberto para apresentação de emendas ao projeto, ne-
nhuma foi recebida.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da 
proposição com base no que dispõe o art. 32, XVIII, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Como hoje se encontra, o Código de Mineração 
exige, do minerador, a prova da existência de compro-
missos de financiamento necessários à execução do 
plano de aproveitamento econômico e operação da 
mina. Ocorre que algumas instituições financeiras têm 
exigido como contrapartida, para fornecer o documento, 
o depósito em conta-corrente ou aplicações financei-
ras no montante integral dos investimentos requeridos 
para implantação do respectivo projeto.

Tal exigência é descabida pois, se o minerador 
tivesse os recursos de que necessita disponíveis em 
sua conta bancária, teria plenas condições de explo-
rar a jazida por sua conta e risco, sem depender de 
qualquer agente financeiro para aportar recursos cor-
respondentes.

Nesse impasse que se criou, entendemos que 
o documento exigido apenas burocratiza o processo, 
tornando o minerador refém de um atravessador que 
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não contribui em nada, nesta situação específica, para 
a exploração da atividade econômica.

Além disso, os recursos que tornam possível a 
exploração de qualquer atividade econômica se fazem 
necessários ao longo do tempo, de acordo com um 
cronograma de desembolso, não havendo razão para 
que se exija sua integral disponibilidade no início do 
processo exploratório.

Não fosse o bastante a incongruência dessa pri-
meira exigência, temos informações de que a maioria 
dos agentes financeiros só viabiliza o financiamento 
ao minerador após a obtenção de prova de concessão 
da lavra. Cria-se, portanto, uma incoerência sem so-
lução na qual para obter um documento o minerador 
precisa de outro, mas não o tem porque depende do 
primeiro para consegui-lo.

É de se ressaltar, ainda, que estas exigências 
atingem, via de regra, os pequenos mineradores, haja 
vista que as grandes empresas, quando necessitam 
de recursos de terceiros, normalmente conseguem 
obtê-los oferecendo garantias outras que não a prova 
de concessão da lavra. O dispositivo é, portanto, além 
de inócuo e burocrático, discriminatório, sendo mais 
do que urgente sua revogação.

Assim, ante todo o exposto, só nos resta votar 
pela APROVAÇÃO, no mérito, do Projeto de Lei nº 
2.774, de 2003.

Sala da Comissão, 4 de setembro de2007. – Depu-
tado Vicentinho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, apro-
vou unanimemente o Projeto de Lei nº 2.774/2003, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Vicentinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nelson Marquezelli – Presidente, Wilson Braga e 

Paulo Rocha – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Daniel 
Almeida, Edgar Moury, Edinho Bez, Gorete Pereira, 
José Carlos Vieira, Manuela D’ávila, Marco Maia, Mau-
ro Nazif, Milton Monti, Pedro Henry, Roberto Santia-
go, Tadeu Filippelli, Tarcísio Zimmermann, Thelma de 
Oliveira, Vicentinho, Átila Lins, Carlos Alberto Canuto, 
Carlos Alberto Leréia, Eduardo Barbosa, João Oliveira 
e Maria Helena.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Nelson Marquezelli, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.534-A, DE 2004 
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
cada cesta básica produzida e distribuída 
no País pelo Poder Público ou pela inicia-

tiva privada conter pelo menos dois livros 
representativos da cultura nacional; tendo 
parecer da Comissão de Educação e Cul-
tura, pela aprovação (relator: DEP. SEVE-
RIANO ALVES).

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

O Projeto de Lei nº 4.534 de 2004, do nobre 
Deputado Gonzaga Patriota, tem por objetivo incentivar 
fortemente a cultura da população geralmente excluída 
do acesso aos bens culturais, por incluir pelo menos 
dois exemplares de livros representativos da literatu-
ra nacional em todas as cestas básicas de alimentos 
produzidas e distribuídas no país.

A proposição estabelece que os livros clássicos de 
autores nacionais, sem excluir os demais, terão priori-
dade na distribuição, determinando também que sejam 
levados em conta os diversos gêneros literários e as 
várias manifestações da cultura regional, bem como a 
adequação das leituras às diversas faixas etárias.

O projeto, que não recebeu emendas no prazo 
regimental, foi distribuído à Comissão de Educação e 
Cultura, conforme Art. 24, II para análise do mérito, e 
à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
nos termos do Art. 54 em consonância com o Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados. 

Nesta Comissão, coube ao nobre Deputado Pau-
lo Rubem Santiago a relatoria da proposição, sendo o 
seu parecer pela rejeição da proposta. 

Em reunião nesta data, o plenário da Comissão 
rejeitou o parecer do nobre relator e coube a mim a 
redação do parecer vencedor.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O mérito da proposição ora examinada é irrefu-
tável, como bem o reconhece o eminente relator ori-
ginário, Deputado Paulo Rubem Santiago. Milhões de 
famílias em todo o país teriam a oportunidade de rece-
ber mensalmente, junto com os demais itens da cesta 
básica, pelo menos dois livros que em muito amplia-
riam o acesso ao conhecimento e aos bens culturais. 
Se cada cesta básica contivesse, além do “alimento 
material”, livros que constituem “o pão para o espírito”, 
para usar as palavras do nobre relator.
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Não existem impedimentos de qualquer ordem para 
a aprovação e a implementação da presente proposi-
ção. O mercado está fabricando livros a preço próximo 
de um real. Dois ou três livros representarão um custo 
insignificante. Existem no mercado editorial muitas op-
ções de papel barato, encadernação simples, que muito 
têm contribuído para tornar o livro mais acessível à ca-
mada de menor poder aquisitivo da população. É pos-
sível mesmo que o valor dos livros nem seja acrescido 
à cesta básica. Principalmente a aquisição em grande 
quantidade das obras contribuirá em muito para que o 
preço dos livros sejam ainda mais baixos. Será um gran-
de pessimismo supor que não se poderá acrescentar 
livros a essa ferramenta de tão grande impacto social 
que é a cesta básica. Um custo tão insignificante não 
impedirá que uma proposição dessa importância tenha 
sua aprovação impedida por esse colegiado.

A ação proposta neste Projeto de Lei, sendo 
100% proativa, vem se somar às outras ações do go-
verno em prol da democratização do acesso ao livro. 
O fato de já haver várias medidas em andamento, e 
muitas de sucesso, não impede que mais uma venha 
ser acrescentada. Torna mais urgente a aprovação da 
presente proposição o fato de que os programas de 
distribuição do governo visam á distribuição de livros 
exclusivamente nas escolas, são livros didáticos distri-
buídos, principalmente no ensino fundamental. O pro-
jeto ora em questão pretende ser muito mais amplo, 
distribuindo livros a toda a população. 

Não há redundância, portanto, entre a idéia que 
se discute aqui com os programas já em andamento. 
Os programas governamentais visam à distribuição de 
livros didáticos para as escolas de ensino fundamen-
tal. O presente projeto trata da distribuição de livros 
de literatura diretamente à população. Um programa 
se soma ao outro, aperfeiçoando-o. Com relação à 
previsão orçamentária para fazer frente às eventuais 
despesas com a aprovação deste projeto, isso poderá 
ser feito posteriormente, há prazo hábil para isso.

Ante o exposto, pronunciamo-nos no sentido 
da aprovação do Projeto de Lei nº 4.534, de 2004.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2007. – Depu-
tado Severiano Alves, Relator-Substituto.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 4.534/04,nos termos do parecer 
vencedor do relator-substituto, Deputado Severiano 
Alves, contra os votos dos Deputados Antônio Carlos 
Biffi, Lelo Coimbra e Jorginho Maluly. O parecer do 
Deputado Paulo Rubem Santiago passou a constituir 
voto em separado.

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.

VOTO EM SEPARADO DO DEP. PAULO RUBEM 
SANTIAGO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.534, de 2004, do nobre 
Deputado Gonzaga Patriota, visa a tornar obrigatória 
a inclusão de, no mínimo, dois exemplares de livros 
representativos da literatura nacional em todas as 
cestas básicas de alimentos produzidas no País para 
distribuição, por qualquer órgão público, ou comercia-
lização, por organismos privados. 

A iniciativa determina que serão privilegiados, sem 
exclusão dos demais, os livros considerados clássicos, 
de autores nacionais. Fixa, ainda, que, no processo de 
escolha, serão levados em conta os diversos gêneros 
literários, as várias manifestações da cultura regional e 
a adequação das leituras às diversas faixas etárias. 

O projeto foi distribuído à Comissão de Educação 
e Cultura, para análise do mérito cultural, nos termos 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto 

É de fundamental importância empreender esforços 
com vistas a erradicar o analfabetismo total, combater o 
analfabetismo funcional, estimular a leitura e democrati-
zar o acesso ao livro e a todas as formas de informação. 
São essas condições básicas para se instituir um caráter 
verdadeiramente democrático ao País. Para se construir 
novo projeto de Nação, com organização social mais justa, 
participação efetiva dos cidadãos e melhores condições de 
vida para todos, não há dúvida de que é preciso ampliar o 
acesso ao conhecimento e aos bens culturais.

O projeto de lei em análise, de autoria do nobre 
Deputado Gonzaga Patriota, oferece proposta nesse 
sentido, ao criar a obrigatoriedade de toda a cesta básica 
de alimentos, produzida por órgãos públicos ou comer-
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cializada por organismos privados em todo o território 
nacional, conter, no mínimo, dois exemplares de livros 
representativos da literatura nacional. Assim, segundo 
o autor da iniciativa, toda família carente que recebe ou 
compra cesta básica passará a adquirir, junto com o ali-
mento material, o pão para o espírito. 

Concordamos com o autor da iniciativa, no que 
tange à importância e a premência de se implantar ação 
voltada para ampliar aos brasileiros o direito à cultura 
letrada, por meio da universalização do acesso ao livro 
e à literatura. Todavia, a medida proposta se reveste de 
incontornáveis óbices que tornam desaconselhável a sua 
aprovação por este órgão técnico. 

O primeiro diz respeito à obrigatoriedade de inclusão 
de livros nas cestas básicas de alimentos produzidas para 
o mercado. Com vistas a atender tal determinação, pro-
dutores e comerciantes pagarão por exemplares literários 
para incluir nas cestas que comercializam. Por mais baixo 
que seja o preço de custo que venham a conseguir, esse 
valor será repassado aos consumidores. Não nos parece 
medida justa impor a quem precisa pagar pelas cestas 
básicas – de modo geral, famílias de baixa renda, muitas 
delas dependentes dos recursos do Bolsa Família – o ônus 
adicional e compulsório referente aos livros.

Outro aspecto que desaconselha a aprovação des-
ta iniciativa é o fato de que ela também estabelece para 
o Poder Público a obrigatoriedade de incluir livros em 
qualquer programa que distribua cestas básicas, impon-
do, assim, responsabilidades, atribuições e gastos para 
o Poder Executivo. Esta Casa tem sistematicamente se 
pronunciado contrária às interferências desse tipo, con-
sideradas inconstitucionais.

Cabe observar, ainda, que incluir livros nas cestas 
básicas distribuídas pelo Poder Público, implicaria despesa 
não prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
o que também torna inviável a aprovação da iniciativa ou 
mesmo a sua sanção pelo Presidente da República. 

Por fim, destacamos que o Governo Federal já tem 
demonstrado preocupação com a formação de leitores e 
com a democratização do acesso ao livro. Encontra-se 
em vigor, o Programa Fome de Livro, de responsabili-
dade do Ministério da Cultura e da Fundação Biblioteca 
Nacional, iniciativa integrada à Política Nacional do Livro, 
Leitura e Bibliotecas, que tem por objetivo assegurar e 
democratizar o acesso ao livro e à leitura a toda a socie-
dade, a partir da compreensão do valor da leitura e da 
escrita como instrumento indispensável para que as pes-
soas possam desenvolver plenamente suas capacidades 
humanas, exercer seus direitos, participar efetivamente 
da sociedade, melhorar seu nível educativo, fortalecer os 
valores democráticos, criar, conhecer os valores e modos 
de pensar de outras pessoas e culturas, e ter acesso ao 

conhecimento e à herança cultural da humanidade me-
diante a palavra escrita. 

O referido programa é composto por um conjunto 
de projetos e ações em parceria com outros ministérios, 
governos estaduais, prefeituras, empresas privadas e es-
tatais e organizações da sociedade. Um dos eixos estrutu-
rais da iniciativa é a Democratização do Acesso ao Livro, 
que tem como uma das ações principais a distribuição 
do livro gratuito por meio de programas governamentais, 
o que torna a presente proposta redundante. 

Em razão do exposto, votamos pela rejeição do 
Projeto de Lei nº 4.534, de 2006. 

Sala da Comissão, 9 de agosto de 2007. – Depu-
tado Paulo Rubem Santiago.

PROJETO DE LEI Nº 5.045-B, DE 2005 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 102/2004 
OFÍCIO (SF) Nº 424/2005

Altera o Decreto-Lei nº 667, de 2 de 
julho de 1969, que dispõe sobre a orga-
nização das Polícias Militares e Corpos 
de Bombeiros Militares dos Estados, dos 
Territórios e do Distrito Federal; tendo pa-
receres: da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, pela aprova-
ção, com substitutivo (relator: DEP. TADEU 
FILIPPELLI); e da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado, 
pela aprovação, com substitutivo (relator: 
DEP. LAERTE BESSA).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Segu-
rança Pública e Combate ao Crime Organi-
zado; Finanças e Tributação (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 Segurança 
Pública E Combate Ao Crime Organizado

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 5.045, de 2005, do Senado 
Federal, atribui aos Chefes do Poder Executivo estadual, 
distrital e territorial, a possibilidade de convocação, em 
caráter temporário, de militares que estejam, no máxi-
mo, há cinco anos na reserva remunerada das polícias 
militares, em caso de grave perturbação da ordem ou 
de iminência de sua irrupção. A convocação dar-se-á 
para ocupar funções de assessoramento, administra-
tivas ou operacionais de natureza especial, definidas 
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como aquelas inerentes à segurança de dignitários ou 
de instalações públicas que necessitem de segurança 
armada e as relacionadas com a defesa civil. Em com-
plemento, define a possibilidade de aproveitamento em 
quadro diverso do que ocupava quando em atividade 
e de promoção por bravura e post mortem.

O autor da proposição, Senador Marcelo Crivella, 
apontou como justificativa para a iniciativa a neces-
sidade de serem previstos, na legislação pertinente, 
instrumentos que permitam às polícias militares fazer 
frente às ações de organizações criminosas sem a ne-
cessidade de utilização dos efetivos das Forças Arma-
das. Nesse sentido, a possibilidade de convocação de 
policiais militares na reserva garantiria a mobilização 
de militares estaduais em condições de pronto empre-
go, uma vez que os policiais convocados poderiam ser 
utilizados em atividades burocráticas o que liberaria 
o efetivo alocado no desempenho dessas atribuições 
para desempenho da atividade-fim da força.

Apreciada na Comissão de Trabalho, Administra-
ção e Serviço Público, tendo como Relator o Exmo. Sr. 
Deputado Tadeu Felippeli, a proposição ora sob análise 
foi aprovada, nos termos do Substitutivo apresentado 
pelo Relator, cujas alterações essenciais em relação 
ao texto original foram:

a) no caput do art. 3º-A: 1) substituição 
da expressão “da reserva remunerada” pela 
expressão “na condição de inatividade remu-
nerada”; 2) inserção da expressão “e dos cor-
pos de bombeiros militares”; 3) substituição 
do termo “convocado” pelo termo “revertido”; 
4) inserção da expressão “ouvido o respecti-
vo Comandante-Geral”; e 5) inserção de dois 
incisos ao caput do artigo definindo duas si-
tuações que possibilitam a reversão ao servi-
ço ativo: convocação compulsória no caso de 
grave comprometimento da ordem pública e 
designação voluntária para funções de asses-
soramento técnico, administrativo, segurança 
de dignitários e defesa civil;

b) inserção de um novo parágrafo pri-
meiro prevendo que a convocação terá prazo 
certo e determinado, com a duração de três 
meses, prorrogável, uma única vez por igual 
período, não podendo ser convocados os mi-
litares estaduais que estejam na reserva há 
mais de cinco anos;

c) renumeração do parágrafo primeiro 
para parágrafo segundo, inserindo-se ao final 
do texto a expressão “e ficará excedente, não 
ocupando cargos ou funções da ativa”;

d) renumeração do parágrafo segundo 
para parágrafo terceiro, substituindo a expres-

são “à segurança de dignitários, ou de instala-
ções públicas, cuja segurança exija proteção 
armada, bem como as atividades de defesa 
civil” pela expressão “à atividade militar estadu-
al ou do Distrito Federal prevista na legislação 
e no ato de reversão”;

e) renumeração do parágrafo terceiro 
para parágrafo quarto, substituindo a expressão 
“na forma da lei aplicável aos servidores em 
atividade” pela expressão “na forma da regula-
mentação do respectivo ente federado, deven-
do estar apto física e mentalmente, bem como 
possuir comportamento ético adequado”;

f) limita a trinta por cento do efetivo ativo 
o número de militares que podem ser revertidos 
em caráter temporário ao serviço ativo.

No prazo regimental de cinco sessões, não foram 
apresentadas emendas à proposição.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A extensão para as polícias militares da possibi-
lidade de reversão do inativo para o serviço ativo, por 
período determinado, a exemplo do que já está previs-
to para as Forças Armadas, mostra-se extremamen-
te conveniente sob a ótica da Segurança Pública. Tal 
iniciativa permite, em situações emergenciais, suprir 
a necessidade de recursos humanos qualificados, em 
face de exigências decorrentes da situação atual da 
segurança pública no Brasil, sem que isso implique 
gastos adicionais de natureza previdenciária, decor-
rentes da admissão de novos quadros.

Se a idéia inicial merece apoio, igualmente devem 
ser aprovadas as melhorias implementadas no texto 
inicial, pelo Substitutivo apresentado na Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Público, dentro as 
quais merecem destaque, pelo seu conteúdo, as abai-
xo indicadas.

Por ser emergencial e ter por fundamento a ex-
periência profissional do policial revertido ao serviço 
ativo, está correta a fixação de prazo limite de duração 
da reversão e de tempo máximo entre o afastamento do 
serviço ativo e o retorno do policial à atividade. Igual-
mente importantes a classificação do militar convocado 
como excedente, para evitar-se prejuízo na promoção 
dos militares que estão na carreira, e a fixação do limite 
percentual da relação entre o efetivo ativo e o efetivo 
revertido em caráter temporário.

As demais alterações – a definição de funções 
passíveis de serem ocupadas e das situações funda-
mentadoras da reversão, a obrigatoriedade de audi-
ência do Comandante-Geral, o estabelecimento da 
comprovação de condições físicas, mentais e éticas 
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para que seja possível a reversão, bem como a remis-
são à legislação estadual para a fixação da atividade 
militar que pode ser exercida pelo revertido –, todas 
de natureza administrativa, aperfeiçoam a proposição 
original, fazendo com que a disciplina legal do tema 
seja mais precisa e detalhada.

Em face do exposto, voto pela aprovação des-
te Projeto de Lei nº 5.045, de 2005, nos termos do 
Substitutivo em anexo, que possui o mesmo texto 
do Substitutivo aprovado no âmbito da Comissão 
de Trabalho, Administração e Serviço Público.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2007. – Depu-
tado Laerte Bessa, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 5.045, DE 2005

Altera o Decreto-Lei nº 667, de 2 de 
julho de 1969, que dispõe sobre a organi-
zação das Polícias Militares e dos Corpos 
de Bombeiros Militares dos Estados, dos 
Territórios e do Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a redação do Decreto-lei nº 

667, de 2 de julho de 1969.
Art. 2º O Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 

passa a vigorar acrescido do seguinte art. 3º-A:

Art. 3º-A Sem prejuízo das disposições 
do art. 3º, o militar na condição de inatividade 
remunerada das polícias militares e dos corpos 
de bombeiros militares poderá ser revertido, 
em caráter temporário, para o serviço ativo, 
por ato do Chefe do Poder Executivo esta-
dual, do Distrito Federal ou dos Territórios, 
ouvido o respectivo Comandante-Geral, nos 
seguintes casos:

I – convocado compulsoriamente em caso 
de grave perturbação da ordem ou de iminência 
de sua irrupção, para exercer funções opera-
cionais de natureza especial;

II – designado voluntariamente para exer-
cer funções de assessoramento técnico, ad-
ministrativo, segurança de dignitários e defe-
sa civil;

§ 1º No caso do inciso I deste artigo de-
verá ser observado o seguinte:

a) a convocação será por prazo certo e 
determinado, não podendo ultrapassar três 
meses, prorrogável por igual período em caso 
de comprovada e extrema necessidade;

b) ficam excluídos dessa convocação 
aqueles em inatividade há mais de 5 (cinco) 
anos.

§ 2º O policial militar revertido ao serviço 
ativo em caráter temporário poderá ser aprovei-
tado em quadro diverso do que ocupava ante-
riormente, não podendo concorrer aos quadros 
de acesso para fins de promoção, exceto por 
bravura e post-mortem, e ficará excedente, não 
ocupando cargos ou funções da ativa.

§ 3º As funções operacionais especiais, 
para fins deste artigo, são aquelas inerentes à 
atividade militar estadual ou do Distrito Federal 
prevista na legislação e no ato de reversão.

§ 4º O militar que retornar à atividade, 
nas condições deste artigo, receberá remune-
ração na forma da regulamentação do respec-
tivo ente federado, devendo estar apto física 
e mentalmente, bem como possuir comporta-
mento ético adequado.

§ 5º O número de militares revertidos na 
forma deste artigo não poderá exceder a trinta 
por cento do efetivo ativo.

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

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2007. – Depu-
tado Laerte Bessa, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 5.045/05, com subs-
titutivo, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Laerte Bessa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Pinto Itamaraty, Raul Jungmann e Laerte Bessa 

– Vice-Presidentes; Alexandre Silveira, Arnaldo Faria 
de Sá, Edmar Moreira, Francisco Tenorio, Guilherme 
Campos, José Eduardo Cardozo, Lincoln Portela, Mar-
celo Itagiba, Marina Maggessi, Paulo Pimenta, Sérgio 
Moraes, Vieira da Cunha – Titulares; Marcelo Almeida, 
Mauro Lopes e William Woo – Suplentes.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007. – 
Deputado João Campos, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO  
AO PROJETO DE LEI Nº 5.045, DE 2005

Altera o Decreto-Lei nº 667, de 2 de 
julho de 1969, que dispõe sobre a organi-
zação das Polícias Militares e dos Corpos 
de Bombeiros Militares dos Estados, dos 
Territórios e do Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a redação do Decreto-lei nº 

667, de 2 de julho de 1969.
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Art. 2º O Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 3º-A:

Art. 3º-A Sem prejuízo das disposições 
do art. 3º, o militar na condição de inatividade 
remunerada das polícias militares e dos corpos 
de bombeiros militares poderá ser revertido, 
em caráter temporário, para o serviço ativo, 
por ato do Chefe do Poder Executivo esta-
dual, do Distrito Federal ou dos Territórios, 
ouvido o respectivo Comandante-Geral, nos 
seguintes casos:

I – convocado compulsoriamente em caso 
de grave perturbação da ordem ou de iminência 
de sua irrupção, para exercer funções opera-
cionais de natureza especial;

II – designado voluntariamente para exer-
cer funções de assessoramento técnico, ad-
ministrativo, segurança de dignitários e defe-
sa civil;

§ 1º No caso do inciso I deste artigo de-
verá ser observado o seguinte:

a) a convocação será por prazo certo e 
determinado, não podendo ultrapassar três 
meses, prorrogável por igual período em caso 
de comprovada e extrema necessidade;

b) ficam excluídos dessa convocação 
aqueles em inatividade há mais de 5 (cinco) 
anos.

§ 2º O policial militar revertido ao serviço 
ativo em caráter temporário poderá ser aprovei-
tado em quadro diverso do que ocupava ante-
riormente, não podendo concorrer aos quadros 
de acesso para fins de promoção, exceto por 
bravura e post-mortem, e ficará excedente, não 
ocupando cargos ou funções da ativa.

§ 3º As funções operacionais especiais, 
para fins deste artigo, são aquelas inerentes à 
atividade militar estadual ou do Distrito Federal 
prevista na legislação e no ato de reversão.

§ 4º O militar que retornar à atividade, 
nas condições deste artigo, receberá remune-
ração na forma da regulamentação do respec-
tivo ente federado, devendo estar apto física 
e mentalmente, bem como possuir comporta-
mento ético adequado.

§ 5º O número de militares revertidos na 
forma deste artigo não poderá exceder a trinta 
por cento do efetivo ativo.

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

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007. – 
Deputado João Campos, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.324-A, DE 2005 
(Do Sr. Geraldo Thadeu)

Dispõe sobre o parcelamento dos débi-
tos previdenciários de entidades filantrópi-
cas e de assistência social; tendo parecer da 
Comissão de Seguridade Social e Família, 
pela aprovação deste, do PL 5496/2005, e do 
PL 6556/2006, apensados, com substitutivo 
(relator: DEP. JOSÉ LINHARES).

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família; 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 Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do Depu-
tado GERALDO THADEU, propõe que às entidades 
filantrópicas e de assistência social em débito junto 
ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com 
fatos geradores anteriores a 28 de fevereiro de 2005, 
seja concedida a possibilidade de parcelamento de 
seus débitos, mesmo que inscritos na Dívida Ativa e 
ainda que objeto de execução judicial ou inclusão em 
parcelamento anterior. Para tal, exige a desistência de 
eventual recurso administrativo ou judicial e a renún-
cia a quaisquer alegações de direito sobre a matéria, 
sendo que aquelas que não tiveram seus débitos ain-
da constituídos deverão confessá-los. Restringe esse 
parcelamento às entidades detentoras da “Declaração 
de Utilidade Pública”.

Ainda, estipula que os débitos serão consolida-
dos no mês do requerimento, suspendendo-se multas 
e juros, e pagos em parcelas mensais e sucessivas, 
equivalentes a um por cento da receita bruta auferida 
pela entidade no exercício anterior, com valor mínimo 
de R$ 100,00 cada parcela. O recolhimento da pri-
meira parcela deve ocorrer em até trinta dias a partir 
da data do requerimento, e o das demais até o último 
dia útil do mês subseqüente, sendo que a interrupção 
do recolhimento por três meses sucessivos implicará 
a rescisão do parcelamento, com incidência de juros 
e multa sobre o remanescente, compensados ou va-
lores já recolhidos.

O Projeto de Lei nº 5.496, de 2005, de autoria da 
Deputada GORETE PEREIRA, em apenso, propõe o 
parcelamento dos débitos previdenciários, fundiários 
e fiscais de hospitais, maternidades e casas de saúde 
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que sejam entidades filantrópicas, com fatos geradores 
anteriores a 31 de maio de 2005. Estipula que o paga-
mento ocorrerá em até cento e oitenta meses, tendo 
cada parcela o valor mínimo de R$ 1.000,00 junto a 
cada órgão público e, quanto à situação processual 
do débito, desistência recursal, confissão da dívida, 
prazos e requisitos, adota as mesmas regras dadas 
pelo PL nº 5.324, de 2005.

O Projeto de Lei nº 6.556, de 2006, também em 
apenso, de autoria do Deputado POMPEO DE MAT-
TOS, estabelece que as entidades filantrópicas da área 
de saúde com débitos junto ao INSS, cujos fatos ge-
radores sejam anteriores a 31 de dezembro de 2005, 
poderão optar pelo parcelamento de suas dívidas em 
até duzentas e quarenta prestações, com valor mínimo 
de R$ 1.000,00 cada. A interrupção do recolhimento 
por até três meses sucessivos ou seis meses alterna-
dos determinará a rescisão do parcelamento. Subli-
nha que a concessão do parcelamento não implicará 
a suspensão de eventual ação penal em tramitação. 
Por fim, quanto à situação processual do débito, desis-
tência recursal, confissão da dívida, demais prazos e 
requisitos, propõe as mesmas regras dos Projetos de 
Lei nºs 5.324, de 2005, e 5.496, de 2005.

A proposição foi distribuída para a Comissão de 
Seguridade Social e Família, a Comissão de Finanças 
e Tributação e a Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

No prazo regimental, não foram oferecidas emen-
das.

É o relatório.

II – Voto do Relator

São inquestionáveis o mérito e a oportunidade 
das proposições sob comento.

É notória a precariedade do sistema público de 
saúde brasileiro, vítima da desídia dos governantes, 
com carência sistemática de leitos, sempre claudicante 
pela falta de recursos financeiros e humanos.

Esse quadro sombrio, só não chega a ser atroz 
pela existência do sistema filantrópico de hospitais, 
notadamente as Santas Casas de Misericórdia, que, 
em muitas localidades, constituem-se no único abrigo 
hospitalar para os enfermos despossuídos.

É de conhecimento geral a insuficiência da re-
muneração que essas entidades percebem pelo indis-
pensável serviço que prestam à sociedade. Registre-se 
que, ao lado da insuficiência remuneratória caminha 
o atraso no repasse das verbas devidas, levando es-
sas entidades a angustiante aperto financeiro, que 
ocasiona, entre outras medidas desesperadas para 
manter as portas abertas, atraso no recolhimento de 
seus compromissos previdenciários e fundiários. Desse 

procedimento, surgem novos gravames, decorrentes 
de multas, juros, etc., que inviabilizam a continuidade 
dos seus serviços.

Diante desse quadro, foram colocadas as propo-
sições em debate, que objetivam equacionar os débitos 
dessas entidades junto à administração pública, por 
meio do parcelamento de suas dívidas consolidadas 
e, ao mesmo tempo, permitir que sigam em funcio-
namento, prestando seus generosos serviços para a 
sociedade.

Dessa forma, oferecemos Substitutivo que elenca 
os aspectos de excelência das proposições sob exa-
me, e optamos por elastecer a data limite dos débitos 
contraídos a serem objeto do parcelamento para 30 
de junho de 2007.

Sublinhe-se, por outro lado, que a edição da Lei 
nº 11.505, de 18 de julho de 2007, decorrente da con-
versão da Medida Provisória nº 358, de 16 de março 
de 2007, que instituiu a chamada “Timemania”, con-
quanto tenha disposto sobre a atribuição de 3% da 
arrecadação dessa loteria para as Santas Casas de 
Misericórdia e hospitais filantrópicos, não tratou dos 
débitos dessas entidades, pelo que entendemos que 
segue mantida a situação que inspirou a apresentação 
das proposições sob análise, mesmo reconhecendo a 
inegável importância dos recursos a serem auferidos 
por essa nova modalidade lotérica.

Isto posto, votamos pela aprovação dos Projetos 
de Lei n° 5.324, de 2005, n° 5.496, de 2005, e n° 6.556, 
de 2006, na forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado José Linhares, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
No 5.324, DE 2007 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As entidades filantrópicas de saúde e de 

assistência social em débito junto ao Instituto Nacio-
nal do Seguro Social – INSS e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS, com fatos geradores 
anteriores a 30 de junho de 2007, podem optar pelo 
parcelamento instituído por esta Lei.

Parágrafo Único. Poderão ser objeto de parce-
lamento os débitos constituídos ou não, inscritos ou 
não na Dívida Ativa, mesmo que em fase de execução 
judicial, ou que estejam incluídos em parcelamento 
anterior, ainda que não quitado ou cancelado por falta 
de pagamento.

Art. 2º As entidades mencionadas no artigo 1º 
desta lei que estiverem discutindo, judicial ou admi-
nistrativamente, os débitos junto ao INSS e ao FGTS 
deverão desistir, expressamente e de forma irrevogável, 
da impugnação ou do recurso interposto e renunciar a 
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quaisquer alegações de direito sobre as quais se fun-
dam os respectivos processos administrativos e ações 
judiciais, relativos à matéria objeto de parcelamento.

§ 1º As entidades que ainda não tiveram seus 
débitos constituídos deverão confessá-los de forma 
irretratável e irrevogável.

§ 2º A opção pelo parcelamento, nos termos desta 
lei, dispensa e apresentação de bens à penhora e im-
plica desistência compulsória e definitiva de qualquer 
outro parcelamento.

Art. 3º Os débitos serão consolidados no mês 
do requerimento do parcelamento, e o montante, com 
suspensão de multa e juros de mora, será pago em até 
cento e oitenta parcelas mensais, sucessivas, obser-
vando o valor mínimo de R$ 1.000,00 de cada parcela, 
junto a cada órgão governamental.

§ 1º O recolhimento da primeira parcela deverá 
ser efetuado até trinta dias a partir da data do reque-
rimento, para que se caracterize a opção feita, e as 
demais parcelas deverão ser recolhidas até o último 
dia útil dos meses subseqüentes.

§ 2º A interrupção do recolhimento das parcelas 
por três meses sucessivos ou seis meses alternados 
determinará a rescisão do parcelamento, com incidên-
cia de multa e juros de mora sobre o saldo da dívida, 
compensando-se os valores das parcelas pagas do 
saldo remanescente.

Art. 4º Somente podem optar pelo parcelamento 
previsto nesta Lei as entidades que possuírem a “De-
claração de Utilidade Pública”, nos termos da Lei nº 
91, de 28 de agosto de 1935, e conforme o Decreto 
nº 50.717, de 02 de maio de 1961.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado José Linhares, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 5.324/2005, o PL 5496/2005, e o PL 
6556/2006, apensados, com substitutivo, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado José Linhares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Alceni Guerra, Ribamar Alves e Cleber Verde 

– Vice-Presidentes, Angela Portela, Armando Abílio, 
Arnaldo Faria de Sá, Chico D’Angelo, Cida Diogo, Dar-
císio Perondi, Dr. Pinotti, Dr. Talmir, Eduardo Amorim, 
Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, Henrique Fonta-
na, Jô Moraes, Jofran Frejat, José Linhares, Marcelo 
Castro, Mário Heringer, Neilton Mulim, Pepe Vargas, 
Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Rita Ca-
mata, Roberto Britto, Saraiva Felipe, Solange Almeida, 

André de Paula, Eduardo da Fonte, Gorete Pereira, 
Leandro Sampaio e Leonardo Vilela.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Ribamar Alves, 2º Vice-Presidenteno Exer-
cício da Presidência.

PROJETO DE LEI Nº 5.911-A, DE 2005 
(Do Sr. Carlito Merss)

Altera a Lei nº 1.283, de 18 de dezem-
bro de 1950, alterada pela Lei nº 7.889, de 
23 de novembro de 1989, que “Dispõe sobre 
inspeção industrial e sanitária dos produtos 
de origem animal”, e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio 
pela rejeição deste e do de nº 6352/2005, 
apensado (relator: DEP. JAIRO ATAIDE).

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural; e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Art. 54 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 em epígrafe, de autoria do ilustre Depu-
tado Carlito Merss, modifica o art. 4º da Lei nº 1.283, 
de 18 de dezembro de 1950, que define as competên-
cias das três esferas federativas quanto à inspeção e 
à fiscalização de alimentos de origem animal. 

O projeto em tela reserva ao Ministério da Agri-
cultura a fiscalização dos estabelecimentos exporta-
dores, dos portos, aeroportos, bem como a atuação 
na fiscalização de subprodutos de origem animal. Aos 
estados e municípios caberá atuar nos estabelecimen-
tos que realizam comércio nacional, interestadual, in-
termunicipal e municipal, desde que tenham em seus 
quadros médico veterinário, o qual será responsável 
pelos serviços de inspeção e higiene veterinária. Além 
disso, esses entes deverão apresentar relatório mensal 
ao Ministério da Agricultura e estarão sujeitos, anual-
mente, à auditagem dos estabelecimentos por fiscais 
federais, os quais serão responsáveis pela expedição 
de documento que autoriza o funcionamento dos mes-
mos, em obediência ao Decreto nº 30.691, de 29 de 
março de 1952.

Em sua justificação, o nobre autor afirma que a 
iniciativa pretende corrigir as graves distorções impostas 
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pela legislação em vigor à comercialização intermuni-
cipal e interestadual de produtos de origem animal.

Nos termos dos arts. 139, inciso I, e 142 do 
Regimento Interno, foi apensado o Projeto de Lei nº 
6.352, de 2005, por tratar de matéria correlata à do 
epigrafado. 

O projeto de lei apensado, de autoria do ilustre 
Deputado Orlando Desconsi, à semelhança da pro-
posição original, versa sobre as atribuições dos três 
entes da Federação relativas à inspeção de produtos 
de origem animal, aprofundando-se em várias ques-
tões cruciais para a garantia da qualidade dos produ-
tos que menciona. 

Destaca-se, na proposição acessória, a cria-
ção do Sistema Único de Inspeção e Fiscalização 
Sanitária – SUIFS. O SUIFS “terá como diretriz a 
ênfase na descentralização do serviço de inspeção 
e fiscalização sanitária, conjugando e racionalizando 
os recursos financeiros, tecnológicos, laboratoriais, 
materiais e humanos, nas esferas administrativas 
de governo e evitando duplicidade de meios para 
fins idênticos”. 

Determina à União, instância central do SUIFS, a 
responsabilidade de coordenar, acompanhar e fiscali-
zar as atividades em âmbito nacional; e aos Estados 
e ao Distrito Federal atuação semelhante à da União, 
porém restrita ao âmbito estadual ou distrital, além da 
execução das atividades de inspeção sanitária, apenas 
nos casos em que houver impossibilidade de sua re-
alização pela instância local. Aos municípios caberá a 
coordenação e execução das atividades de inspeção 
sanitária em âmbito local, assim como o registro de 
estabelecimentos e rótulos de produtos.

Em seu art. 4º, a proposição apensada estabelece 
que “os produtos inspecionados por qualquer instân-
cia do sistema poderão ser comercializados em todo 
o território nacional”. 

Por fim, autoriza a instituição de um Conselho 
Nacional de Inspeção e Fiscalização Sanitária, com-
posto por representantes do governo e da socieda-
de civil, e de Conselhos Consultivos de Inspeção e 
Fiscalização Sanitária, nas instâncias intermediárias 
e locais, e a criação de Sistema de Informações so-
bre o SUIFS.

As proposições estão sujeitas à apreciação con-
clusiva por esta Comissão, que ora as examina, pela 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural e pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e de Cidadania. 

Coube-nos, nos termos do art. 32, inciso VI, a 
honrosa tarefa de relatar os aludidos projetos, os quais, 
no prazo regimental, não receberam emendas. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

Em linhas gerais, os projetos que tramitam no 
Congresso visam a eliminar três graves problemas de-
correntes da aplicação da legislação que disciplina a 
inspeção e vigilância sanitária de produtos de origem 
animal em território brasileiro: 

ausência de equivalência em relação aos esta-
belecimentos de exigências mínimas necessárias à 
garantia da sanidade dos produtos; 

imposição de barreiras geográficas para o aces-
so a mercados; e 

o estímulo à informalidade e clandestinidade dos 
estabelecimentos produtores.

O atual ordenamento legal tem imposto, espe-
cialmente aos pequenos e médios estabelecimentos, 
severos entraves, com prejuízos ao desenvolvimento 
da agroindústria familiar. Ao determinar que produtos 
inspecionados localmente não podem transitar livre-
mente pelo território nacional, a lei em vigor restringe 
a abrangência do mercado para os produtos desse 
segmento, causando enorme prejuízo e estagnação 
do crescimento desse setor, de grande relevância 
para a economia brasileira. Dessa forma, estabeleci-
mentos inspecionados em nível local não podem ser 
comercializados fora da fronteira do município. Como 
nestes casos não é permitido escoar a produção que 
excede a demanda municipal, os pequenos estabele-
cimentos se mostram desestimulados a investir para 
aumentar a eficiência e a escala de produção e até 
mesmo impossibilitados de garantir sua sobrevivên-
cia no mercado.

Outro entrave ao desenvolvimento desse seg-
mento são as exageradas exigências e requisitos da 
legislação em vigor quanto à infra-estrutura de seus 
estabelecimentos. Essas exigências são condizentes 
apenas com a fabricação e comercialização de produ-
tos em média e larga escalas, impedindo o pequeno 
produtor a colocar seu produto no mercado em con-
formidade com a lei. Por isso mesmo, tornam-se forte 
estímulo para a proliferação da produção clandestina 
de produtos de origem animal e vegetal. 

Neste contexto, foi constituído, em março de 
2005, um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) que 
recomendou a implantação de um sistema integrado 
de controle sanitário de alimentos que garanta a pre-
servação da saúde humana e do meio ambiente, sem 
a imposição de obstáculos para a instalação e legaliza-
ção de pequenas agroindústrias. Reafirmou, também, 
a necessidade de circulação em âmbito nacional de 
produtos fiscalizados por estados e municípios, desde 
que os mesmos tenham aderido ao sistema integrado 
de controle sanitário de alimentos. 
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Como resultado dos trabalhos desse GTI, foi 
editado, em 30 de março de 2006, pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Decreto nº 
5.741, que regulamenta três artigos da Lei Agrícola 
(Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991) e organiza o 
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecu-
ária. Destacamos dois artigos do aludido Decreto que 
sintetizam o espírito descentralizador e a estruturação 
de um sistema integrado que se utilize de métodos uni-
versalizados e aplicados eqüitativamente em todos os 
estabelecimentos inspecionados.

...................................... ........................
Art. 3º A área municipal é a unidade geo-

gráfica básica para a organização do Sistema 
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 
e para o funcionamento dos serviços oficiais 
de sanidade agropecuária.

....................................... .......................
Art. 152 – Os serviços de inspeção dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
que aderirem aos Sistemas Brasileiros de Ins-
peção de Produtos e Insumos Agropecuários 
serão reconhecidos como equivalentes, para 
suas atividades e competências, desde que 
sigam as normas e regulamentos federais 
e que atendam aos requisitos estabelecidos 
pelo Sistema Unificado de Atenção à Sanida-
de Agropecuária e implantados pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
conservando suas características administra-
tivas originais.

Complementarmente, em 24 de julho de 2006, 
foi publicada a Instrução Normativa nº 19 que, gros-
so modo, incorporou as demandas mencionadas em 
nosso Voto.

Portanto, malgrado o inegável mérito econômico 
das propostas em análise, julgamos que as menciona-
das normas contemplam de forma ampla e completa 
os anseios manifestados por diversos segmentos da 
sociedade, bem como as medidas propostas pelas ini-
ciativas ora examinadas, quanto ao aperfeiçoamento 
dos atuais mecanismos e atividades de inspeção e 
fiscalização sanitária de produtos de origem animal 
e vegetal. Ao mesmo tempo, por se tratar de normas 
infralegais, são dotadas de maior facilidade de modifi-
cação de modo a se adequarem rapidamente às novas 
conjunturas que se apresentarem ao setor. 

Ante o exposto, votamos pela rejeição do Pro-
jeto de Lei nº 5.911, de 2005, e do Projeto de Lei nº 
6.352, de 2005, a ele apenso. 

Sala da Comissão, 27 de junho de 2007. – Depu-
tado Jairo Ataíde, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada 
hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 5.911/2005 e o PL 
6.352/2005, apensado, nos termos do Parecer do Re-
lator, Deputado Jairo Ataíde. 

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.

PROJETO DE LEI Nº 7.507-C, DE 2006 
(Do Supremo Tribunal Federal) 

MSC Nº 46/2006 – STF 
OFÍCIO Nº 339/2006 – GDG

Cria cargos no Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Supremo Tribunal Federal; 
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação (relator: DEP. SANDRO MABEL); 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária, com emenda (relator: DEP. 
CARLOS WILLIAN); e da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa deste e da Emenda da Comissão de 
Finanças e Tributação (relator: DEP. JOÃO 
MAGALHÃES).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
e Tributação (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 Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Su-
premo Tribunal Federal, que dispõe sobre a criação de 
cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal 
da referida Corte Suprema.
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O Projeto propõe a criação de cento e oitenta e 
cinco (185) cargos de Analista Judiciário e setenta e 
sete (77) de Técnico Judiciário.

Segundo a Proposição, o STF baixará as instru-
ções necessárias à implementação dos cargos criados. 
As despesas decorrentes da aplicação da lei projeta-
da correrão à conta das dotações orçamentárias do 
Tribunal, consignadas no Orçamento Geral da União, 
sendo observado o disposto no art. 169 da Constituição 
Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Com-
plementar nº 101/2000), que dispõem sobre os limites 
para despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O Projeto foi distribuído às Comissões de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público; de Finanças 
e Tributação e a esta Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania.

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público aprovou, unanimemente, o Projeto, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado SAN-
DRO MABEL.

A Comissão de Finanças e Tributação, por sua 
vez, concluiu pela aprovação do Parecer do Relator, 
com complementação de voto, em que se manifestou 
pela adequação financeira e orçamentária do Projeto, 
com uma emenda saneadora, proposta pelo Deputado 
José Pimentel e acolhida pelo Relator, Deputado CAR-
LOS WILLIAN, com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)
Parágrafo único. A criação e provimento 

dos cargos e funções a que se refere o art. 1º 
desta Lei ficam condicionados à expressa au-
torização em anexo próprio da lei orçamentá-
ria, nos termos da respectiva lei de diretrizes 
orçamentárias.”

Cabe, agora, a este Órgão o exame do Projeto 
sob os aspectos constitucional, jurídico e de Técnica 
Legislativa, a teor do disposto no art. 32, IV, a, do Re-
gimento Interno.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o art. 32, inciso IV, alínea 
a do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
cumpre a esta Comissão se pronunciar acerca da 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
do Projeto de Lei nº 7.507, de 2006.

Estão obedecidos os requisitos constitucionais 
relativos à competência legislativa da União (art. 22, 
XVII, CF), às atribuições do Congresso Nacional no 
que concerne à criação, transformação e extinção de 

cargos, empregos e funções públicas (art. 48, X, CF) 
e à iniciativa reservada dos tribunais (art. 96, II, b, 
CF), além de atendidas as restrições impostas pelo § 
1º do art. 169 da Carta Magna, conforme salientado 
pelo parecer aprovado pela Comissão de Finanças e 
Tributação.

Quanto à juridicidade, nada a opor.
A técnica legislativa e a redação empregadas 

estão adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, 
de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 
2001.

Isto posto, nosso voto é no sentido da constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Lei nº 7.507, de 2006 e da Emenda da Co-
missão de Finanças e Tributação.

Sala da Comissão, 6 de setembro de 2007. – 
Deputado João Magalhães, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 7.507-B/2006 
e da Emenda da Comissão de Finanças e Tributação, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado João 
Magalhães. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho e Neucimar Fraga – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Benedito de Lira, Cândido 
Vaccarezza, Carlos Bezerra, Cezar Schirmer, Ciro 
Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson Apa-
recido, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Ibsen Pinheiro, José Eduardo Cardozo, José 
Genoíno, José Mentor, Jutahy Junior, Magela, Mar-
celo Ortiz, Márcio França, Maurício Quintella Lessa, 
Maurício Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Moreira Mendes, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes Lan-
dim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, 
Renato Amary, Roberto Magalhães, Ronaldo Cunha 
Lima, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sil-
vinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vital do 
Rêgo Filho, Wilson Santiago, Wolney Queiroz, Zenaldo 
Coutinho, Alexandre Silveira, Antonio Bulhões, Carlos 
Willian, Chico Lopes, Décio Lima, Fernando Coruja, 
Gonzaga Patriota, Hugo Leal, José Pimentel, Maria 
do Rosário, Pastor Manoel Ferreira, Rubens Otoni, 
Sandro Mabel e William Woo. 

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2007. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 7.528-A, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 907/2006 
AVISO Nº 1.229/2006 – C. CIVIL

Dispõe sobre o conflito de interesses 
no exercício de cargo ou emprego do Poder 
Executivo Federal e impedimentos posterio-
res ao exercício do cargo ou emprego; tendo 
parecer da Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, pela aprovação 
(relator: DEP. TARCÍSIO ZIMMERMANN).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 7.528, de 2006, visa regular 
as situações que configuram conflito de interesses en-
volvendo ocupantes de cargo ou emprego no âmbito 
do Poder Executivo Federal, os requisitos e restrições 
a ocupantes de cargo ou emprego que tenham acesso 
a informações privilegiadas, os impedimentos poste-
riores ao exercício do cargo ou emprego e as compe-
tências para fiscalização, avaliação e prevenção de 
conflitos de interesses.

Para tanto dispõe, inicialmente, sobre aqueles 
que se submetem ao regime da lei, quais sejam os 
ocupantes de cargos e empregos: de ministro de Es-
tado; de natureza especial ou equivalentes; de presi-
dente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de 
autarquias, fundações públicas, empresas públicas 
ou sociedades de economia mista; do Grupo Direção 
e Assessoramento Superiores – DAS, níveis 6 e 5 ou 
equivalentes; além dos agentes públicos cujo exercício 
proporcione acesso a informação privilegiada capaz 
de trazer vantagem econômica ou financeira para o si 
ou para terceiro.

Na seqüência, a proposição estabelece definições 
e dispõe sobre a obrigação de o ocupante de cargo ou 
emprego, no Poder Executivo Federal, agir de modo a 
prevenir ou impedir possível conflito de interesses, bem 
como resguardar informações privilegiadas.

Nos capítulos seguintes o PL 7.528/06 dispõe 
sobre as situações que configuram conflito de inte-
resses no exercício do cargo ou emprego e após seu 

exercício, bem como sobre a fiscalização e a avaliação 
do referido conflito.

Ao final, o projeto estende algumas de suas dis-
posições a todos os agentes públicos no âmbito do 
Poder Executivo Federal, determina a divulgação di-
ária da agenda de compromissos públicos de alguns 
deles e reforça a aplicabilidade da Lei da Improbidade 
Administrativa (Lei 8.429/92), bem como do Regime 
Jurídico dos Servidores (Lei 8.112/90), especialmente 
no que concerne à apuração das responsabilidades e 
aplicação de sanção em razão da prática de ato que 
configure conflito de interesses ou ato de improbidade 
nelas previstos.

Esgotado o prazo regimental de cinco sessões, 
aberto para apresentação de emendas ao projeto, ne-
nhuma foi recebida.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da 
proposição com base no que dispõe o art. 32, inciso 
XVIII, do Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Congresso Nacional, por meio do Decreto Le-
gislativo nº 348, de 18 de maio de 2005, aprovou o texto 
da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, 
adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas 
em 31 de outubro de 2003 e ratificada pelo governo 
brasileiro em 15 de junho de 2005.

O artigo 7 da citada convenção, em seu item 4, 
dispõe que cada Estado Parte, em conformidade com 
os princípios de sua legislação interna, procurará ado-
tar sistemas destinados a promover a transparência e 
a prevenir conflitos de interesses, ou a manter e forta-
lecer tais sistemas. Essa norma, por si só, já exigia do 
governo brasileiro as providências legislativas cons-
tantes do projeto de lei sob análise.

Ademais, ao definir o que sejam conflitos de in-
teresses e informações privilegiadas, bem como ao 
estabelecer limites para a atuação dos agentes públi-
cos quando envolvidos em situações desta natureza, 
quer durante ou após o exercício do cargo ou empre-
go, o governo demonstra sua preocupação na “busca 
de mecanismos legais que aumentem os padrões de 
integridade dos agentes públicos no desempenho de 
suas funções”, especialmente no que concerne à pre-
venção e combate à corrupção.

Por estas razões, nosso voto é pela APROVAÇÃO, 
no mérito, do Projeto de Lei nº 7.528, de 2006.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2007. – Depu-
tado Tarcísio Zimmermann, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou o Projeto de Lei nº 7.528/2006, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Tarcísio Zimmer-
mann, contra os votos dos Deputados Pedro Henry e 
Mauro Nazif. 

O Deputado Pedro Henry apresentou voto em 
separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nelson Marquezelli – Presidente, Wilson Braga e 

Paulo Rocha – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Daniel 
Almeida, Edgar Moury, Edinho Bez, Gorete Pereira, 
José Carlos Vieira, Manuela D’ávila, Marco Maia, Mau-
ro Nazif, Milton Monti, Pedro Henry, Roberto Santia-
go, Tadeu Filippelli, Tarcísio Zimmermann, Thelma de 
Oliveira, Vicentinho, Átila Lins, Carlos Alberto Canuto, 
Carlos Alberto Leréia, Eduardo Barbosa, João Oliveira 
e Maria Helena.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2007. 
– Deputado Nelson Marquezelli, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO PEDRO 
HENRY

Relatório

O Governo Federal, por meio da Mensagem Pre-
sidencial nº 907, de 26 de outubro de 2006, encami-
nhou ao Congresso Nacional, o PL nº 7.528, de 2006, 
dispondo basicamente sobre: 

mecanismos legais que aumentem os padrões 
de integridade dos agentes públicos no desempenho 
de cargos ou empregos no âmbito do Poder Executivo 
Federal (Capítulos I e V);

situações que configurem conflito de interesses 
envolvendo esses ocupantes de cargos ou empregos 
que tenha acesso a informações privilegiadas (Capí-
tulo II);

impedimentos posteriores ao exercício desses 
cargos ou empregos (Capítulo III); e

competência para fiscalização, avaliação e pre-
venção do referido conflito (Capítulo IV).

O art. 11 (Capítulo V – DAS DISPOSIÇÕES FI-
NAIS) do projeto de lei, prevê que: “os agentes públicos 
mencionados nos incisos I a IV do art. 2º (ocupantes 
dos cargos ou empregos de Ministro de Estado, de 
natureza especial ou equivalentes, presidente, vice-
presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, 
fundações públicas, empresas públicas ou sociedades 
de economia mista e do Grupo de Direção e Assesso-
ramento Superiores-DAS, níveis 6 e 5 ou equivalentes, 

deverão, ainda, divulgar, diariamente por meio de rede 
mundial de computadores – internet, sua agenda de 
compromissos públicos.”

Voto

O projeto de lei em questão, sem dúvida, avança 
na melhoria das condições de operação do aparato 
público federal.

Entretanto, o referido art. 11 parece-nos burocrá-
tico, inoportuno e descabido. Burocrático por obrigar 
todos os agentes públicos alcançados pelo dispositivo 
a divulgarem diariamente pela internet, suas agendas 
de compromissos públicos, situação que submete-
rá tais ocupantes de cargos ou empregos públicos a 
constrangimentos inevitáveis pela própria dinâmica 
desses compromissos, muitas vezes, alterados em 
cima da hora por outras prioridades urgentes da ad-
ministração pública.

Inoportuno, pois acarretará aos referidos agentes 
públicos assédios e pressões de toda a ordem, com a 
possibilidade, inclusive, de reunião de grupos de pes-
soas em locais nos quais esses agentes comparecerão 
para pressioná-los e até mesmo agredi-los.

Descabido, porque não se presta à eficácia e à 
efetividade do acompanhamento e controle público, já 
que a divulgação da agenda de compromissos públi-
cos não elide a realização de eventos privados. Assim, 
essa divulgação torna-se inócua.

Por outro lado, a obrigatoriedade imposta a esses 
agentes públicos imporá a revelação de informações 
que, por sua natureza, conteúdo, estratégia e interes-
se à segurança da sociedade e do Estado devem ser 
classificadas como sigilosas, pelo menos, durante o 
tempo previsto legalmente. Imagine-se, por exemplo, 
a divulgação da agenda do Ministro da Defesa, do Di-
retor-Geral da Polícia Federal e de outras autoridades, 
em certas circunstâncias que requerem sigilo.

O Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002, 
disciplina a salvaguarda de dados, informações, do-
cumentos e materiais sigilosos, bem como as áreas e 
instalações, nas quais tramitam. Por si só, essas regras, 
que atendem aos interesses do Estado e da socieda-
de, já são suficientes para sugerir que seja suprimido 
do PL nº 7.528, de 2006 o seu art. 11.

Por essas razões, voto favorável ao PL nº 7.528/06, 
com a supressão do seu art. 11, conforme emenda que 
junto a este voto, certo de que serei apoiado pelos no-
bres Pares desta Comissão.

É a manifestação de meu voto.
Sala da Comissão, 11 de setembro de 2007. 

– Deputado Pedro Henry.
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EMENDA

Suprima-se o art. 11 do Projeto de Lei nº 7.528, 
de 2006.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2007. 
– Deputado Pedro Henry.

PROJETO DE LEI Nº 34-A, DE 2007 
(Do Sr. Cassio Taniguchi)

Altera os artigos 32 e 33 da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, que dis-
põe sobre o Estatuto das Cidades; tendo 
parecer da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, pela aprova-
ção, com emendas (relator: DEP. RICARDO 
TRIPOLI).

Despacho: Às Comissões de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; Desen-
volvimento Urbano 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 ora em exame visa alterar os arts. 
32 e 33 da Lei 10.257/01, mais conhecida como “Esta-
tuto da Cidade”. Tais artigos inserem-se no Capítulo II 
– Dos Instrumentos da Política Urbana, Seção X – Das 
Operações Urbanas Consorciadas. A primeira alteração 
prevê uma nova medida no âmbito das operações ur-
banas consorciadas (art. 32), e a segunda, uma outra 
variável no âmbito do respectivo plano (art. 33), ambas 
inseridas no conceito de “construção ecológica”.

Na justificação do projeto, o nobre Autor alega 
que ficou no passado a confrontação entre os movi-
mentos sociais, o governo e os agentes econômicos, 
ganhando relevância o papel da parceria. Nesse âm-
bito, segundo ele, a idéia fundamental do conceito de 
“construção ecológica” é a de incentivar empreendi-
mentos de construção civil que utilizem práticas eco-
logicamente sustentáveis nas fases de planejamento, 
execução das obras e uso das edificações.

Nos termos do art. 24, II, do Regimento Interno, 
o projeto vem a esta Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – CMADS para ser apre-
ciado conclusivamente, estando ainda prevista sua 
posterior análise pela Comissão de Desenvolvimento 

Urbano – CDU e, finalmente, pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania – CCJC.

No âmbito desta CMADS, transcorreu in albis, no 
período de 12 a 19/03/2007, o prazo para recebimento 
de emendas a este projeto de lei.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Esta proposição pretende estimular o Poder Público 
e a sociedade a construírem uma nova concepção de 
moradia e utilizá-la em larga escala, mediante a conces-
são de incentivos a operações urbanas consorciadas 
que utilizem tecnologias visando à redução de impactos 
ambientais e à menor utilização de recursos naturais.

No âmbito da aplicação do conceito de “Constru-
ção Ecológica”, ele propõe dois pequenos acréscimos 
ao Estatuto da Cidade, respeitando as particularidades 
de cada unidade federativa e buscando maior integra-
ção do Poder Público com a sociedade civil, encora-
jando-a na resolução de seus problemas de moradia 
ecologicamente correta.

Desta forma, como as modificações propostas re-
forçam o caráter democrático e inovador do Estatuto da 
Cidade, posicionamo-nos favoravelmente a elas. Para 
o aperfeiçoamento da proposição, todavia, sugerimos 
duas pequenas alterações, que são consubstanciadas 
em duas emendas aditivas ao projeto de lei.

A primeira delas visa deixar expresso que, na lei 
específica que aprovar a operação urbana consorcia-
da e a concessão de incentivos, deverão constar as 
modalidades de design e de obras que serão por ela 
contempladas. Já a segunda delas justifica-se na me-
dida em que, com o acréscimo proposto do inciso III 
ao § 2º do art. 32, torna-se necessária alteração tam-
bém do inciso VI do art. 33, que se refere somente aos 
incisos I e II do § 2º do citado art. 32. 

Desta forma, em face do exposto, somos pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 34, de 2007, com 
as duas emendas aditivas anexas.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007. – 
Deputado Ricardo Tripoli, Relator.

EMENDA ADITIVA Nº 1

Acrescente-se à parte final do inciso III do § 2º do 
art. 32 da Lei nº 10.257, que o art. 1º do projeto nela 
insere, a seguinte expressão:

“Art. 1º .................................................. .
‘Art. 32................................................. ..
§ 2º ....................................................... 
III – ....................................................... 
especificadas as modalidades de design 

e de obras a serem contempladas.
Art. 33....................................................
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VIII – ....................................................’”

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007. – 
Deputado Ricardo Tripoli, Relator.

EMENDA ADITIVA Nº 2

Acrescente-se o seguinte art. 2º ao projeto, re-
numerando-se o original:

“Art. 2º O inciso VI do art. 33 da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigo-
rar com a seguinte redação:

‘Art. 33....................................................
VI – contrapartida a ser exigida dos pro-

prietários, usuários permanentes e investidores 
privados em função da utilização dos benefí-
cios previstos nos incisos I, II e III do § 2º do 
art. 32 desta Lei’”.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007. – 
Deputado Ricardo Tripoli, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, em reunião extraordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 34/2007, 
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 Nº 1.140-A, DE 2007 
(Do Sr. Bonifácio de Andrada)

Inscreve o nome do General Osório 
no Livro dos Heróis da Pátria; tendo pare-
cer da Comissão de Educação e Cultura, 
pela aprovação, com emendas (relator: DEP. 
JOÃO MATOS).

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

O Projeto de Lei nº 1.140, de 2007, de autoria do 
nobre Deputado Bonifácio de Andrada, visa a inscre-
ver o nome de Manuel Luís Osorio – o General Osorio 
– no Livro dos Heróis da Pátria, guardado no Panteão 
da Liberdade e da Democracia, em Brasília.

O projeto foi distribuído à Comissão de Educação 
e Cultura, para análise do mérito cultural, nos termos 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas à matéria.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade 
Tancredo Neves, o Livro dos Heróis da Pátria tem a fun-
ção primordial de distinguir os brasileiros que tenham 
oferecido a vida à Pátria, para sua defesa e construção, 
com excepcional dedicação e heroísmo. 

Manuel Luís Osorio, o Marechal Osorio, foi, sem 
sombra de dúvida, um desse brasileiros. Sua história 
nos revela um homem notável, corajoso e destemido 
que muito contribuiu para a construção de um Brasil 
livre e soberano. 

Filho de pai militar, nasceu em 10 de maio de 1808, 
em Conceição do Arroio, na Província do Rio Grande do 
Sul. Ainda menino, aos quatorze anos, fez-se soldado, 
assentando praça na Cavalaria da Legião de São Paulo. 
Acompanhou, na Província Cisplatina, o Regimento de 
seu pai na luta contra as tropas portuguesas contrárias à 
independência do Brasil. Recebeu seu batismo de fogo 
no arroio Miguelete, perto de Montevidéu, num combate 
contra a cavalaria lusitana. No ano seguinte, tornou-se 
primeiro cadete, para, logo depois, ser feito alferes do 
3º Regimento de Cavalaria de primeira linha. 

A partir daí, o destino do militar esteve ligado a 
todas as lutas que o Brasil imperial travou no Sul do 
País – a Revolução Farroupilha, as campanhas contra 
Oribe do Uruguai e Rosas, da Argentina, a Guerra 
da Tríplice Aliança e a Guerra do Paraguai.

Em 16 de abril de 1866, Osório comandou as 
tropas brasileiras que invadiram o Paraguai, sendo o 
primeiro a pôr os pés no território paraguaio, no de-
sembarque do Passo da Pátria. Foi o mais destacado 
comandante da primeira fase dessa sangrenta guer-
ra. Sua atuação pessoal em Tuiuti foi decisiva para a 
derrota dos paraguaios. Ferido por uma bala, retirou-
se temporariamente para o Rio Grande do Sul, onde, 
ocupando o posto de comandante de armas da provín-
cia, treinou novos contingentes para a guerra. Mesmo 
antes de se restabelecer totalmente, voltou ao Para-
guai e assumiu o comando do 3° Corpo do Exército, 
sob o comando geral de Caxias. Em agosto de 1868, 
esteve à frente das forças de terra que conquistaram 
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Humaitá, a principal fortaleza paraguaia. Na batalha 
de Avaí, no mês de dezembro desse mesmo ano, foi 
atingido por uma bala no maxilar. Passou o comando 
do corpo de tropa que dirigia, mas permaneceu no 
campo de batalha, pois sua simples presença infundia 
ânimo aos soldados. 

O ferimento obrigou-o a um novo período de re-
pouso no Brasil, onde permaneceu por alguns meses. 
Em 6 de julho de 1869, sob o comando geral do Conde 
d’Eu e ainda não plenamente recuperado, voltou ao 
Paraguai e assumiu a direção do I Exército. Seu estado 
de saúde, contudo, obrigou-o a deixar o conflito antes 
do fim da guerra, em 29 de dezembro. 

Sua brava atuação na Guerra do Paraguai foi lou-
vada e reconhecida pelo Imperador, que lhe concedeu 
os títulos de Barão, Visconde e, finalmente, Marquês do 
Herval. 

Osorio continuou, ainda, a serviço da pátria, 
exercendo cargos políticos de grande importância: 
Senador, pelo então Partido Liberal, em 1877, e, no 
ano seguinte, Ministro da Guerra Nacional, cargo em 
que permaneceu até o último dia de sua vida. Quando 
morreu, aos 71 anos, de pneumonia, era Marechal-
de-Exército.

Dessa forma, no que diz respeito ao mérito da ini-
ciativa, não há dúvida de que o homenageado é digno 
do preito proposto. Considerado o Patrono da Cavalaria 
do Exército Brasileiro, o Marechal Osorio, foi um dos 
nossos mais importantes líderes das forças armadas 
do século XIX. Defendeu o Brasil com notável heroís-
mo em todas as batalhas de que participou, reunindo 
espírito de comando, coragem e simplicidade no trato 
com os soldados. Sobre ele, afirmou o Barão do Rio 
Branco: “É uma das mais puras glórias do exército 
brasileiro. Nenhum outro General foi mais popular e 
querido que Osório, grande e ilustre pela bravura, pela 
lealdade e pelo patriotismo”.

Cabe-nos observar que o projeto em análise aten-
de, também, ao critério de se exigir para inscrição de 
nome no Livro dos Heróis da Pátria um período mínimo 
de cinqüenta anos da morte do homenageado. Manuel 
Luís Osorio faleceu em outubro de 1879, de modo que 
os 128 anos de sua morte representam distanciamento 
temporal mais do que suficiente para evidenciar a rele-
vância de seus atos no curso da nossa história.

Por fim, mais uma razão para que se aprove a 
presente iniciativa – e com celeridade – é a iminência 
da comemoração dos duzentos anos de nascimento 
do Marechal Osorio, em maio de 2008. Acreditamos 
que a inclusão do nome do digno militar no Livro dos 

Heróis da Pátria poderá abrilhantar ainda mais os fes-
tejos do bicentenário. 

Oferecemos, contudo, duas pequenas emen-
das para contornar algumas imprecisões no texto 
original. Propomos a correção da grafia do nome 
Osorio, que, segundo consta da certidão de nasci-
mento do ilustre militar, não se escreve com acento 
agudo, e indicamos a substituição de “General” por 
“Marechal”, já que Manuel Luís Osorio foi promovido 
a Marechal-de-Exército no ano de 1877, sendo este 
seu último posto. 

Diante das razões apresentadas, votamos pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 1.140, de 2007, com 
as emendas propostas.

Sala da Comissão, de de 2007. – Deputado João 
Matos, Relator.

EMENDA Nº

Substitua-se, na ementa do projeto, a referência 
a “General Osório” por “Marechal Osorio”.

Sala da Comissão, de de 2007. – Deputado João 
Matos, Relator.

EMENDA Nº

Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação: 

“Art. 1º Será inscrito no Livro de Heróis da 
Pátria, que se encontra no Panteão da Liber-
dade e da Democracia, em Brasília, o nome de 
Manuel Luís Osorio – o Marechal Osorio.”

Sala da Comissão,  de de 2007. – Deputado João 
Matos, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião or-
dinária realizada hoje,concluiu unanimemente pela apro-
vaçãodo Projeto de Lei nº 1.140/07, com emendas, nos 
termos do parecer do relator, Deputado João Matos.

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.
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COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Termo de Reunião

Em vinte de setembro de dois mil e sete, deixou 
de se reunir, ordinariamente, a Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público por falta de quorum. 
Assinaram o livro de presença os Senhores Deputados 
Nelson Marquezelli – Presidente; Andreia Zito, Edinho 
Bez, Iran Barbosa, Mauro Nazif e Roberto Santiago – E, 
para constar, eu, Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, 
Secretária, lavrei o presente Termo.

COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA FIM  
DO DISPOSTO NO ART. 197 DO RICD,  

PARA A PEC 306-B, DE 2000, QUE “ACRESCENTA 
§ 3° AO ART. 215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

INSTITUINDO O PLANO NACIONAL DE CULTURA”

52ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa  
Extraordinária 

Ata da 1ª Reunião Ordinária Realizada em 22 
de Julho de 2003. 

Às quinze horas e vinte e nove minutos do dia 
vinte e dois de julho de dois mil e três, reuniu-se ordi-
nariamente a Comissão Especial criada para fim do 
disposto no art. 197 do RICD, para a PEC 306-B, de 
2000, que “acrescenta § 3° ao art. 215 da Constituição 
Federal, instituindo o Plano Nacional de Cultura”, no 
Plenário 14 do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Marinha 
Raupp e Thelma de Oliveira – Vice-Presidentes; Iara 
Bernardi – Relator; Athos Avelino, Átila Lira, Carlos 
Abicalil, Celcita Pinheiro, Eduardo Seabra, Fátima Be-
zerra, Gilmar Machado, Ivan Valente, Maurício Quin-
tella Lessa, Moreira Franco, Oliveira Filho, Professor 
Irapuan Teixeira, Professora Raquel Teixeira, Severiano 
Alves, Valdenor Guedes, Zé Lima e Zequinha Marinho 
– Titulares; Eduardo Barbosa, Lobbe Neto, Márcio Rei-
naldo Moreira, Neyde Aparecida e Paulo Kobayashi 
– Suplentes. Compareceu também o Deputado Pau-
lo Rubem Santiago, como não-membro. Deixaram 
de comparecer os Deputados Alice Portugal, Chico 
Alencar, Dr. Evilásio, Eliseu Padilha, José Santana 
de Vasconcellos, Lael Varella, Narcio Rodrigues, Nice 
Lobão, Paes Landim, Paulo Lima, Roberto Pessoa e 
Suely Campos. ABERTURA: Havendo número regi-
mental, o Deputado Átila Lira (PSBD/PI), nos termos 

do art. 39, § 4º, assumiu a presidência dos trabalhos, 
que tinham o objetivo de instalar a Comissão Especial, 
eleger seus dirigentes e elaborar a Redação para o 
Segundo Turno de Discussão da Pec 306-B/00. OR-
DEM DO DIA: O Presidente leu o ato de constituição 
da Comissão Especial e convidou o Deputado Ivan 
Valente para auxiliar a Mesa. Deu conhecimento ao 
Plenário da chapa resultante de acordo de lideranças, 
assim composta: para Presidente, Deputado Paulo 
Lima (PMDB/SP); para 1ª Vice-Presidente, Deputada 
Marinha Raupp (PMDB/RO); para 3ª Vice-Presidente, 
Deputada Thelma de Oliveira (PSDB/MT). Não houve 
indicação para 2º Vice-Presidente. Procedida a eleição, 
os candidatos foram eleitos com dezoito votos válidos, 
não havendo votos em branco ou nulos. O Deputado 
Átila Lira declarou empossados os eleitos e, tendo em 
vista a ausência do Presidente eleito, convidou a Depu-
tada Marinha Raupp, 1ª Vice-Presidente, para assumir 
a presidência. Após a sua manifestação, a Presiden-
te em exercício designou a Deputada Iara Bernardi 
(PT/SP) como Relatora da Redação para o Segundo 
Turno. Falaram, a seguir, os Deputados Professora 
Raquel Teixeira, Gilmar Machado, Severiano Alves, 
Ivan Valente, Thelma de Oliveira e Celcita Pinheiro. Na 
seqüência, a Deputada Iara Bernardi leu a proposta 
de Redação para Segundo Turno e fez as suas consi-
derações sobre a matéria. Não houve quem quisesse 
discutir a proposta, que foi aprovada por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou os 
trabalhos às dezesseis horas e quinze minutos. E, para 
constar, eu , Valdivino Tolentino Filho, Secretário em 
exercício, lavrei a presente Ata, que após aprovada, 
será assinada pelo Presidente e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados juntamente com as notas 
taquigráficas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) – Sras. 
e Srs. Deputados, darei início à reunião de instalação 
da Comissão destinada a apreciar a redação final do 
Plano Nacional de Cultura. 

Na qualidade de Parlamentar com maior número 
de mandatos – friso que não sou o mais velho, e sim 
o que tem mais mandatos –, com grande satisfação 
presido esta reunião. 

Havendo número regimental, declaro aberta a 
presente reunião, convocada pelo Presidente desta 
Casa, nos termos regimentais, para a instalação da 
Comissão Especial destinada a coordenar a elabora-
ção da redação para o segundo turno do Plano Na-
cional de Cultura e a eleição do seu Presidente e dos 
Vice-Presidentes. 

Na forma do art. 39, §4º, do Regimento Interno, 
compete-me assumir a presidência dos trabalhos. 
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Esclareço aos nobres pares que esta Comissão 
é composta de 32 Deputados titulares e de igual nú-
mero de suplentes. 

Passo a ler o seguinte

“Ato da Presidência
Nos termos do art. 202, §2º, combinado 

com o art. 33, §1º, todos do Regimento Interno, 
esta Presidência decide, para fins do disposto 
no art. 197, constituir Comissão Especial para 
apreciar a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 306-B, de 2000, de autoria do Sr. Deputado 
Gilmar Machado, que acrescenta o §3º ao art. 
215 da Constituição Federal, instituindo o Pla-
no Nacional de Cultura, e 

Resolve 
I – designar para compô-la, na forma 

indicada pelas Lideranças, os Parlamentares 
constantes da lista anexa; 

II – convocar os membros ora designados 
para a reunião de instalação e eleição, a reali-
zar-se no dia 15 de julho” – hoje são 21 – “às 
14h30min, no Plenário 14 do Anexo II. 

João Paulo Cunha, Presidente da Câ-
mara dos Deputados”.

O quorum exigido é de maioria absoluta: 17 
Parlamentares. Portanto, a reunião foi adequadamen-
te aberta. 

Peço a compreensão dos Srs. Parlamentares no 
sentido de que permaneçam no recinto até a conclu-
são dos trabalhos. 

Informo a V.Exas. que, por acordo de Lideranças 
dos partidos aqui representados, encontram-se sobre a 
mesa de votação cédulas com a seguinte chapa: para 
Presidente, Deputado Paulo Lima, do PMDB de São 
Paulo; para 1ª Vice-Presidenta, Deputada Marinha Rau-
pp, do PMDB de Rondônia; e para 3ª Vice-Presidenta, 
Deputada Thelma de Oliveira, representando  o nosso 
grande partido, o PSDB, de Mato Grosso. 

Há ainda cédulas em branco para Presidente e 
Vice-Presidente, caso a escolha não recaia sobre os 
nomes indicados. À medida que forem chamados, os 
Srs. Deputados deverão assinar a folha de votação e, 
de posse do envelope, dirigir-se ao local de votação 
para selecionar a cédula, que deverá ser colocada no 
envelope e depositada nessa urna.

Convido o Deputado Ivan Valente, que é muito 
rebelde, a auxiliar a Presidência durante a votação. 
Solicito a S.Exa. que proceda à chamada dos mem-
bros titulares de todos os partidos, e em seguida dos 
suplentes, até que se complete o número de votos.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Vamos, por-
tanto, à chamada dos membros titulares da Comissão 
Especial da PEC nº 306-B, de 2000.

PT:
Deputado Carlos Abicalil. (Pausa.) Ausente.
Deputado Chico Alencar. (Pausa.) Ausente.
Deputada Fátima Bezerra. (Pausa.) Ausente.
Deputado Gilmar Machado. (Pausa.) 
Deputada Iara Bernardi. (Pausa.) 
Deputado Ivan Valente. (Pausa.)
PFL:
Deputada Celcita Pinheiro. (Pausa.)
Deputado Lael Varella. (Pausa.)
Deputada Nice Lobão. (Pausa.)
Deputado Paes Landim. (Pausa.)
Deputado Roberto Pessoa. (Pausa.) 
PMDB:
Deputado Eliseu Padilha. (Pausa.)
Deputada Marinha Raupp. (Pausa.) 
Deputado Moreira Franco. (Pausa.)
Deputado Paulo Lima. (Pausa.)
PSDB: 
Deputado Átila Lira. (Pausa.)
Deputado Narcio Rodrigues. (Pausa.)
Deputada Professora Raquel Teixeira. (Pausa.)
Deputada Thelma de Oliveira.
PP:
Deputada Suely Campos. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Valdenor Guedes. (Pausa.)
Deputado Zé Lima. (Pausa.)
PTB:
Deputado Eduardo Seabra. (Pausa.) Ausente.
Deputado Zequinha Marinho. (Pausa.) Ausente.
PL:
Deputado José Santana de Vasconcellos. (Pausa.) 

Ausente.
Deputado Oliveira Filho. (Pausa.)
PSB:
Deputado Dr. Evilásio. (Pausa.) Ausente.
Deputado Maurício Quintella Lessa. (Pausa.)
PPS:
Deputado Athos Avelino. (Pausa.)
PDT:
Deputado Severiano Alves. (Pausa.)
PCdoB:
Deputada Alice Portugal. (Pausa.) Ausente.
Suplentes.
PT:
Deputada Neyde Aparecida. (Pausa.)
PFL: não indicou suplentes.
PMDB: não indicou suplentes.
PSDB:
Deputado Bonifácio de Andrada. (Pausa.) 



48914 Sexta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007

Deputado Eduardo Barbosa. (Pausa.)
Deputado Lobbe Neto. (Pausa.) 
Deputado Paulo Kobayasch. (Pausa.)
PP:
Deputado Márcio Reinaldo Moreira. (Pausa.) 
PTB: não indicou suplentes.
PL:
Deputado Lincoln Portela. (Pausa.)
Deputado Raimundo Santos. (Pausa.)
PSB: não indicou suplentes.
PPS:
Deputado B. Sá. (Pausa.) Ausente.
PDT: já votou
Não indicou suplentes o PRONA.
Está completa a chamada nominal, Sr. Presi-

dente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) – 

Srs. Parlamentares, eu peço atenção a todos. Vamos 
aguardar ainda a votação de 2 Parlamentares para 
não termos nenhum problema posterior. O quorum de 
votação foi atingido no limite. Se alguém deixar uma 
cédula em branco ou anular o voto, será invalidada a 
votação. (Pausa.) 

(Processo de votação.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) – Srs. 

Parlamentares, está encerrada a votação.
Peço ao Deputado Ivan Valente, Secretário desta 

reunião, que proceda à apuração dos votos. (Pausa.)
O número de envelopes coincide com o de vo-

tantes.
Passa-se à apuração dos votos.
Solicito ao Deputado Ivan Valente que proceda 

à contagem dos votos. (Pausa.)
(Processo de apuração.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) – Está 

encerrada a apuração.
O Sr. Deputado Ivan Valente vai anunciar o re-

sultado da votação.
O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Eis o resul-

tado, Sr. Presidente: foi eleito Presidente o Deputado 
Paulo Lima, do PMDB de São Paulo, com 18 votos; foi 
eleita 1ª Vice-Presidenta a Deputada Marinha Raupp, 
do PMDB de Rondônia, com 18 votos; a 2ª Vice-Pre-
sidência continuará em aberto, por falta de indicação 
pelo partido; foi eleita 3 ª Vice-Presidenta a Deputada 
Thelma de Oliveira, do PSDB de Mato Grosso, 18 vo-
tos também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) – 
Quantos em branco? 

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Zero. E 
não há voto nulo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Átila Lira) – No 
total, foram 18 votos.

Vamos declarar empossados os eleitos e convidar 
a Deputada Marinha Raupp para assumir a Presidência 
e daqui para a frente presidir os trabalhos. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marinha Rau-
pp) – Agradeço ao Deputado Átila Lira por ter presidi-
do esta reunião e ao Deputado Ivan por ter dado todo 
o apoio e feito desta eleição um verdadeiro exercício 
de democracia.

Convido agora a Deputada Thelma de Oliveira 
para assumir seu lugar na Mesa, como 3ª Vice-Presi-
denta. (Palmas.)

Nos termos do art. 41, inciso VI, do Regimento 
Interno, designo para a Relatoria da Comissão a Sra. 
Deputada Iara Bernardi, do PT, a quem convido para 
compor a Mesa. (Palmas.)

Parabenizo o Deputado Gilmar Machado pela 
iniciativa, tomada juntamente com a Deputada Marisa 
Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, que não 
está mais conosco nesta Legislatura porque disputou as 
eleições do Governo do Estado. Acredito que todos que 
nós fazemos política temos a missão de, no exercício da 
vida pública, ajudar o desenvolvimento do País, e por 
isso eu não poderia deixar de parabenizar os nobres 
Deputados Gilmar Machado e Marisa Serrano.

Apesar da dificuldade que tivemos para a ins-
talação desta Comissão, depois da aprovação desse 
projeto em primeiro turno na Câmara dos Deputados, 
quando foi constituída a Comissão de que foi Relatora 
a Deputada Lídia Quinan, entendo que temos agora 
uma grande oportunidade, instalada esta Comissão, 
que vai ser presidida por mim devido à ausência do 
Deputado Paulo Lima, indicado pelo meu partido, o 
PMDB, e que tem como Vice-Presidenta a Deputada 
Thelma de Oliveira e como Relatora a Deputada Iara 
Bernardi, de avançar, no âmbito da cultura do nosso 
País e – por que não dizer? – do nosso Estado, Ron-
dônia. Acredito que este é o momento oportuno para 
esse trabalho. 

Deixamos livre a palavra para os nossos Depu-
tados e Deputadas membros desta Comissão, para 
que possam pronunciar-se. Regimentalmente, vamos 
primeiramente franquear a palavra, para depois a Re-
latora fazer sua exposição.

Concedo a palavra à Deputada Raquel Teixeira.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL 

TEIXEIRA – Minhas palavras são apenas de cumpri-
mento ao Deputado Gilmar Machado e à ex-Deputada 
Marisa Serrano pela iniciativa da proposta.

Desejo sucesso à Mesa que assume. Conhecen-
do cada uma das mulheres que a compõem, Marinha, 
Thelma e Iara, e mais o Deputado Paulo, que não está 
aqui, tenho certeza de que esta Comissão entregará 
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ao País o documento de que ele precisa. Há muito a 
cultura precisava desse direcionamento, desse rumo. 

Como Coordenadora que sou da Frente Parla-
mentar de Cultura para a Região Centro-Oeste, coloco  
à disposição também a nossa Frente, e de forma es-
pecial a Coordenação da Região Centro-Oeste, para 
juntar forças neste trabalho.

Parabéns e sucesso.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marinha Rau-

pp) – Agradecemos à Deputada Raquel as palavras. 
Com certeza o Centro-Oeste tem muito com que con-
tribuir, e nós aqui desta Comissão poderemos somar-
nos para fazermos desta a oportunidade de discutir a 
cultura no País.

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Obri-

gado, nobre Presidenta Marinha Raupp. 
Cumprimento a Deputada Iara Bernardi, nossa 

Relatora.
Em primeiro lugar, agradeço aos membros desta 

Comissão esta oportunidade de instalá-la e, espero, 
de votarmos aqui para que ainda durante o recesso 
possamos apreciar em segundo turno o Plano Nacio-
nal de Cultura. 

Faço um agradecimento especial à Comissão de 
Educação, Cultura e Desporto, porque foi a partir da I 
Conferência Nacional de Educação, Cultura e Despor-
to da Câmara, no ano 2000, que, juntamente com a 
Deputada Marisa Serrano, produzimos e apresentamos 
essa proposta do Plano Nacional de Cultura, já que na 
Constituição de 1988 os Constituintes determinaram 
planos nacionais tanto para a educação como para o 
esporte, mas não haviam incluído a cultura, e nós en-
tão estamos apenas acrescentando um parágrafo ao 
art. 215 da Constituição Federal estabelecendo que 
os Governos terão de fazer seus planos nacionais de 
cultura, planos decenais, para que de fato a cultura 
tenha direcionamento e prioridade, e acima de tudo 
para preservar a diversidade cultural, étnica e regional 
que o Brasil tem. 

Ao mesmo tempo, queremos garantir que a cultura 
também se integre ao corpo da política de turismo no 
Brasil, já que precisamos articular nossa cultura com 
o turismo, que é fundamental para a geração de em-
prego e renda. Isso nós podemos fazer, e esperamos 
que possa ocorrer de fato no Brasil. 

Paralelamente, desejamos democratizar os recur-
sos da cultura. Hoje, infelizmente, 85% dos recursos da 
Lei Rouanet e da Lei do Audiovisual concentram-se no 
eixo Rio-São Paulo. Nada temos contra Rio e São Pau-
lo; queremos que continuem – e vão continuar – com 
a maior parte desses recursos, mas é muito desigual 
essa distribuição. E agora, com a reforma tributária, 

temos um problema, e tenho certeza de que quanto a 
isso poderemos dar uma contribuição; trata-se da PEC 
nº 41, que extingue as isenções fiscais que os Estados 
e Municípios oferecem, para que possa acabar a guer-
ra fiscal. Com isso, vai acabar a Lei Rouanet e a Lei 
do Audiovisual, e precisamos de algo que preserve a 
cultura, em termos de política de financiamento. 

Já há uma discussão, e várias pessoas têm traba-
lhado no sentido de buscar uma alternativa para essa 
questão, para que possamos ter esse financiamento. 
Um caminho que está sendo trabalhado é o de que se 
abra um período excepcional para a cultura, até que 
possamos ter o Plano Nacional de Cultura definindo 
a política de financiamento, com uma nova forma de 
financiar que não provoque isenções fiscais, mas que 
represente uma política clara de financiamento da cul-
tura neste País.

Agradeço esta oportunidade que os novos Parla-
mentares nos estão dando de votarem favoravelmente 
ao projeto. Conto com o voto favorável de todos para que 
possamos de fato dotar o País desse mecanismo.

Depois, na Comissão de Educação e Cultura 
– agora não é mais Comissão e Educação, Cultura e 
Desporto, porque o Desporto saiu –, esperamos iniciar, 
ainda no segundo semestre deste ano, se Deus quiser, 
o debate sobre o Plano Nacional de Cultura. Tenho cer-
teza de que a Comissão vai dar uma grande contribui-
ção para que o País tenha esse plano aprovado, para 
que a cultura ocupe o lugar que de fato merece.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marinha Raupp) 
– Agradeço ao Deputado Gilmar as palavras.

Passo agora a palavra ao Deputado Severiano 
Alves, do PDT da Bahia.

O SR. DEPUTADO SEVERIANO ALVES – Sra. 
Presidente, associo-me à Profª. Raquel, parabeni-
zando a Deputada Marisa Serrano. Juntamente com 
V.Exa., Deputado Gilmar, em 1995, e com o Deputado 
Ivan Valente, travamos aqui uma verdadeira batalha 
em favor da cultura e também da educação, e Marisa 
Serrano realmente mostrou total dedicação a esse 
tema. Trata-se de uma  pessoa amável, uma Depu-
tada espetacular, muito atuante. Nem tenho palavras 
para lhe agradecer.

O Deputado Gilmar Machado, que conheci no 
Parlamento, na Legislatura de 1999 a 2002, mas com 
quem não tive convivência então, realizou também um 
trabalho invejável, que todos admiramos e cujo resul-
tado se reflete agora nesse Plano Nacional de Cultu-
ra, que era exatamente o que estava faltando. Sempre 
achei que a cultura deveria ter um tratamento melhor, 
na medida em que o Ministério da Educação é hoje o 
único que tem recursos vinculados; quando a Cultura 
foi desvinculada dele, o novo Ministério não englobou 
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parte daquela vinculação tributária da Constituição. 
Então, Deputado Gilmar Machado, precisamos ou tirar 
parte dessa vinculação ou fazer com que o Ministério 
da Cultura tenha a sua reserva financeira garantida no 
Orçamento, porque o que nós vemos, na verdade, é uma 
vergonha. Portanto, ao parabenizá-lo, quero dizer-lhe 
que estamos juntos também no Governo Lula, e acre-
ditamos que essa é a saída para desenvolver o Brasil: 
não só pela cultura, como também pela educação.

Muito obrigado. Parabéns aos eleitos.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marinha Raupp) 

– Agradeço ao Deputado Severiano Alves, que bem re-
latou o trabalho desenvolvido pela ex-Deputada Marisa 
Serrano nesta Casa e agora vai trabalhar junto com o 
Deputado Gilmar Machado na elaboração desse im-
portante projeto que é o Plano Nacional da Cultura. 

O Deputado também retratou muito bem a situ-
ação da cultura do País. Sabemos que há uma gran-
de expectativa com relação ao novo Governo, e por 
isso acreditamos nesse projeto que ora está sendo 
apreciado.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ivan 
Valente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Cumpri-
mento a Deputada Marinha Raupp, que preside esta 
Comissão Especial neste momento, e todos os com-
ponentes da Mesa, a Deputada Thelma de Oliveira, a 
Relatora Iara Bernardi e também o nosso companheiro 
Gilmar Machado, que tem sido um grande batalhador 
na área de educação, assim como na de cultura e na 
do desporto. Acho que essa iniciativa nasce de toda 
uma experiência acumulada durante anos de traba-
lho da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, 
resultado do esforço da ex-Deputada Marisa Serrano 
e de tantos outros. 

Fruto dessa experiência, a idéia de incluir na 
Constituição Federal a discussão desse plano tem uma 
importância estratégica. O Estado brasileiro falou pela 
primeira vez em plano de educação em 1934, mas ele 
nunca foi viabilizado. Tivemos a oportunidade de, es-
tando no Congresso, dar entrada a um Plano Nacional 
de Educação, que já estava previsto na Constituição 
de 1988 e na LDB, mas que ainda faltava. 

O que é planejar? Falo de planejar o Estado. Não 
me refiro a um governo. Portanto, falo de fazermos o 
planejamento estratégico do Estado. E quando discu-
tirmos o plano propriamente dito, na medida em que 
ele vai transformar-se em dispositivo constitucional, 
teremos a contribuição de milhares de pessoas que 
estão ansiosas para falar sobre cultura neste País. A 
formulação de um plano como esse é feita não ape-
nas pelo Estado, pelo Governo, mas também pela so-
ciedade civil. Então, teremos uma enorme riqueza de 

contribuições para fazermos um diagnóstico da cultura 
brasileira, enfrentarmos os desvios da sua populariza-
ção, da manutenção das referências culturais do nosso 
País, do nosso povo, e certamente também discutirmos 
o financiamento da cultura. Isso é elaborar um plano. 
Planejar significa estabelecer metas e prazos para se 
alcançar objetivos futuros. 

Creio que a Comissão instalada hoje rapidamente 
conseguirá lapidar a emenda à Constituição para que 
a Comissão de Educação e Cultura possa viabilizar 
depois um Plano Nacional de Cultura que interesse 
a todos os brasileiros, ao Estado e ao Governo, que 
têm no Ministro da Cultura uma excelente expressão 
da cultura brasileira. 

Parabenizo a Mesa e o Deputado Gilmar Ma-
chado.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marinha Raupp) 

– Agradeço ao Deputado Ivan Valente as palavras, que 
enaltecem o trabalho do Deputado Gilmar Machado 
e mostram muito bem que esta Casa tem justamente 
o objetivo de, legislando como lhe compete, instituir 
na Constituição planos nacionais de cultura, como já 
aconteceu nessa época que o Deputado vivenciou 
nesta Casa, quando teve a iniciativa de sugerir o Pla-
no Nacional de Educação.

Concedo agora a palavra à nobre Deputada Thel-
ma de Oliveira, do PSDB do Mato Grosso.

A SRA. DEPUTADA THELMA DE OLIVEIRA 
– Cumprimento a Mesa, a Sra. Presidenta, a com-
panheira Deputada Marinha Raupp, a Relatora e a 
Deputada Iara Bernardi, e agradeço a confiança dos 
nobres colegas que nos elegeram para trabalharmos 
nessa questão tão importante como o Plano Nacional 
de Cultura.

Acho que estaremos dando um grande passo. 
Nosso País possui uma grande diversidade de culturas, 
e se não houver compromisso do Governo Federal e 
dos Estaduais na construção de um plano para manter 
viva todas essas culturas poderemos perder um pou-
co da nossa identidade, e o que realmente enriquece 
o ser humano é carregar a sua identidade cultural. 
Então, vamos ter uma grande responsabilidade aqui 
nesta Comissão. 

Não posso deixar de saudar o Deputado Gilmar 
Machado, e em especial a ex-Deputada Marisa Serrano, 
do meu partido, do Estado co-irmão de Mato Grosso do 
Sul. Infelizmente S.Exa. não voltou a esta Casa, mas 
desenvolveu uma campanha belíssima, que orgulhou 
todas as mulheres que participam de alguma forma do 
cenário político nacional.

Quero mais uma vez agradecer a todos e dizer que 
a nossa responsabilidade é grande, mas realizaremos 
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um grande trabalho e prestaremos um grande serviço 
ao País, com todos os companheiros aqui.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marinha Raupp) 

– Agradeço à Deputada Thelma de Oliveira, do PSB 
do Mato Grosso, as palavras.

Concedo a palavra à nobre Deputada Celcita Pi-
nheiro, do PFL do Mato Grosso.

A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO – Que-
ro cumprimentar o Deputado Gilmar Machado e a ex-
Deputada Marisa Serrano pelo grande trabalho, que 
resultou na sugestão do Plano Nacional de Cultura. 
Essa é a grande resposta da Comissão de Educação 
e Cultura, e especialmente da Subcomissão de Cul-
tura. É por isso que essa Subcomissão é importante, 
porque ela funciona, e V.Exas. podem ver que obtém 
resultados, como é o caso desse plano. 

Cumprimento também a Mesa que foi eleita 
agora, e espero que realmente possamos juntos re-
alizar um trabalho que possa ser o passo inicial, por-
que acho que não existe nada a respeito da cultura, 
ou, se existe, é tudo muito disperso. Esse plano vai 
conceituar o setor e organizar recursos. Agora vamos 
começar realmente a incentivar a cultura no nosso 
Estado e no País. 

Parabenizo a Deputada Iara Bernardi, que será 
a Relatora. Espero que possa fazer um trabalho que 
realmente vá dar uma resposta a essa grande ansie-
dade do povo brasileiro.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marinha Rau-

pp) – Agradeço à Deputada Celcita Pinheiro.
Concedo a palavra à Relatora, a Deputada Iara 

Bernardi, que fará a leitura da redação proposta e, se 
quiser, algum comentário.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI – Primei-
ro farei a leitura:

“As mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, nos termos do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte 
emenda ao texto constitucional:

Art. 1º. Fica acrescido ao art. 215 da 
Constituição Federal o seguinte § 3º:

“Art.215.................................................
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacio-

nal de Cultura, de duração plurianual, visan-
do ao desenvolvimento cultural do País e à 
integração das ações do poder público que 
conduzam a:

I – defesa e valorização do patrimônio 
cultural brasileiro;

II – produção, promoção e difusão de 
bens culturais;

III – formação de pessoal qualificado 
para a gestão da cultura em suas múltiplas 
dimensões;

IV – democratização do acesso aos bens 
de cultura;

V – valorização da diversidade étnica e 
regional.” 

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

Sala da Comissão, 22 de julho de 
2003.”

Esse é o relatório, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marinha Raupp) 

– Muito obrigada, Deputada Iara Bernardi.
Em discussão a matéria.
Concedo a palavra à Sra. Deputada Iara Bernardi, 

para discutir. O prazo é de 15 minutos para os mem-
bros e de 10 minutos para os não membros.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI – Quero 
esclarecer que nós temos, como disse a Deputada 
Celcita, todo um trabalho pela frente, agora de elabo-
ração do Plano Nacional de Cultura. Nós estabelece-
mos na emenda constitucional que o plano nacional 
deve existir, e acho que a Subcomissão, na Comissão 
de Educação e Cultura, tem todo um trabalho à frente, 
tamanha a diversidade cultural brasileira, para estabe-
lecer esse plano plurianual. 

Agora, de fato, temos de nos debruçar sobre esse 
trabalho aqui de forma muito intensa, para a elabora-
ção desse plano, porque não podemos ficar só nisso. 
Fizemos a emenda constitucional, e está claro que tem 
que haver um plano nacional de cultura, mas a tarefa 
maior começa neste momento. 

É só, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marinha Rau-

pp) – Agradeço à Deputada Iara Bernardi as palavras, 
e continua em aberto a discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira mais discutir, vamos 
à votação.

Em votação a redação para o segundo turno da 
votação da PEC nº 306-B/2000. 

Gostaria de esclarecer, neste processo de vo-
tação, que foi constituída uma Comissão Especial, 
cuja Relatora foi a Deputada Lídia Quinan, da PEC nº 
306-B/2000, que foi aprovada em primeiro turno pelo 
Plenário e voltou para a análise por esta Comissão 
que foi eleita e instalada hoje. Foi elaborada a reda-
ção final, lida aqui pela Relatora Iara Bernardi, para a 
votação em segundo turno; após aprovada aqui, essa 
redação irá para o Plenário da Casa, e, sendo votada, 
ainda poderá haver uma redação final, que poderá ser 
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proposta no Plenário da Câmara, e a matéria voltará 
para esta Comissão, e depois irá ao Senado, passando 
lá 2 por turnos para aprovação. 

Continua o processo de votação. Os Deputados 
que forem favoráveis permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

APROVADO. (Palmas.)
Está aprovada a redação para o segundo turno, 

com o voto unânime de todos os presentes. 
Esperamos que o Deputado Gilmar Machado tenha 

muito acesso ao Presidente desta Casa, para que pos-
samos incluir a matéria na Ordem do Dia de amanhã.

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a 
reunião. Obrigada a todos.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABAS-
TECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa

DESIGNAÇÕES DE RELATORES

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Homero Pereira
Projeto de Lei 268/2007 – do Sr. Eduardo Sciar-

ra – que “Altera dispositivos da Lei nº 11.105, de 24 
de março de 2004, e revoga os artigos 11 e 12 da Lei 
nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003. “ 

À Deputada Jusmari Oliveira
Projeto de Lei 1.901/2007 – do Sr. Uldarico Pin-

to – que “Altera a exigibilidade bancária de aplicação 
em crédito rural e destina parte desses recursos para 
o financiamento de lavouras empregadas na produção 
de biodiesel e para o semi-árido do Nordeste. “ 

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2007. 
– Deputado Marcos Montes, Presidente.

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIO-
NAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Marcelo Serafim:
PROJETO DE LEI Nº 1.470/07 – do Fernando 

Coelho Filho – concede descontos especiais nas ta-
rifas de energia elétrica para agricultor familiar e em-
preendedor rural que se situe na área do semi-árido 
definida como polígono das secas.

Sala da Comissão, 1 de agosto de 2007. –Va-
nessa Grazziotin, Presidente.

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIO-
NAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado José Guimarães:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 84/07 

– do Antônio José Medeiros – altera dispositivos da 
lei complementar nº 112, de 19 de setembro de 2001, 
que autoriza o poder executivo a criar a região integra-
da de desenvolvimento da grande Teresina e instituir 
o programa especial de desenvolvimento da grande 
Teresina e dá outras providências.

À Deputada Maria Helena:
PROJETO DE LEI Nº 1.555/07 – da Sandra Ro-

sado – concede subvenção econômica ao preço do 
óleo diesel consumido por produtores rurais e trans-
portadores de insumos e produtos destinados ou pro-
venientes da atividade agrícola.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2007. 
– Vanessa Grazziotin, Presidente.

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIO-
NAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Márcio Junqueira:
PROJETO DE LEI Nº 1688/07 – do Professor Sé-

timo – autoriza o Poder Executivo a criar a Companhia 
de Desenvolvimento do Vale do Mearim e Itapecuru 
(CODEVAMI), e dá outras providências.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2007. – Va-
nessa Grazziotin, Presidente.

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIO-
NAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Paulo Rocha:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 266/05 

– do Zequinha Marinho – autoriza o Poder Executivo a 
criar o Pólo de desenvolvimento de Tucuruí e instituir 
o Programa Especial de Desenvolvimento Integrado 
de Tucuruí. 

Ao Deputado Marcelo Serafim:
PROJETO DE LEI Nº 1.720/07 – do Ribamar 

Alves – prevê a criação do distrito agropecuário do 
Vale do Pindaré.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2007. – Va-
nessa Grazziotin, Presidente.
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

À Deputada Bel Mesquita:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 98/07 – 

do Betinho Rosado – autoriza o Poder Executivo a criar 
a região administrativa integrada de Desenvolvimento 
da Chapada do Apodi e institui o Programa Especial 
de Desenvolvimento da Chapada do Apodi.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2007. 
– Vanessa Grazziotin, Presidente 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Albano Franco
PROJETO DE LEI Nº 1.897/07 – do Sr. Luiz Car-

los Hauly – que “altera o caput do art. 294 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que “Dispõe sobre 
as Sociedades por Ações””.

Ao Deputado Antônio Andrade
PROJETO DE LEI Nº 1.921/07 – do Sr. Sebastião 

Bala Rocha – que “altera dispositivo da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarma-
mento)”.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2007. 
– Deputado Wellington Fagundes, Presidente 

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 13 de setembro 
de 2007, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 14 subseqüente, que exonerou MARIA CELI 
DE ASSIS, ponto n.º 119.162, do cargo em comissão 
de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no 
Gabinete do Líder do Partido Socialista Brasileiro.

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 13 de setembro 
de 2007, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 14 subseqüente, que nomeou PAULO HENRI-
QUE PERNA CORDEIRO para exercer, no Gabinete 
do Líder do Partido Socialista Brasileiro, o cargo em 

comissão de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO, de acordo com os pará-
grafos 1º e 6º do artigo 13 da Lei nº 8.112, de 1990, o 
Ato de 16 de agosto de 2007, publicado no Diário da 
Câmara dos Deputados do dia 17 subseqüente, que 
nomeou SEBASTIÃO GILBERTO MOTA TAVARES 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Socia-
lista Brasileiro, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 
35, inciso II, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, ALESSANDRA VILLARI DE MIRANDA, ponto n.º 
116.640, do cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Líder do Governo na Câmara dos Deputados.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, INUBIA 
ALVES CARVALHO SFOGGIA, ponto n.º 116.053, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do 
Partido Progressista.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOÃO BI-
RAL JÚNIOR, ponto n.º 119.316, do cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no 
Gabinete do Líder do Partido Social Cristão.

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 
35, inciso II, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, MARIA DO CARMO FLORES DE ANDRADE, 
ponto n.º 113.014, do cargo em comissão de Assis-
tente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce no Gabinete do Líder do Governo na Câmara 
dos Deputados.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PA-
TRÍCIA MIRANDA CHAVES DOS SANTOS, ponto n.º 
118.651, do cargo em comissão de Assessor Técnico, 
CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, que exerce no Gabinete do Segundo Suplente 
dos Secretários.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RO-
NALDO VICTOR SCHUMANN, ponto n.º 119.177, do 
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cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do 
Partido Progressista.

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 
35, inciso II, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, SUELENE TELES FONSECA DE GUSMÃO, 
ponto n.º 118.170, do cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no 
Gabinete do Líder do Partido Socialismo e Liberdade, 
a partir de 31 de agosto de 2007.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, RESOLVE:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ALESSANDRA VILLARI DE MI-
RANDA para exercer, no Gabinete do Líder do Governo 
na Câmara dos Deputados, o cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, EDNA AMORIM SOBRINHO 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social 
Cristão, o cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câ-
mara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ELIANI DIAS ALVES para exercer, 
no Gabinete do Líder do Partido Progressista, o cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, GILBRAN RONDINELY SILVA 

PORTO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo em co-
missão de Secretário Particular, CNE-09, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, IVAN RICARDO MARINOVIC 
BRSCAN para exercer, na Secretaria de Comunicação 
Social, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, LUANA MARTINS ALMEIDA para 
exercer, no Gabinete do Líder do Governo na Câmara 
dos Deputados, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, MARIA DO CARMO FLORES 
DE ANDRADE para exercer, no Gabinete do Líder do 
Governo na Câmara dos Deputados, o cargo em co-
missão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, SALMO DIAS DE OLIVEIRA para 
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Progressista, 
o cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, WERNER COSTA DA CRUZ 
para exercer, no Gabinete do Segundo Suplente dos 
Secretários, o cargo em comissão de Assessor Téc-
nico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados.

Câmara dos Deputados, 20 de setembro de 2007. 
– Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente.
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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 Jusmari Oliveira
Pedro Eugênio 2 vagas
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 Julião Amin
1 vaga Silvio Costa

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): .
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