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I – ABERTURA DA SESSÃO

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

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

II – LEITURA DA ATA

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

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. VICENTINHO, servindo como 1º Se-
cretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

Ofício nº 1.560/2007-MPF/PRPE/SOTC

Recife(PE), 6 de novembro de 2007

A sua Excelência, o Senhor
Arlindo Chinaglia Júnior
Presidente da Câmara dos Deputados
Gabinete 706 – Anexo IV
Praça dos Três Poderes
CEP: 70.160-900 Brasília – DF
Ref. PA nº 1.26.000.001048/2002-43

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
1. Cumprimentando-o, comunico-lhe, para fins 

de conhecimento, de ordem do Exmo Sr. procurador da 
República Antonio Carlos de V. C. Barreto Campello, 
titular do 5º Ofício da Tutela Coletiva da Procuradoria 
da República em Pernambuco, que o feito em epígra-
fe, instaurado nesta Procuradoria da República em 
Pernambuco através do Ofício GP-O/2.475/01, datado 
de 9 de agosto de 2001, para “apurar irregularidades 
na aplicação de recursos federais oriundos do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e Valorização ao Magistério, FUNDEF, no âm-
bito do Município de Ipojuca”, foi arquivado, conforme 
despacho em anexo.

2. Vossa Excelência poderá, querendo, no prazo 
de 15 (quinze) dias, interpor recurso desse despacho. 
Em caso de não retratação do titular do feito ou findo 
o prazo recursal, com ou sem recurso, serão os autos 

encaminhados à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público Federal, para fins de revisão.

3. Frise-se, inclusive, que, nos termos do § 3º do 
art. 17 da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal, in verbis: “até que seja 
homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento 
pela Câmara de Coordenação e Revisão – CCR ou pela 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – PFDC, 
poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer 
interessados apresentar razões escritas ou documen-
tos, que serão juntadas aos autos para apreciação, nos 
termos do art. 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/85”.

Respeitosamente, – Rosélio Gomes Queiroz, 
Secretário dos Ofícios da Tutela Coletiva.

PA Nº 1.26.000.001048/2002-43

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

À SOTC:

Cuida-se de procedimento administrativo instau-
rado nesta Procuradoria da República com o fim de 
apurar notícia de irregularidades na gestão de verbas 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF, 
no âmbito do Município de Ipojuca, neste Estado.

O procedimento administrativo foi instaurado a 
partir de remessa do relatório final, datado de abril 
de 2001, da Subcomissão Especial para Análise de 
Irregularidades do Fundef, constituída no âmbito da 
Câmara dos Deputados, que constatou diversas irre-
gularidades relativas ao aludido Fundo.

Em consulta no sítio do Tesouro Nacional na 
internet www.tesouro.fazenda.gov.br/estados munici-
pios/municipios.asp, constata-se que desde junho de 
2000 referido Município não recebe aporte de recursos 
federais para o Fundef (v. docs. em anexo). Além dis-
so, os valores recebidos a título de complementação 
da União nos primeiros meses do ano de 2000 cor-
respondem a uma parcela ínfima do total da verba do 
Fundef destinada ao município (apenas R$9.170,80 
do montante de R$3.374. 126,28).

Eventuais irregularidades constatadas, portanto, 
devem ser analisadas pelo Ministério Público do Es-
tado de Pernambuco, carecendo o Ministério Público 
Federal de competência para atuar no caso.

Ata da 331ª Sessão Extraordinária, Matutina,  
em 26 de novembro de 2007
Presidência dos Srs. Arlindo Chinaglia, Presidente
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Verifico, no entanto, que o Ministério Público de 
Pernambuco instaurou, no ano de 2000, inquérito civil 
público de nº 1/2000, destinado a apurar  irregularidades 
referentes ao emprego do Fundef (v. fl. 41), mostrando-
se desnecessário o encaminhamento dos autos àquela 
instituição, principalmente porque nada existe no pre-
sente procedimento que já não conste no do MPPE. 
Até mesmo o resultado dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados, que originou este procedimento, já foi en-
viado à época para o Ministério Público do Estado de 

Pernambuco, consoante se vê do ofício do Exmo Sr. 
Procurador-Geral da República, de fls. 3/4.

Diante do exposto, determino o arquivamento do 
presente procedimento administrativo.

Comunicações na forma da Resolução CSMPF 
nº 87/2006.

À revisão necessária.
Recife, 5 de novembro de 2007. – Antonio Carlos 

de V. C. Barreto Campello, Procurador da República.
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Of. nº 1.996/2007/SGM/P

Brasília, 26 de novembro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Jair Bolsonaro
Anexo III – Gabinete nº 482
Nesta
Assunto: Devolução de Proposição

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

403, de 2007, de sua autoria, que “convoca plebiscito 
nos termos do art. 49, XV da Constituição Federal para 
os fins que especifica”.

2. Informo a Vossa Excelência que não será pos-
sível dar seguimento à proposição em apreço, uma vez 
que esta não contém o número mínimo de signatários, 
em conformidade com o artigo 3º, in fine, da Lei nº 

9.709, de 18 de novembro de 1998, que “regulamenta 
a execução do disposto nos incisos I, II e III do artigo 
14 da Constituição Federal”.

3. Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 403, de 2007, nos 
termos do artigo 137, § 1º, inciso I, do Regimento In-
terno.

4. No caso de complementação do número das 
assinaturas, nova proposição deverá ser apresentada 
diretamente em sessão plenária.

Atenciosamente, – Arlindo Chinaglia, Presi-
dente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 403, DE 2007 

(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Convoca Plebiscito nos termos do art. 
49, XV da Constituição Federal para os fins 
que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Todos os eleitores brasileiros são con-

vocados, nos termos do art. 49, XV, da Constituição 

Federal, objetivando consulta sobre redução da maio-

ridade penal para 16 (dezesseis) anos.

Art. 2º O presente plebiscito será realizado simul-

taneamente às eleições de 2008, no qual o eleitor se 

posicionará favoravelmente ou não sobre a matéria.

Art. 3º As normas e as providências necessárias 

para a realização do plebiscito serão determinadas 

pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSF.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação.

Justificação

Por entender que a discussão do tema já está 

demasiadamente posta pela sociedade brasileira que 

é vítima constante da crescente violência que assola 

o País, propomos a realização deste plebiscito objeti-

vando a consulta sobre a redução da maioridade penal 

para 16 (dezesseis) anos.

Não há que se falar em reposta simplista frente a 

fatos recentes e de grande comoção, pois, na verdade, 

o povo brasileiro vive em constante pânico diante da 

notória insegurança que ronda o dia-a-dia.

Rechaçamos argumentos daqueles que são con-

trários à redução da maioridade penal, pois, antes su-

perlotarmos as penitenciárias com menores marginais 

que enchermos cemitérios com inocentes.

Segundo dados dos próprios defensores da re-

dução da maioridade, apenas 0,6% dos menores atu-

almente estão cumprindo pena, logo não é justo pro-

teger-se apenas 6 (seis) infratores num universo de 

1.000 (mil).

Assim, por acreditar repercurtir a vontade dos 

eleitores que me escolheram postular na Câmara do 

Deputados em seu nome, rogo aos nobres pares a já 

tardia aprovação do presente projeto de decreto legis-

lativo que possibilita a convocação de plebiscito para 

ratificar a vontade do povo brasileiro. – Deputado Fe-

deral Jair Bolsonaro.
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Ofício nº 937/2007-CAPADR

Brasília, 7 de novembro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação do Projeto de Lei nº 303/07

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

gimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce-
lência a apreciação do Projeto de Lei nº 303/07 por 
este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Marcos Montes, 
Presidente.

Publique-se. 
Em 26-11-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. CCTCI-P/790/07

Brasília, 7 de novembro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: PL nº 447/03

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 
447/03.

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

Atenciosamente, – Deputado Júlio Semeghini, 
Presidente.

Publique-se.
Em 26-11-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício-Pres nº 324/07

Brasília, 21 de novembro de 2007

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

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

to Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do 
Projeto de Lei nº 5.848/05, por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Wellington Fa-
gundes, Presidente.

Publique-se. 
Em 26-11-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. Pres – nº 676/07-CEC

Brasília, 14 de novembro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
nº 1.174, de 2007, foi apreciado, nesta data, por este 
Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 26-11-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. Pres – nº 677/07 – CEC

Brasília, 14 de novembro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de Proposição

Senhor Presidente,
Comunio a Vossa Excelência, para as providên-

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

Atenciosamente, – Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 26-11-2007.– Arlindo Chinaglia, 

Presidente. 

Of. Pres – nº 683/07 – CEC

Brasília, 14 de novembro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 

256, de 2007, e dos PL nos 327/07 e 1.078/07, apen-
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sados, foram apreciados, nesta data, por este Órgão 
Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se. 
Em 26-11-2007.– Arlindo Chinaglia, 

Presidente.

Of.Pres – nº 696/07 – CEC

Brasília, 22 de novembro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
nº 1.967, de 2007, foi apreciado, nesta data, por este 
Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se. 
Em 26-11-2007.– Arlindo Chinaglia, 

Presidente

Of. Pres – nº 637/07 – CEC

Brasília, 24 de outubro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
nº 1.677, de 2007, foi apreciado, nesta data, por este 
Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente em exercício.

Publique-se. 
Em 26-11-2007.– Arlindo Chinaglia, 

Presidente.

Ofício nº 955/2007-P

Brasília, 14 de novembro de 2007

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-
to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei 
nº 255, de 2007.

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

Respeitosamente, – Deputado Alceni Guerra, 1º 
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 26-11-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 956/2007-P

Brasília, 14 de novembro de 2007

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei 
nº 1.145, de 2007.

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

Respeitosamente, – Deputado Alceni Guerra, 1º 
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 26-11-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P-275/07/CVT

Brasília, 31 de outubro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de Lei 

nº 2.562-A/03 – do Sr. Asdrubal Bentes – que “dispõe 
sobre o Programa de Modernização de Carga (MODER-
CARGA) para a compra de caminhões a fim de renovar 
a frota do modal rodoviário no transporte de cargas”, 
inicialmente despachado às Comissões para apreciação 
conclusiva, nos termos do art. 24, II, do Regimento Inter-
no, decaiu dessa condição, por ter recebido pareceres 
divergentes nas Comissões de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público e de Viação e Transportes e, em 
conseqüência, estará sujeito à apreciação do Plenário, 
com base na alínea g do inciso II do art. 24.

Atenciosamente, – Deputado Mauro Lopes, Vice-
Presidente, no exercício da Presidência.



Novembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 62917 

Ciente. Transfira-se ao Plenário a compe-
tência para apreciar o PL nº 2.562-A/03, nos 
termos do art. 24, inciso II, alínea g, do RICD. 
Oficie-se à Comissão e, após, publique-se. 

Em 26-11-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 135, DE 2007 

(Da Sra. Aline Corrêa)

Dispõe sobre a vedação de cobran-
ça de tarifas nos serviços bancários que 
especifica.

Despacho: Apense-se à(ao) PLP-
175/2004.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica vedada às instituições financeiras e 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil a cobrança de tarifas na prestação 
do serviço de compensação de cheques emitidos pelo 
titular da conta de depósitos à vista, em quantidade 
de até 10 cheques por mês, às pessoas naturais e às 
micro e pequenas empresas.

Art. 2º O descumprimento das disposições des-
ta lei complementar impõe ao infrator o ressarcimento 
aos titulares de até mil vezes o valor da tarifa cobrada 
indevidamente.

Parágrafo único. A penalidade prevista no ca-
put também será aplicada em casos de tentativa de 
burla à vedação prevista no artigo 1º desta lei com-
plementar.

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

Justificação

A cobrança de tarifas bancárias é a contrapres-
tação pecuniária ao serviço prestado pelas instituições 
financeiras. Nesse sentido, de que adianta a obriga-
toriedade de fornecimento por parte do banco de um 
talão de cheques de 10 folhas por mês se o cliente que 
tiver interesse em passar um cheque de menor valor 
for cobrado por isso.

Aliás, qual a diferença entre a compensação de 
um documento de R$ 10,00 e um de R$ 1.000,00? Em 
termos de custos operacionais não há.

Por outro lado, entendemos a preocupação dos 
bancos no sentido de “educar” os consumidores para 
que evitem a utilização desse instrumento, que é o che-
que, de forma contumaz, em operações de pequena 
monta. Definitivamente, uma prática inadequada.

Nesse sentido, propomos garantir às pessoas 
naturais e às micro e pequenas empresas que o direi-
to ao primeiro talão mensal de dez folhas possa ser 
exercido da maneira que melhor lhe aprouver, educan-
do-o simultaneamente, para que não ultrapasse o que 
poderia ser considerado razoável.

Ao tempo em que favorece os consumidores, a 
medida em tela respeita a livre iniciativa, vez que não 
onera significativamente as instituições financeiras.

Acreditando estar contribuindo para um maior 
equilíbrio entre as partes nas relações bancárias, so-
licitamos o apoiamento dos nobres Parlamentares na 
aprovação deste projeto de lei complementar.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2007. – 
Deputada Aline Corrêa.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 136, DE 2007 

(Do Sr. Marcondes Gadelha)

Autoriza os Estados a legislar sobre 
mobilidade urbana, a partir das diretrizes 
nacionais que estabelece, conforme prevê 
o parágrafo único do art. 22 da Constitui-
ção Federal.

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Urbano; Viação e Transportes e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

 O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei autoriza os Estados a legislar 

sobre mobilidade urbana, no âmbito da competência 
estabelecida pelo inciso IX, do art. 22 da Constituição 
Federal, observadas as seguintes diretrizes:

I – privilegiar o deslocamento de pessoas, em 
detrimento do deslocamento de veículos, de modo a 
priorizar, no espaço e na gestão da circulação, o trans-
porte coletivo e o pedestre, com ênfase naqueles com 
restrição de mobilidade, garantindo-lhe segurança, 
conforto e continuidade;

II – garantir a segurança, a cidadania e a quali-
dade de vida de todas as pessoas, principalmente das 
mais carentes ou com mobilidade reduzida, por meio 
do aumento da mobilidade e da acessibilidade;

III – assegurar e promover a ampla participação 
cidadã, de forma a garantir o efetivo controle social 
das políticas públicas de transporte, trânsito e aces-
sibilidade;

IV – adequar o modelo de custeio dos serviços 
de transporte coletivo às diretrizes estabelecidas nesta 
Lei Complementar;
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V – promover o barateamento das tarifas de trans-
porte coletivo, de forma a assegurar a inclusão social 
e a distribuição de renda;

VI – definir, em conjunto com os Municípios, 
fontes alternativas de custeio dos serviços, incorpo-
rando recursos de beneficiários indiretos no seu fi-
nanciamento;

VII – prover condições de acessibilidade a bens 
e serviços essenciais aos moradores, quando da im-
plantação de novas unidades habitacionais;

VIII – promover a facilidade de circulação dos 
meios de transporte coletivo e do transporte não moto-
rizado, como forma de garantir um crescimento urbano 
sustentável e uma apropriação mais justa e democrá-
tica dos espaços públicos;

IX – promover a paz no trânsito;
X – promover a articulação efetiva entre as po-

líticas públicas de transporte, de trânsito, de habita-
ção, de desenvolvimento urbano e de meio ambiente, 
com o objetivo de reduzir as necessidades de deslo-
camento;

XI – incentivar a adoção de Planos Diretores 
urbanos que orientem uma melhor distribuição das 
atividades no território e reduzam a necessidade de 
deslocamentos motorizados;

XII – promover a regulamentação dos serviços 
de transportes coletivos, reconhecido como um serviço 
público de caráter essencial que requer regulação pú-
blica para a garantia do alcance dos objetivos de uni-
versalização do acesso, de segurança, de conforto, de 
confiabilidade, de regularidade e de justiça tarifária;

XIII – consolidar arcabouços institucionais ade-
quados à gestão integrada da circulação que integre 
as políticas de transporte, trânsito, desenvolvimento 
urbano e meio ambiente;

XIV – apoiar e promover a gestão municipaliza-
da do trânsito;

XV – incentivar as parcerias público-privadas, 
destinadas à implementação de empreendimentos 
relacionados à mobilidade urbana;

XVI – promover a articulação das políticas, pla-
nos, programas e ações governamentais dos setores 
da mobilidade, tendo em vista a otimização dos recur-
sos institucionais, humanos, econômicos, financeiros 
e administrativos;

XVII – promover o desenvolvimento dos setores 
da mobilidade, com ênfase na capacitação gerencial e 
na formação de recursos humanos, com vistas à me-
lhoria de sua qualidade e à eficiência de sua gestão, 
de acordo com as demandas da população, observa-
das as particularidades regionais e locais;

XVIII – promover o fortalecimento da gestão lo-
cal, supralocal e regional dos serviços de transporte 
e da mobilidade urbana;

XIX – promover o desenvolvimento e o aper-
feiçoamento institucional dos municípios, de forma a 
assegurar a adoção de mecanismos adequados no 
planejamento, na gestão, na implantação, no monito-
ramento e na operação dos sistemas de transportes 
urbanos e da mobilidade;

XX – apoiar e promover o desenvolvimento tec-
nológico e a adoção de tecnologias apropriadas às 
diretrizes desta Lei Complementar e a difusão dos 
conhecimentos gerados de interesse para os setores 
da mobilidade;

XXI – promover ações para a conservação ener-
gética e para a substituição das fontes de energia dos 
sistemas de transportes, tendo em vista alcançar maior 
autonomia dos sistemas locais;

XXII – incentivar a fabricação de veículos com 
combustível limpo, condicionando, na inspeção vei-
cular, o controle dos níveis críticos de emissão de 
poluentes;

XXIII – incentivar e promover a implantação de 
sistemas estruturais de transporte de grande capaci-
dade, em corredores próprios, nas cidades de grande 
porte e nas Regiões Metropolitanas, implementando 
mecanismos de integração intermodal que assegurem 
condições universais de acesso e de circulação;

XXIV – fomentar a implementação de modifi-
cações de equipamentos urbanos que intervenham 
sobre a dinâmica urbana e os padrões urbanísticos 
das áreas lindeiras e próximas às redes de transpor-
te público estruturais, aumentando a atratividade do 
transporte público;

XXV – promover a construção e manutenção de 
ciclovias, em situações que possam se constituir como 
um modo efetivo de transporte, e uma opção segura 
de deslocamento, integrando-as à rede de transporte 
público existente;

XXVI – promover políticas e ações de acessibili-
dade para pessoas com deficiência, com restrição de 
mobilidade e idosos, considerando-se o princípio de 
acesso universal à cidade;

XXVII – incentivar os municípios a adotarem 
medidas de redução do uso do automóvel, princi-
palmente nos centros urbanos e nos corredores de 
transportes;

XXVIII – viabilizar programas de financiamento 
aos municípios que implantarem medidas de redução do 
uso do automóvel, principalmente nos centros urbanos 
e corredores de transportes, quando dessas medidas 
resultarem recursos que sejam revertidos para o finan-
ciamento da melhoria do transporte público.
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Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

A intenção primeira deste projeto de lei comple-
mentar é tentar viabilizar soluções, pelas administrações 
municipais, para o tráfego urbano nas grandes cidades 
e nas cidades de médio porte, que começam a copiar-
lhes o mesmo e inviável modelo, baseado no transpor-
te individual, responsável pela maioria da emissão de 
gases do efeito estufa e de outros poluentes, sem falar 
nos engarrafamentos e nas perdas econômicas e de 
vida. O instrumento utilizado para isso, projeto de lei 
complementar, será adiante esclarecido.

Conforme afirma o valioso artigo da publicação 
do Ipea, Desafios do Desenvolvimento, “os engarrafa-
mentos nas grandes cidades brasileiras não param de 
crescer, deixando atrás de si um rastro de prejuízos: 
tempo perdido, combustível desperdiçado, mais aciden-
tes, aumento da poluição e do nível de estresse dos 
moradores. Para conter essa onda que ameaça paralisar 
as metrópoles, cada vez mais pesquisadores e gestores 
recomendam a taxação do uso do carro particular em 
determinados horários e locais. A medida, apesar de 
inicialmente impopular, já foi implantada com sucesso 
em Londres, Oslo e Cingapura. Em Londres, a medida, 
após as primeiras resistências, foi tão aplaudida que 
acabou levando à reeleição do Prefeito.

De acordo com o artigo, circulam pelas ruas e 
estradas brasileiras, segundo dados do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran), cerca de 45 milhões de 
veículos, entre eles automóveis, caminhões, motocicle-
tas, tratores e ônibus. A Região Sudeste concentra 23 
milhões desses veículos, dos quais aproximadamente 
5 milhões transitam nos 17 mil quilômetros de vias da 
cidade de São Paulo, o que equivale a um carro para 
cada dois habitantes. A cada ponte, túnel, viaduto ou 
nova via inaugurada, surgem mais carros e mais con-
gestionamentos, e o que parecia solução rapidamente 
se transforma em mais dor de cabeça.

Grande parte do problema reside na opção pre-
ferencial pelo transporte individual. Para se ter uma 
idéia, nos principais corredores urbanos de transporte, 
os automóveis ocupam 58% do espaço viário, mas car-
regam somente 20,5% das pessoas. Já a situação dos 
ônibus é inversa: são o meio de deslocamento usado 
por 68,7% dos passageiros, mas preenchem 24,6% 
das avenidas e ruas das cidades brasileiras. Propor-
cionalmente à quantidade de usuários que transpor-
tam, os carros ocupam 7,9 vezes mais espaço que os 
coletivos. Os dados fazem parte de uma pesquisa da 
Confederação Nacional de Transporte (CNT), conclu-
ída em 2002, que avaliou a movimentação de veículos 

em 27 corredores urbanos de onze municípios – Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Fortaleza, 
Porto Alegre, Salvador, Belém, Goiânia, Campinas e 
Juiz de Fora. O desequilíbrio é tão grande que ocorre 
até nas vias com faixas exclusivas para os coletivos, 
embora a vantagem do carro na ocupação do espaço, 
nesse caso, seja menor (de 8, 7 vezes em relação ao 
ônibus). Já em corredores sem nenhum tipo de priori-
dade ao transporte público e com poucos semáforos, 
a diferença chega a 10, 5 vezes.

A primazia do transporte individual, além de ser 
grande responsável pelos congestionamentos de ve-
ículos, faz com que os engarrafamentos gerem ainda 
mais problemas ao transporte coletivo. Como os tras-
lados são mais demorados, é necessário colocar uma 
quantidade maior de ônibus em circulação para aten-
der a população que não quer passar um longo tempo 
de espera no ponto. Nas dez cidades pesquisadas, o 
número de ônibus em atividade aproximava-se de 5 
mil, o que gerava impactos da ordem de 2% a 16% 
nos custos operacionais, implicando tarifas mais altas. 
A conclusão é que os congestionamentos provocados 
pelos autos particulares contribuem também para o 
aumento das passagens do transporte coletivo. 

Algumas experiências internacionais mostram 
que soluções existem. O Pedágio Urbano em Londres, 
na Inglaterra, teve início em 17 de fevereiro de 2003, 
funciona das 7 às 18h30, de segunda a sexta-feira, e 
abrange uma área 22 km². O valor do pedágio é de 5 
libras (21 reais) e a multa por não pagá-lo de 80 libras 
(345 reais). Resultados: redução de 60 mil veículos 
por dia, incremento de 20% no número de táxis, 20% 
no de ônibus, 30% no de bicicletas e 30% no de motos, 
aumento de 20% no número de passageiros, redução 
de 17% no tempo das viagens e de 8% no número de 
acidentes com feridos.

O Pedágio Urbano na Cidade de Cingapura, em 
Cingapura, teve início em 1975, funciona das 7h30 às 
19h30, de segunda a sexta-feira. Resultados: redução 
do trânsito em 47% no período da manhã e de 34% 
no período da tarde, a procura pelo transporte público 
cresceu 63% e o uso do automóvel diminuiu 22%. 

No Brasil, a cidade de São Paulo adota o rodízio 
de veículos. De acordo com o final da placa e o dia da 
semana, automóveis e caminhões não podem circular 
nas ruas e avenidas do centro expandido da cidade 
das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas. No entanto, 
avalia-se que tal medida já tenha se esgotado devido 
à compra, pelas pessoas, de um segundo carro com 
final de placa diferente. O pedágio urbano, por sua 
vez, é considerado uma medida mais eficiente, pois, 
em vez de canalizar os recursos das pessoas para a 
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compra de outro carro, ele gera receita para se investir 
no transporte público.

Segundo outro artigo1 da mesma publicação, “o 
senso comum diz que para resolver os congestiona-
mentos nas grandes cidades basta aumentar a capa-
cidade das vias. A realidade, todavia, tem refutado tal 
prescrição. A cada viaduto ou via nova inaugurada, 
surgem mais carros, pois essas obras têm o efeito de 
incentivar as pessoas a usar mais os automóveis.

Segundo José Carlos Xavier, Secretário Nacional 
de Transporte e da Mobilidade Urbana, do Ministério 
das Cidades, “para dar respaldo legal aos municípios 
que queiram adotar propostas desse tipo, o governo 
federal preparou um projeto de lei que deve, em bre-
ve, ser enviado ao Congresso Nacional para aprecia-
ção. O projeto do Ministério das Cidades estabelece 
diretrizes da política nacional de mobilidade urbana 
e permite às prefeituras a adoção de diversos instru-
mentos de racionalização do espaço viário, incluindo 
a taxação pelo sobreuso do automóvel”. Segundo ele, 
“O município tem autoridade para construir pedágios 
e aplicar outras medidas de racionalização do sistema 
viário, porém algumas ações das prefeituras acabam 
sendo questionadas juridicamente e até derrubadas. A 
lei é importante justamente porque estabelece todo o 
amparo legal necessário para que isso não aconteça 
mais. O projeto tem dois objetivos: articular a política 
de mobilidade ao transporte coletivo e ao uso do solo, 
e abrigar e dar condições legais para qualquer ques-
tionamento que possa vir a ocorrer em relação a medi-
das de racionalização do espaço viário. A definição do 
destino dos recursos do pedágio urbano, que devem 
ser revertidos para o transporte público, vai acontecer 
posteriormente por meio de uma regulamentação lo-
cal ou de uma emenda parlamentar, pois é importante 
que essa definição conste da lei”.

Como médico, estou extremamente preocupado 
com o número de mortes no trânsito, certamente de-
vido ao uso preponderante do automóvel. 

Em audiência Pública, no final de maio, na Comis-
são de Viação e Transportes, ficou constatado que, no 
Brasil, mais de 35 mil pessoas morrem, por ano, vítimas 
de acidentes de trânsito, ou seja, são 100 mortes por 
dia. Essa é a segunda maior causa de morte no País, 
explicou Patrícia Morita, pesquisadora do IPEA, atrás 
apenas das mortes causadas por homicídios. O dire-
tor do Departamento de Análise de Situação de Saú-
de do Ministério da Saúde, Otaliba Libânio de Morais 
Neto, que também participou do debate, disse que as 
maiores vítimas de acidentes são pedestres e que o 
1 Alexandre Ávila Gomide, pesquisador do IPEA, Desafios do De-
senvolvimento, abril de 2007, nº 33. www.desafios.org.br.

maior número de mortes ocorre entre homens (81%) 
na faixa etária de 10 a 39 anos.

Como cidadão e homem público estou extrema-
mente preocupado com os efeitos das mudanças cli-
máticas, causadas pelo aquecimento global, provocado 
pela alta concentração de gases do efeito estufa na 
atmosfera. De acordo com o Ministério do Meio Am-
biente, 30% de todos os gases de efeito estufa emiti-
dos pelo Brasil saem dos canos de escapamento dos 
automóveis.

O que fazer como parlamentar, me perguntei. 
Mesmo que não concorde, de início, que os municí-
pios não possam tomar medidas restritivas ao uso 
do automóvel, estes já são proibidos de trafegar em 
determinados dias, como no rodízio de São Paulo, de 
utilizar determinadas ruas e avenidas, como os cami-
nhões, em várias cidades, e de trafegar em centros 
históricos, como em Ouro Preto, por exemplo. A práti-
ca mostra que a competência municipal para legislar 
sobre assuntos locais (inciso I do art. 30 da Constitui-
ção Federal) e para suplementar a legislação federal 
e estadual no que couber (inciso II do mesmo artigo) 
têm prevalecido sobre a competência da União para 
instituir diretrizes para os transportes urbanos (inciso 
XX do art. 21 da Constituição Federal) ou mesmo sobre 
a competência privativa da União para legislar sobre 
diretrizes da política nacional de transportes (inciso IX 
do art. 22 da CF), no caso do transporte urbano. Esse 
fato tem feito valer a margem de autonomia prevista 
pela Carta magna para os entes municipais, onde, de 
fato, exerce-se grande parte da cidadania. Não vejo 
porque as restrições ao uso do transporte individual 
não possam ser plenamente efetivadas, dado o inte-
resse local de melhoria da saúde, da economia e do 
cotidiano das populações.

Enfim, dado que o entendimento preponderante 
parece vir de argumento oposto, dado que o tal projeto 
de lei do Poder Executivo ensaia chegar ao Congresso 
Nacional desde 2004, e dado que a situação de caos 
no transporte urbano não pode, ao meu ver, esperar 
tanto, levando inclusive em consideração o tempo de 
tramitação das proposições na Casa, tomei a iniciativa 
de, ao menos, tornar um pouco mais descentralizada a 
capacidade de ação dos gestores públicos. Vale ressal-
tar que as diretrizes enumeradas na proposição foram 
inspiradas naquelas inicialmente disponibilizadas pelo 
Ministério das Cidades para dar início ao debate sobre 
a Política Nacional de Mobilidade Urbana, objeto do 
acima citado projeto de lei do Poder Executivo.

Uma vez transferida a competência de legislar 
sobre as diretrizes do transporte urbano e da mobili-
dade urbana para os Estados, os municípios têm, ao 
menos, a chance de serem melhor compreendidos em 
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suas particularidades. Transferir, de vez, a competên-
cia ao municípios não é iniciativa cabível, diante das 
limitações constitucionais dispostas no parágrafo úni-
co do art. 22 da Carta. Propor de chofre uma Política 
Nacional para a Mobilidade Urbana esbarraria nas res-
trições de competência do Poder Legislativo que têm 
conduzido a grande maioria de nossas proposições ao 
arquivamento por inconstitucionalidade.

Diante do exposto, restou-me a apresentação des-
te projeto de lei complementar que, espero, produza o 
debate necessário e conduza-nos ao melhor caminho 
para a solução de problema de tamanho relevo, que é 
a questão da mobilidade urbana em nosso País.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2007. – 
Deputado Marcondes Gadelha.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 137, DE 2007 

(Do Sr. Paulo Bornhausen)

Altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006.

Despacho: Apense-se à(ao) PLP-
126/2007.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º A Lei Complementar nº 123, de 2006, pas-

sa a vigorar com as seguintes modificações: 

“Art. 13.  ................................................
I –  .........................................................
VI – Contribuição para a Seguridade So-

cial, a cargo da pessoa jurídica, de que trata 
o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 
1991, exceto no caso da microempresa e da 
empresa de pequeno porte que se dediquem 
às atividades de prestação de serviços previs-
tas nos incisos XIII e XV a XXVII do § 1o do 
art. 17 desta Lei Complementar;

 .....................................................  (NR)
“Art. 18.  ................................................
§5o  ........................................................
IV – as atividades de prestação de ser-

viços previstas nos incisos XIII e XV a XXVII 
do § 1o do art. 17 desta Lei Complementar se-
rão tributadas na forma do Anexo IV desta Lei 
Complementar, hipótese em que não estará 
incluída no Simples Nacional a contribuição 
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta 
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida 
segundo a legislação prevista para os demais 
contribuintes ou responsáveis;

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

“Art. 23.  ................................................
§ 1º O disposto no caput deste artigo 

não prejudica o direito ao crédito sobre o valor 
dos bens ou serviços adquiridos pelas pesso-
as jurídicas que estejam apurando a Contri-
buição para o PIS/Pasep e a Cofins na forma 
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
de microempresas ou empresas de peque-
no porte optantes pelo Simples Nacional, e 
à concessão de crédito presumido, de modo 
unilateral, sobre o valor dos bens ou serviços 
adquiridos de microempresas e empresas de 
pequeno porte inscritas no Simples Nacional 
pelas pessoas jurídicas não inscritas, relativa-
mente ao ICMS ou ao ISS.

§ 2º A concessão dos créditos de que 
trata o § 1º será feita mediante lei de iniciativa 
exclusiva da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, sem a necessidade 
de deliberação por parte do Comitê Gestor ou 
de qualquer outro órgão colegiado de Admi-
nistrações Fiscais.” (NR)

Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2008, fica su-
primido o Anexo V da Lei Complementar nº. 123, de 
14 de dezembro de 2006.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 
1º de janeiro de 2008.

Art. 4º Ficam revogados o inciso X do art. 17 e o 
inciso V do § 5o do art. 18, ambos da Lei Complemen-
tar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Justificação

Apesar dos ajustes já promovidos pelo Congres-
so Nacional na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, por meio da edição da Lei Com-
plementar nº. 127, de 14 de agosto de 2007, enten-
demos que diversos dispositivos ainda necessitam ser 
melhorados:

a) a Lei Complementar não prevê que as mi-
croempresas e empresas de pequeno porte possam 
transferir créditos presumidos de PIS e Cofins para as 
demais empresas que delas adquiram produtos, o que 
era permitido no Simples Federal e acabou não sendo 
previsto pelo novo Estatuto das Microempresas;

b) o Anexo V é gravoso em demasia e desneces-
sário, visto que as empresas nele incluídas poderiam 
ser tributadas na forma do Anexo IV;

c) a proibição de inclusão no Simples Nacional 
das atividades referidas no inciso X do art. 17 também 
é por demais ampla e gravosa, razão pela qual deve 
ser revogada.
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As referidas medidas, se é que têm algum impac-
to orçamentário ou financeiro, importarão aumento de 
arrecadação mais que suficiente para sua compensa-
ção, não havendo que se falar em impacto orçamen-
tário ou financeiro.

Temos a certeza de contar com o apoio de to-
dos os nobres parlamentares para a aprovação da 
matéria. 

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2007. – 
Deputado Paulo Bornhausen.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 138, DE 2007 

(Do Sr. João Dado)

Altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 De Dezembro De 2006.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

 O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 123, de 14 de de-

zembro de 2007, passa a vigorar com as seguintes 
modificações:

“Art. 18.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º  .......................................................
II – as atividades de prestação de servi-

ços previstas nos incisos I a XII, XIV e XXVI 
do § 1o do art. 17 desta Lei Complementar se-
rão tributadas na forma do Anexo III desta Lei 
Complementar, exceto quanto às atividades de 
prestação de serviços de transportes intermu-
nicipais e interestaduais, às quais se aplicará 
o disposto no inciso VI deste parágrafo; 

 ..............................................................
V – as atividades de prestação de servi-

ços previstas nos incisos XIX a XXV e XXVII 
do § 1o do art. 17 desta Lei Complementar se-
rão tributadas na forma do Anexo V desta Lei 
Complementar, hipótese em que não estará 
incluída no Simples Nacional a contribuição 
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta 
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida 
segundo a legislação prevista para os demais 
contribuintes ou responsáveis;

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

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro 
de 2008.

Justificação

O Simples Nacional representou inegável avanço 
para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
Muitas das conquistas da nova lei nasceram na Câma-
ra dos Deputados, por esforço conjunto das senhoras 
Deputadas e dos Senhores Deputados. Entretanto, 
como é natural em projeto de tão grande envergadura, 
houve, e ainda há, a necessidade de ajustes, a exem-
plo da recém aprovada Lei Complementar nº 127, de 
2007. Apesar de concordarmos com as modificações 
introduzidas por ela, não podemos deixar de observar 
que a mesma não atendeu de modo satisfatório a to-
das as demandas trazidas.

Assim, apresentamos o presente Projeto de Lei 
Complementar a fim de corrigir uma distorção trazida 
pelo Estatuto das Microempresas no que se refere à 
tributação dos escritórios de serviços contábeis, pois 
os mesmos, inclusive como respeito ao princípio cons-
titucional da isonomia, merecem o mesmo tratamento 
tributário dispensado a outras profissões regulamenta-
das, tais como as pré-escolas, os centros de formação 
de condutores, as agências lotéricas e os veículos de 
comunicação, apenas para citar alguns.

Ressaltamos que todo o impacto orçamentário ou 
financeiro da proposição será mais que compensado 
pela formalização das atividades desses escritórios, 
tal como verificou-se com os setores contemplados 
pela Lei Complementar nº 127, de 2007. Observamos, 
ainda, que de modo a minimizar os potenciais proble-
mas de adaptação dos sistemas informatizados das 
Administrações Tributárias, propomos que a alteração 
legislativa somente passe a vigorar a partir de 1º de 
janeiro de 2008.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2007. – 
Deputado João Dado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 139, DE 2007 

(Do Sr. Homero Pereira)

Acrescenta art. 10-A à Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

Despacho: Às Comissões de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário
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 Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Complementar visa a alterar a Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, acrescentando-lhe art. 10-A 
à Seção IV “Da Execução Orçamentária e do Cumpri-
mento das Metas” do Capítulo II “Do Planejamento”, 
para vedar o contingenciamento das dotações consig-
nadas nas leis orçamentárias a projetos e atividades 
da área de agricultura.

Art. 2º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, passa a vigorar acrescida do seguinte arti-
go 10-A:

“Art. 10-A. É obrigatória a execução in-
tegral, pelo Poder Executivo, dos projetos e 
atividades consignados na lei orçamentária 
anual a projetos e atividades relativas à área 
de agricultura, observada a regulamentação 
estabelecida, a cada exercício financeiro, na 
lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1º Constatada a desnecessidade ou 
a inviabilidade técnica da execução de deter-
minada dotação orçamentária, será procedido 
seu imediato remanejamento, com prévia auto-
rização legislativa, obedecidos os parâmetros, 
critérios, prazos e procedimentos previstos na 
lei de diretrizes orçamentárias.

§ 2º Constatada a inviabilidade financeira 
da execução de determinada dotação orça-
mentária, será procedido seu cancelamento 
definitivo, com prévia autorização legislativa, 
obedecidos os parâmetros, critérios, prazos 
e procedimentos previstos na lei de diretrizes 
orçamentárias.”

Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor no 
primeiro dia do exercício financeiro imediatamente 
subseqüente ao de sua publicação oficial.

Justificação

O procedimento que vem sendo tradicionalmente 
utilizado pelo Poder Executivo, de garantir o cumpri-
mento de metas fiscais valendo-se de contingencia-
mentos orçamentários é extremamente nocivo aos 
interesses do setor agrícola, sabidamente vital para a 
economia nacional.

É importante ter-se em conta que a prática dos 
referidos contingenciamentos termina por representar, 
em muitos casos, cancelamento definitivo de dotações 
orçamentárias aprovadas pelo Congresso Nacional, 
mostrando-se claramente contrária aos princípios de-
mocráticos que deveriam pautar todas as fases do 
processo orçamentário brasileiro. 

O presente Projeto de Lei Complementar visa a 
criar mecanismo, não previsto na Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000), destinado a eliminar, na área da agricultu-
ra, essa distorção, que com exagerada freqüência se 
verifica na execução orçamentária, caracterizada pela 
não-realização, pelo Poder Executivo, de despesas 
aprovadas pelo Congresso Nacional e, portanto, con-
signadas na lei orçamentária anual.

A situação que a presente proposição visa a impe-
dir é, pois, aquela em que o Poder Público reduz ou, até 
mesmo, cancela a execução de determinada atividade 
ou projeto, tornando parcialmente sem sentido todo o 
esforço despendido pelo Poder Legislativo no exame da 
proposta orçamentária, em sua discussão, adequação 
aos interesses da Nação e na sua aprovação.

Acreditando, pois, firmemente que a medida ora 
proposta representará significativo aprimoramento do 
processo orçamentário, e mesmo da prática democrá-
tica em nosso País, retirando a excessiva e inaceitável 
discricionariedade que hoje prevalece na execução 
orçamentária, contamos com o apoio dos ilustres Co-
legas Parlamentares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2007. – Ho-
mero Pereira, Deputado Federal (PR/MT).

PROJETO DE LEI Nº 2.354, DE 2007 
(Do Sr. João Dado)

Acrescenta incisos ao art. 105 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
estabelecer equipamentos obrigatórios dos 
veículos. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
1806/2007.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 105 do Código de Trânsito Brasileiro, 

que dispõe sobre os equipamentos obrigatórios dos ve-
ículos, fica acrescido dos seguintes incisos VII e VIII:

“Art. 105. ...............................................
VII – equipamento suplementar de re-

tenção (air bag) frontal, para condutor e pas-
sageiros do banco dianteiro;

VIII – freios com sistema anti-travamento 
das rodas (ABS).” 

Art. 2º Os equipamentos de que tratam os incisos 
VII e VIII, acrescidos por esta lei ao art. 105 do Código 
de Trânsito Brasileiro, ficam obrigatórios para os veícu-
los nacionais ou importados, obedecendo especifica-
ções e prazos estabelecidos pelo CONTRAN.
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Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial. 

Justificação

O air bag, é, reconhecidamente, um equipamento 
de grande eficácia na proteção de condutores e pas-
sageiros. Dessa forma, a maior parte das montadoras 
já vem incluindo esse equipamento nos seus veículos 
de modelos mais caros. Sabe-se, ainda, que entre es-
ses tipos de veículos há alguns mais sofisticados que 
oferecem até 12 air bags, tanto frontais como laterais. 
Ou seja, esse equipamento de segurança, pela sua 
importância, passou a ser estendido até para as par-
tes laterais do veículo. 

Assim, acreditamos ser importante voltar a incluir 
no Código de Trânsito Brasileiro, o air bag como equi-
pamento obrigatório, embora mantendo a sua instala-
ção apenas na parte dianteira do veículo. Dessa forma 
esse equipamento fará parte de todos os veículos, até 
nos populares, ao sairem de fábrica, para a maior se-
gurança de seus passageiros. 

Com esta proposição, também queremos obrigar 
a instalação nos veículos, de freios ABS, pois esse é 
um sistema que, comprovadamente, evita acidentes 
que possam ser causados por freadas bruscas.

Pela importancia dessa iniciativa em prol da se-
gurança dos condutores e passageiros dos veículos, 
contamos com a sua aprovação pelos ilustres Depu-
tados.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2007. – 
Deputado João Dado.

PROJETO DE LEI Nº 2.362, DE 2007 
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Altera o art. 20 da Lei nº 8.742, de 07 de 
dezembro de 1993, para dispor sobre am-
pliação de regras de concessão de benefício 
assistencial de prestação continuada. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
3047/2004

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 07 de de-

zembro de 1.993, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 20. O benefício de prestação conti-
nuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo 
mensal à pessoa portadora de deficiência, ao 
portador de Doença de Alzheimer e ao idoso 
com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais e 

que comprovem não possuir meios de prover 
a própria manutenção e nem de tê-la provida 
por sua família.

 ..............................................................
§ 9º O responsável pela pessoa porta-

dora de Doença de Alzheimer que fizer jus ao 
beneficio assistencial terá direito a um abono 
de um salário mínimo mensal.”

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

Justificação

A partir da Constituição Federal de 1.988, a in-
clusão social das pessoas com deficiência tornou-se 
objeto de inúmeras proposições que visam a lhes ga-
rantir o exercício pleno da cidadania e a conquista de 
uma vida independente.

No que diz respeito à Assistência Social, a Lei 
Maior garante o recebimento de um salário mínimo 
aos que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 
conforme dispuser a lei.

Por sua vez, a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro 
de 1.993 estabelece critérios para concessão e ma-
nutenção do benefício assistencial, dentre os quais a 
incapacidade para o trabalho e para as atividades da 
vida independente.

As doenças neurológicas graves, assim entendi-
das com base em pareceres médicos especializados, 
das quais se destaca a doença de Alzheimer, são ex-
tremamente incapacitantes e rebeldes a quaisquer ti-
pos de tratamento, e submetem o paciente a grandes 
desgastes físicos e emocionais. Portanto, a doença de 
Alzheimer merece um tratamento diferenciado no que 
se refere à concessão de benefícios previdenciários.

Além disso, incluímos a concessão de um abono 
mensal aos responsáveis pela pessoa portadora da 
doença de Alzheimer que faz jus ao benefício assis-
tencial, no valor de um salário mínimo mensal. A inicia-
tiva visa a beneficiar os responsáveis, na maioria dos 
casos os cônjuges e filhos, de forma que eles possam 
dedicar-se integralmente aos cuidados domiciliares de 
estimulação contínua da pessoa doente.

A adoção da nossa proposta representará um 
avanço nas conquistas alcançadas pelas pessoas com 
doença de Alzheimer, permitindo aos seus responsáveis 
atender em tempo integral às necessidades especiais 
de seus dependentes.

Por esses motivos, apresentamos a presente pro-
posta, que modifica a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993, que dispõe sobre a organização da Assis-
tência Social, a fim de que o caput do art. 20 inclua o 
portador da doença de Alzheimer dentre os favoreci-
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dos pelo benefício de prestação continuada, no valor 
de um salário mínimo mensal.

Cumpre ressaltar ainda que incluímos no Projeto 
de Lei a redução, para 65 anos, da idade mínima dos 
idosos com direito ao benefício de prestação conti-
nuada, uma vez que a Lei nº 10.741, de 1 de outubro 
de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, assim 
estabelece em seu art. 34.

Tendo em vista a relevância da matéria, conto 
com o apoio dos ilustres pares para a aprovação des-
ta proposição.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2007. – 
Deputado Luiz Carlos Hauly.

PROJETO DE LEI Nº 2.409, DE 2007 
(Do Sr. Professor Ruy Pauletti)

Dispõe sobre a utilização dos recursos 
depositados em contas vinculadas do Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
para investimento em ações de empresas 
de economia mista.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
606/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 

de maio de 1990, passa a vigorar acrescido do se-
guinte inciso XVIII: 

“Art. 20.  ................................................
 ..............................................................
XVIII – aplicação em quotas de Fundos 

de Investimentos em Ações de Empresas de 
Economia Mista, na forma da regulamentação, 
permitida a utilização máxima de 50% (cin-
qüenta por cento) do saldo existente, na data 
em que exercer a opção, descontado deste 
percentual aquele eventualmente utilizado na 
aplicação prevista no inciso XII.

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

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

Justificação

O objetivo do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço -FGTS é a formação de uma poupança com-
pulsória voltada a proteger o trabalhador, no caso de 
rescisão do contrato de trabalho, bem como lhe propor-
cionar uma renda adicional para a aposentadoria.

Todavia, a remuneração auferida pelo trabalha-
dor sobre os recursos depositados neste fundo, de 

aproximadamente 3% acrescidos da variação da TR, 
é muito mais baixa do que a média praticada pelo mer-
cado. Se compararmos com os recentes rendimentos 
do mercado de ações, poderíamos afirmar tratar-se 
de confisco do patrimônio dos detentores das contas 
vinculadas.

Além disso, ressaltamos o excelente resultado 
tornado viável com a Lei nº 9.491, de 9 de setembro 
de 1997, das aplicações em Fundos Mútuos de Priva-
tização, por meio dos quais os trabalhadores puderam 
ter acesso às ações de empresas como a Petrobrás e 
a Vale do Rio Doce.

Julgamos necessário, portanto, ampliar o esco-
po desta experiência, permitindo que os recursos dos 
trabalhadores nas contas vinculadas do FGTS possam 
ser direcionados a fundos cujos ativos seriam ações 
de empresas de economia mista.

Assim, pedimos o apoio dos colegas Parlamenta-
res no sentido de aprovarmos este projeto de lei que, 
sem sombra de dúvidas, permitirá maior participação 
dos trabalhadores no mercado acionário brasileiro, ao 
tempo em que facultará nova alternativa para a aplica-
ção de seus recursos depositados no FGTS.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2007. 
– Deputado Professor Ruy Pauletti.

PROJETO DE LEI Nº 2.420, DE 2007 
(Do Sr. Flávio Bezerra)

Altera o art. 2º da Lei nº 9.790, de 23 de 
março de 1999, para que as associações de 
classe ou representação de categoria pro-
fissional tenham o direito de se qualificar 
como Organização de Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP) e assim poder 
firmar parcerias com o Poder Público.

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

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

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O Artigo 2º, da Lei n.º 9.790/99, passa a 

vigorar com a seguinte redação.

“Artigo 2º Não são passíveis de qualifi-
cação como Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público, ainda que se dediquem 
de qualquer forma descrita no artigo 3º des-
ta Lei:

I – as sociedades comerciais;
II – sindicatos;
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III – as instituições religiosas ou voltadas 
para a disseminação de credos, cultos, práticas 
e visões devocionais e confessionais;

IV – as organizações partidárias e asse-
melhadas, inclusive suas fundações;

V – as entidades de beneficio mútuo des-
tinadas a proporcionar bens ou serviços a um 
circulo restrito de associados ou sócios;

VI – as entidades e empresas que comer-
cializam planos de saúde e assemelhados;

VII – as instituições hospitalares privadas 
não gratuitas e seus mantenedoras;

VIII – as escolas privadas dedicadas ao 
ensino formal não gratuito e suas mantene-
doras;

IX- as organizações sociais;
X- as cooperativas;
XI- as fundações públicas;
XII – as fundações, sociedades civis ou 

associações de direito privado criadas por ór-
gão público ou por fundações públicas;

XIII – as organizações creditícias que 
tenham quaisquer tipo de vinculação com o 
sistema financeiro nacional a que se refere o 
artigo 192 da Constituição Federal.”

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

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

 Justificação

De acordo com a Lei 9.790/99 as associações de 
classe e as representações de categoria profissional 
são proibidas de receberem doações dos bens apren-
didos pela Receita Federal ou pela União.

Assim sendo, também as Colônias de Pescado-
res estão proibidas de receberem qualquer doação 
por parte da União.

Contudo, as Colônias de Pescadores são institui-
ções sem fins lucrativos, as quais prestam serviços de 
natureza jurídica e contábil gratuita a seus associados. 
Além, de exercem atividades voltadas ao meio ambien-
te, capacitação dos pescadores, educação dos filhos 
dos pescadores, fiscalização das espécies em extinção, 
assistência técnica dos barcos, entre outros.

Portanto, a Lei em epígrafe deveria ser alterada, 
tornado possível as Colônias de Pescadores recebe-
rem os produtos apreendidos por órgãos públicos, 
todos provenientes de crimes cometidos em todo ter-
ritório nacional. 

Haja vista que as associações de pescadores tem 
enfrentado inúmeras dificuldades para sua manutenção 
e organização, como por exemplo a falta de equipa-
mentos, instalações, manutenção entre outros.

A existência das colônias de pesca é impres-
cindível para a ampla defesa e representatividade do 
pescador, uma vez que dá oportunidade a sua gente 
de lutar por seus direitos; são pessoas que conhecem 
a sua realidade, seu trabalho e suas dificuldades em 
estar provendo seu sustento e de sua família por meio 
de sua profissão de pescador. 

Ademais, as colônias de pesca foram prejudica-
das pelo paternalismo e protecionismo que o governo 
dispensou a elas desde de sua formação. Se de um 
lado normatizou a Colônias, como podemos mencionar 
o Decreto nº. 487/1897, que dispunha sobre a Força 
Naval e o Decreto nº. 9672/1912, que criava a Inspe-
toria da Pesca, vinculado ao Ministério da Agricultura, 
Indústria e Comércio. De outro lado criou uma Colônia 
vinculada ao controle governamental, seja por fiscali-
zação ou por meio de incentivos fiscais.

Assim se faz necessário a liberação de doações 
por parte da União dos bens apreendidos para a ma-
nutenção e o aparelhamento das Colônias de Pesca, 
uma vez que estas tem o objetivo de melhorarem as 
condições dos pescadores, aumentando assim a re-
presentatividade junto aos órgãos públicos.

Diante de todos os argumentos apresentados, 
requer a apreciação dos pares do presente Projeto de 
Lei e com a certeza de que será aprovado, uma vez 
que a solicitação se faz justa. 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. 
– Flávio Bezerra, Deputado Federal 

PROJETO DE LEI Nº 2.440, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 853/2007 
AVISO Nº 1.117/2007 – C. Civil

Altera os incisos II e III do art. 11 da 
Lei nº 9.519, de 26 de novembro de 1997, 
que dispõe sobre a reestruturação dos Cor-
pos e Quadros de Oficiais e de Praças da 
Marinha.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Finanças 
e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e 
Jutstiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apro-
vação conclusiva pelas comissões – art.24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os incisos II e III do art. 11 da Lei nº 9.519, 

de 26 de novembro de 1997, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“II – Vice-Almirante: 23 (vinte e três);
III – Contra-Almirante: 51 (cinquenta e 

um);” (NR)
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília,

EM nº 603/MD

Brasília, 8 de novembro de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à superior deliberação de Vossa Ex-

celência o anexo projeto de lei que altera os incisos II 
e III do art. 11 da Lei nº 9.519, de 26 de novembro de 
1997, que dispõe sobre a reestruturação de corpos e 
quadros de oficiais e de praças da marinha.

2. A Lei nº 9.519, de 1997, fixa os limites dos efe-
tivos da Marinha do Brasil (MB), em tempo de paz e a 
presente proposta visa a atualizar esse diploma legal, 
a partir de 2008, a fim de que a Força possa efetuar 
os ajustes necessários para a sua reestruturação e, 
assim, assegurar o seu emprego eficaz.

3. Ressalte-se que o projeto de lei em questão 
obedece ao disposto no inciso I do § 1º do art. 61 da 
Constituição Federal, o qual prevê que o efetivo das 
Forças Armadas seja disciplinado por meio de lei ordi-
nária, de iniciativa do Presidente da República.

4. A medida tem por escopo adequar o quantitati-
vo do efetivo de oficiais-generais da MB às demandas 
atuais, considerando, principalmente, o incremento das 
atividades de manutenção dos meios navais, aeronavais 
e de fuzileiros navais, a fim de mantê-los operacionais, 
a despeito do elevado tempo médio de utilização dos 
sistemas neles empregados; o aumento da esfera de 
atuação dos Distritos Navais; a necessidade, cada vez 
maior, de bem utilizar as técnicas de comunicação so-
cial; os avanços tecnológicos, que exigem da institui-
ção rápida reação para acompanhá-los, em termos de 
ações na área de ciência e tecnologia e da constante 
capacitação do pessoal; a necessidade de valorização 
do setor de ensino, mais especificamente quanto à for-
mação dos militares do Corpo de Fuzileiros Navais, e 
a qualificação do pessoal da Marinha Mercante, em 
face do incremento previsto para essa atividade; e a 
ampliação das atividades subsidiárias, relacionadas, 
principalmente, aos assuntos marítimos e ambientais. 
Esses fatores constituem-se macro-indicadores que 
justificam uma reestruturação.

5. Cumpre destacar que a última alteração dos 
limites dos efetivos dos oficiais-generais da MB data de 
1983, assim, a situação atual dos efetivos de oficiais-
generais, em particular, limita a Administração Naval 
em relação a uma desejável descentralização de vá-
rias atividades importantes para prover a necessária 
agilidade à estrutura administrativa da Força.

6. Nesse sentido, a nova estrutura permitirá uma 
realocação mais racional de tarefas pelos diversos 

setores da MB e melhorias de processos em pontos 
específicos, a começar pelos postos mais elevados da 
hierarquia, o que possibilitará maior eficácia no cum-
primento da missão.

7. A alteração proposta busca ampliar o limite 
dos efetivos de Oficiais em 2 (dois) Vice-Almirantes e 
8 (oito) Contra-Almirantes, assim dispostos:

8. Em decorrência disso, cumpre informar, que:

a) não há impacto orçamentário-finan-
ceiro para o exercício corrente;

b) há compatibilidade da parcela das des-
pesas em pauta previstas para os exercícios 
de 2008, 2009 e 2010, com o Plano Plurianual 
e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, no 
tocante às diretrizes, objetivos, prioridades e 
metas atinentes ao Comando da Marinha; e

c)o custeio da despesa será efetuado com 
recursos do Orçamento da União alocados no 
Programa de Trabalho “05.122.0750.2867.0001” 
(Ação de Governo 2867-Remuneração dos Mi-
litares das Forças Armadas).

9. São essas, Senhor Presidente, as razões que 
me levam a propor a Vossa Excelência a edição do 
projeto de lei em questão.

Respeitosamente, – Nelson A. Jobim, Ministro 
de Estado da Defesa.

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD)  
Nº 98, DE 2007 

(Do Sr. Silvinho Peccioli)

Extingue áreas destinadas a fumantes 
na Câmara dos Deputados.

Despacho: À Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1o Ficam extintas as áreas destinadas a fu-

mantes – “Fumódromos”, nas dependências desta 
Casa Legislativa.

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

Não vamos nesta Justificativa ficar repisando um 
tema por demais conhecido de todos: os malefícios do 
fumo, um problema mundial.

Toda Nação civilizada restringe o fumo e alerta 
a população , e particularmente os jovens, acerca dos 
graves danos à saúde que o uso continuado do taba-
co pode causar.

Entre nós, muito já foi feito, e através do presente 
Projeto pretendemos extinguir os chamados “Fumódro-
mos” nesta Casa Legislativa.

Realmente, pesquisas mostram que as pessoas 
querem parar de fumar, mas brechas tornam essa de-
cisão mais difícil – os “Fumódromos” são um exemplo, 
típico de tais brechas. A extinção dos mesmos é mais 
uma necessária restrição ao fumo, e contamos, assim 
com a colaboração de nossos pares para aprovar o 
presente Projeto de Resolução.

Sala das Sessões, 13 de outubro de 2007. – Depu-
tado Silvinho Peccioli.

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) 
Nº 101, DE 2007 
(Do Sr. Lira Maia)

Determina a adequação do Plenário da 
Câmara dos Deputados de forma a garantir 
o acesso dos Parlamentares portadores de 
necessidades especiais às Tribunas.

Despacho: Apense-se à(ao) PRC-
101/2003

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º A Câmara dos Deputados, por meio de 

sua Mesa Diretora, deverá providenciar a adequação 
das instalações do Plenário Ulysses Guimarães para 
viabilizar o acesso dos Parlamentares portadores de 
necessidades especiais às Tribunas do Plenário.

Art. 2º As despesas decorrentes da adequação de 
que trata esta resolução correrão à conta de recursos 
do orçamento da Câmara dos Deputados.

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

Justificação

O presente Projeto de Resolução tem como obje-
tivo assegurar a adequação do acesso às Tribunas ou à 
uma das Tribunas do Plenário Ulysses Guimarães para 
viabilizar o acesso dos Parlamentares portadores de 
necessidades especiais, em especial os Parlamentares 
ocupantes de cadeiras de rodas, de forma a reduzir as 

desigualdades enfrentadas por esta importante parcela 
de Parlamentares no exercício de seus mandatos.

Hoje, a sociedade clama pelas mudanças estru-
turais que visam garantir o acesso dos portadores de 
necessidades especiais aos diversos logradouros pú-
blicos. Esta Casa deve dar o exemplo para sociedade 
assegurando uma verdadeira inclusão, não só a partir 
das Leis aqui discutidas, mas também, como exemplo 
dentro de sua própria estrutura.

É o que se pretende através da presente pro-
posta.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2007. – Depu-
tado Joaquim de Lira Maia, DEM/P.A

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) 
Nº 103, DE 2007 

(Do Sr. Francisco Rodrigues)

Dispõe sobre o registro e a atuação 
de pessoas físicas e jurídicas, junto à Câ-
mara dos Deputados, com a finalidade de 
exercer o direito de informar e influenciar 
o processo decisório na Casa.

Despacho: Apense-se à(ao) PRC-
87/2000.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º Qualquer pessoa física ou jurídica tem o 

direito de fazer representar seus interesses e valores 
perante a Câmara dos Deputados e de procurar in-
fluenciar os processos decisórios que nela ocorrem, 
respeitados os princípios da legalidade, impessoalida-
de, publicidade, moralidade e probidade que norteiam 
a Administração Pública.

Art. 2º As pessoas físicas ou jurídicas que preten-
dam exercer atividade tendente a influenciar os proces-
sos decisórios, de caráter legislativo e administrativo, 
em curso na Câmara dos Deputados deverão registrar-
se perante a Mesa Diretora da Casa e credenciar os 
representantes que nela atuarão em seu nome.

§ 1º O registro de pessoa física implica no cre-
denciamento da pessoa registrada e, se solicitado, no 
de um representante.

§ 2º O registro de pessoa jurídica implica no di-
reito de credenciamento de dois representantes, a que 
se podem somar até mais dois, por solicitação devi-
damente motivada.

§ 3º Caberá ao Primeiro-Secretário expedir cre-
denciais, que deverão ser renovadas no início de cada 
sessão legislativa, a fim de que os representantes pos-
sam ter acesso às dependências da Câmara, excluídas 
as privativas dos deputados.
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§ 4º Os credenciados, sempre que se dirigirem 
aos Deputados e órgãos da Câmara, informarão a en-
tidade que representam e a matéria cujo tratamento 
procuram influenciar.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, em igual-
dade de condições, às pessoas jurídicas de direito pri-
vado e às pessoas jurídicas de direito público, e aos 
representantes de Ministérios e órgãos ou entidades 
da administração federal direta e indireta.

Art. 3º As pessoas físicas e jurídicas registradas 
na Câmara dos Deputados, na forma desta Resolu-
ção, deverão ser ouvidas nas Comissões que avaliem 
proposições de seu interesse, sempre que motivada-
mente o requeiram, garantida a representação dos 
interesses contrários. 

Art. 4º As pessoas físicas ou jurídicas registradas 
junto à Câmara dos Deputados deverão encaminhar 
à Mesa Diretora, até 30 de dezembro de cada ano, 
declaração discriminando suas atividades, a nature-
za das matérias de seu interesse e quaisquer gastos 
realizados no último exercício relativos a sua atuação 
na Casa, ainda que efetuados fora da órbita do Con-
gresso, em especial pagamentos a pessoas físicas 
ou jurídicas..

§ 1º Da declaração prevista neste artigo cons-
tará, obrigatoriamente, quando prestada por pessoas 
físicas ou jurídicas contratadas por terceiros, a indica-
ção do interessado nos serviços e a proposição cuja 
aprovação ou rejeição é defendida, ou a matéria cuja 
discussão é desejada.

§ 2º O declarante deverá preservar os documentos 
comprobatórios da realização de despesas constan-
tes da declaração anual de atividades e gastos pelo 
período de cinco anos a contar de sua apresentação. 

§ 3º A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 
poderá convocar, a qualquer momento, as pessoas físi-
cas e jurídicas credenciadas na Casa, nos termos desta 
Resolução, para prestarem esclarecimentos sobre o 
conteúdo da declaração anual de atividades e gastos 
ou sobre outro aspecto de sua atuação, desde que a 
convocação seja devidamente motivada.

§ 4º A omissão nas declarações ou em resposta 
a indagações da Mesa Diretora da Câmara dos Depu-
tados, ou a tentativa de ocultar dados ou confundir a 
fiscalização, implicará em advertência e, no caso de 
reincidência, na cassação do credenciamento, sem 
prejuízo, quando for o caso, do encaminhamento das 
peças e elementos pertinentes ao Ministério Público 
para as providências cabíveis.

Art. 5º A Mesa Diretora da Câmara dos Depu-
tados, à vista das fichas de registro e das declarações 
prestadas pelas pessoas físicas ou jurídicas, nos ter-
mos desta Resolução, providenciará a divulgação de 

relatório anual, de acesso público, contendo as decla-
rações prestadas.

Art. 6º O disposto nesta Resolução não se aplica a 
indivíduos que atuem sem pagamento ou remuneração, 
em caráter esporádico, com o propósito de influenciar 
o processo legislativo em seu interesse pessoal, ou 
que se limitem a acompanhar sessões de discussão 
e deliberação realizadas na Câmara dos Deputados, 
nem a quem for convidado, em razão de sua atuação 
profissional e conhecimento, para expressar opinião 
ou prestar esclarecimentos diante de comissão ou do 
Plenário.

Art. 7º esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

Justificação

A regulamentação dos grupos de pressão ou de 
lobby atuantes na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal constitui uma matéria de tão intensa relevância 
para o funcionamento das instituições representativas 
democráticas que me permitirei estender-me – um 
pouco além do que é de praxe – na Justificação deste 
Projeto. O primeiro objetivo do texto é indicar breve-
mente como o reconhecimento da legitimidade da in-
fluência de interesses e valores setoriais no processo 
de elaboração das normas gerais encontrou seu lugar 
na teoria e na prática da representação política. O se-
gundo objetivo é apresentar como tem sido o proces-
so de discussão do tema na Câmara dos Deputados 
e quais são os problemas e lições centrais que desse 
processo podemos extrair.

Como se sabe, as restrições ao sufrágio universal 
– que prevaleceram ao longo dos primeiros anos de 
implantação dos regimes representativos modernos 
– se baseavam, em grande medida, na idéia de que as 
normas gerais e abstratas seriam melhor elaboradas 
por um Poder Legislativo composto exclusivamente 
de cidadãos dotados de renda e/ou propriedade sufi-
cientes para lhes garantir a tranqüilidade necessária 
para tomarem decisões de forma imparcial e racional 
a respeito daquelas normas. O ideal explicitamente de-
fendido pelos que adotavam essa posição era o de um 
parlamento impermeável a interesses particulares.

Naturalmente, os setores sociais não-proprie-
tários recusaram-se a aceitar o argumento, conside-
rando-o uma forma de excluir parte da população dos 
processos decisórios sobre os rumos da coletividade. 
A idéia de fundo a guiar a resistência àquela concep-
ção foi a de que não existem espaços de decisão im-
permeáveis a influências setoriais – e de que, portan-
to, regras restritivas ao acesso de interesses parciais 
ao parlamento podem, no máximo, definir os setores 
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que ficarão de fora do processo de conformação da 
vontade nacional. 

A subseqüente expansão do direito de sufrágio 
e do direito de candidatura a cargos eletivos, que deu 
substância democrática ao regime representativo con-
temporâneo, levou à organização dos mais diversos 
setores da sociedade para se fazerem representar 
na esfera política, cada um naturalmente ligado a in-
teresses setoriais, embora, em princípio, sem perder 
de vista o interesse geral. Consolidou-se, assim, a 
idéia do parlamento como o local em que, do encon-
tro entre correntes de interesses e valores distintos, 
se chega à regra comum mais adequada a todos. Uma 
das expressões dessa situação foi a organização dos 
setores sociais em partidos que, a partir de visões do 
mundo específicas, propõem programas gerais para 
a nação – programas que, por sua vez, se encontram, 
nos parlamentos, com os programas elaborados por 
outros partidos, a partir de outras visões do mundo e 
de outras prioridades.

Em resumo, a própria organização política ba-
seada em partidos – que possui estatuto constitucio-
nal em nosso país, como se depreende do art. 17 da 
Constituição Federal – já implica no reconhecimento de 
que o processo parlamentar não é infenso à influência 
de interesses particulares, mas busca a articulação 
de uma multiplicidade de influências rumo à solução 
que melhor as congregue. Não faz sentido, portanto, 
qualquer discussão que pretenda voltar a uma situa-
ção que já se mostrou insustentável na prática. O iso-
lamento dos parlamentares em relação às pressões 
sociais não é apenas uma proposta inadequada; ela 
é impossível. 

O Congresso Nacional brasileiro não foge à regra. 
Como em qualquer parlamento do planeta, os parla-
mentares são eleitos com o apoio de setores sociais 
específicos, e guardam relação especial com seus inte-
resses. Além disso, os diversos setores sociais procu-
ram fazer-se ouvir no processo decisório parlamentar, 
mesmo depois de decididas as eleições, cientes de 
que as decisões a serem tomadas no Congresso não 
dependem apenas de confrontos abstratos de idéias, 
mas da informação que a ele chega e do poder de 
convencimento de que cada setor dispõe.

Cabe à legislação proporcionar as condições ins-
titucionais para que o contato entre a esfera política 
e a esfera social seja realizado de forma igualitária e 
transparente, de maneira a que aqueles distintos se-
tores sociais tenham condições tanto quanto possível 
equilibradas de fazer ecoar suas vozes na arena pública 
e o façam de acordo com procedimento suficientemen-
te formalizado e público para que suas intervenções 
sejam do conhecimento dos outros atores interessa-

dos – evitando-se, assim, o apelo dos conchavos a 
portas fechadas.

Infelizmente, as regras destinadas a proporcio-
nar transparência aos contatos entre a esfera social e 
a esfera política ainda se acham em estado embrio-
nário entre nós. Daí a situação ambígua em que nos 
encontramos. Embora seja cada vez mais disseminada 
a percepção de que os grupos de pressão fazem parte 
do funcionamento de um regime político pluralista e de 
que sua atuação deve, portanto, ser formalizada, as 
iniciativas para transformar essa percepção em legis-
lação não chegaram, ainda, a bom termo. 

Um exemplo significativo dessa ambigüidade é 
dado pelo próprio Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados. Em seu art. 259, o Regimento prevê o 
credenciamento, junto à Mesa, de representantes de 
“entidades de classe de grau superior, de empregados 
e empregadores, autarquias profissionais e outras insti-
tuições de âmbito nacional da sociedade civil”, inclusive 
para que tenham acesso às dependências da Câmara. 
Em outras palavras, há o reconhecimento da necessi-
dade de contatos diretos entre entidades da sociedade 
civil e a Casa de representação política. No entanto, a 
regulamentação desses contatos é extraordinariamen-
te restrita: cabe-lhes “prestar esclarecimentos especí-
ficos” e fornecer “exclusivamente subsídios de caráter 
técnico, documental, informativo e instrutivo”.

A ausência de uma regulamentação mais ade-
quada do funcionamento do lobby ou dos grupos de 
pressão não se deve – registre-se – à falta de esfor-
ço de alguns parlamentares especialmente atentos à 
matéria. Dentre eles, cabe realçar o papel do Senador 
Marco Maciel, autor, em 1989, de Projeto de Lei que 
recebeu, no Senado Federal, o nº 203 – e que, após 
a aprovação na Casa de origem, recebeu, na Câmara 
dos Deputados, o nº 6.132/1990. Embora tal Projeto de 
Lei ainda se encontre, formalmente, em tramitação na 
Câmara, a aprovação unânime, na Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, de Parecer, elaborado 
pelo deputado Moroni Torgan, pela inconstitucionali-
dade da proposição, influenciou significativamente o 
tratamento posterior da matéria na Casa. 

Como o PL nº 6.132/1990 trata do “registro de 
pessoas físicas e jurídicas junto às Casas do Con-
gresso Nacional” e incide sobre a atividade de lobby 
que aí desenvolvem, a CCJC considerou a matéria 
da competência exclusiva das próprias Casas legisla-
tivas, insuscetível de regulamentação por proposição 
sujeita à sanção do presidente da República, como é 
o caso dos projetos de lei. Desde então, as propostas 
de regulamentação da atividade dos grupos de pressão 
no Congresso Nacional têm sido normalmente apre-
sentadas sob a forma de projetos de resolução, mais 
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compatível com temas afeitos à organização interna de 
um Poder autônomo. Em geral, esses projetos buscam 
introduzir inovações no Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, o que, como se verá adiante, acarreta 
conseqüências práticas.

Outro tipo de encaminhamento para a questão 
tem sido o de reconhecer ao lobby um âmbito de apli-
cação mais amplo do que o que lhe é conferido no 
antigo Projeto do Senador Marco Maciel. Em lugar de 
tratar apenas da pressão exercida sobre as Casas do 
Congresso Nacional, a regulamentação passa, então, 
a tratar do lobby frente a toda a Administração Pública. 
As propostas que seguem essa linha supõem evitar, 
assim, a pecha de inconstitucionalidade, nos termos 
em que ela fora imputada ao PL nº 6.132/1990.

Um exemplo desse outro tipo de abordagem en-
contra-se no PL nº 6.928/2002, da deputada Vanessa 
Grazziotin, que estabelece, no quadro de uma norma-
tização abrangente das formas de exercício do poder 
popular, o direito das pessoas físicas e jurídicas de 
representar seus interesses junto ao poder público, 
remetendo a regulamentação mais específica para a 
administração interna de cada órgão ou Poder. Já o PL 
nº 1.202/2007, do deputado Carlos Zarattini, procura 
disciplinar a atividade de grupos de pressão, com algum 
detalhe, em todo o “âmbito dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal”.

O fato de que proposições destinadas a regula-
mentar a atuação de grupos de pressão tomam formas 
distintas (de projetos de resolução e de projetos de lei) 
acaba por dificultar a tramitação conjunta de todas elas, 
com a conseqüente perda de uma perspectiva ampla 
e integrada no tratamento da matéria. Por outro lado, 
como as proposições que tomam a forma de projetos 
de resolução têm sido apensadas ao Projeto de Re-
solução nº 63/2000, da Comissão Especial da Refor-
ma do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
cujo escopo é muito amplo, o resultado, nesse caso, 
é que se perca de foco o tema específico da regula-
mentação do lobby. 

Talvez seja o caso, portanto, de se pensar em uma 
solução regimental que permita a análise, em conjun-
to, de todas as proposições em tramitação na Casa 
que tratam da atuação de grupos de pressão junto à 
administração pública, mas apenas delas. Evitar-se-ia, 
assim, tanto a dispersão do tema em processos para-
lelos como o seu relativo desaparecimento dentro de 
uma problemática mais ampla (como a da reforma do 
Regimento). 

Um tratamento extenso e profundo, mas exclu-
sivo, da questão do lobby terá, ainda, a vantagem de 
permitir a superação de uma deficiência da quase to-
talidade das propostas em andamento no Congresso 

Nacional. Elas não partem de uma análise suficiente-
mente aguda da realidade dos grupos de pressão no 
Brasil. E é natural que seja assim. Afinal, existe toda 
uma experiência internacional a nos orientar, mas as 
pesquisas empíricas sobre o caso brasileiro são poucas. 
Assim, as informações que vêm do exterior tendem a 
sufocar o conhecimento prático de que dispomos sobre 
nossa realidade – o que se manifesta nas proposições 
elaboradas para tratar da matéria.

No entanto, não podemos desconsiderar que 
a produção de trabalhos sobre a prática do lobby no 
Brasil já não é tão estreita assim. No próprio Centro de 
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara 
dos Deputados – CEFOR, há pesquisa em andamento 
sobre o assunto. Um esforço concentrado de avaliação 
do fenômeno poderia se beneficiar das pesquisas já re-
alizadas no Brasil – e/ou dos depoimentos de pessoas 
que têm experiência prática na área – para nos levar 
à construção de textos legais informados sobre nossa 
realidade e, portanto, mais consistentes e efetivos.

A presente proposição objetiva contribuir tanto 
para o avanço da regulamentação do lobby no Brasil 
como para o processo de tomada de consciência a 
respeito de sua importância. Ela se restringe ao tra-
tamento da questão na Câmara dos Deputados, pois 
esse parece ser o ambiente mais adequado para a re-
flexão e atuação inicial sobre a matéria. Optou-se, por 
isso, pela apresentação de um projeto de resolução. 
Não se faz, no entanto, nenhuma restrição a uma dis-
cussão mais ampla sobre o tema, incluindo a própria 
discussão sobre o que caberia definir por resolução 
(seja do Congresso Nacional ou de uma das Casas) 
e o que caberia definir por lei. 

Registre-se, por fim, que a redação de um projeto 
de resolução que não busca explicitamente a alteração 
do Regimento, mas pode funcionar como um conjunto 
autônomo de normas, deve-se ao intuito de deixar bem 
claro que a discussão do lobby merece e exige um 
tratamento especial e separado desta Casa.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2007. 
– Deputado Francisco Rodrigues.

REQUERIMENTO Nº 1.913/2007

Requeiro, nos termos regimentais, seja 
dado novo despacho ao PL nº 2.048/2007, 
a fim de incluir este Órgão Técnico para 
apreciar o mérito.

Requeiro, nos termos regimentais, que a Comis-
são de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desen-
volvimento Rural seja incluída para apreciar o mérito 
do Projeto de Lei nº 2.048/2007, que “Dispõe sobre o 
Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE”.
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Justificação

O Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE) é 
um instrumento de gestão das atividades econômicas 
desenvolvidas em um determinado território, que esta-
belece normas gerais e específicas para a localização 
espacial e formas de exploração sustentável principal-
mente para as atividades de produção agropecuária.

A partir de um diagnóstico detalhado dos recursos 
naturais e socioeconômicos o território é dividido em 
zonas onde são determinadas as potencialidades e os 
locais de produção agropecuária, fragilidades naturais, 
tendências de ocupação, condições de vida da popu-
lação e situações de conflito sócio-ambiental. A partir 
desse ponto, pode-se estabelecer diretrizes, localizar 
unidades de conservação, critérios de desenvolvimento 
sustentável das áreas rurais e dos núcleos urbanos, 
bem como medidas de harmonização das situações 
de conflito existentes. A identificação do potencial de 
produção agropecuária em moldes sustentáveis é uma 
importante ação no ZEE. A elaboração de um ZEE é 
um processo participativo e deve contar com a parti-
cipação de diferentes atores de vários segmentos da 
sociedade e não apenas do poder público. O ZEE não 
deve ser considerado apenas como um instrumento da 
Política Nacional do Meio Ambiente já que na sua im-
plementação pode afetar profundamente a produção 
agropecuária nacional e as condições de trabalho e 
alimentação do povo brasileiro.

Entendemos que a Comissão de Agricultura deve 
ser parte integrante no processo de discussão da le-
gislação que trata dessa matéria, pois em grande par-
te as atividades socioeconômicas mencionadas são 
relativas ao setor rural e na maioria dos casos são 
atividades de produção agropecuárias. As decisões 
sobre o que se deve ou não fazer em determinado lu-
gar são sempre políticas e precisam necessariamente 
ser tomadas em foros legítimos e essa Comissão é o 
foro adequado para ouvir todos os atores produtivos 
do setor rural sobre essa matéria.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2007. – Depu-
tado Marcos Montes, Presidente.

Defiro, nos termos do art. 141 do RICD, 
a solicitação de redistribuição de proposição 
e revejo o despacho inicial aposto ao Projeto 
de Lei nº 2.048/07, para incluir a Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desen-
volvimento Rural. Por oportuno, por versar a 
referida proposição matéria de competência de 
mais de três Comissões de mérito, determino 
a constituição de Comissão Especial, con-
soante dispõe o artigo 34, inciso II, do Regi-
mento Interno.  Publique-se. Oficie-se. (Novo 

Despacho: CAPADR, CDEIC, CMADS, CCJC 
(mérito e art. 54) – Apreciação: proposição 
sujeita à apreciação do Plenário – Regime de 
Tramitação: ordinário). 

Em 26-11-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 1.992/07

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a revisão do despa-

cho inicial dado ao Projeto de Lei nº 982/2007, de au-
toria do Deputado Vinícius Carvalho, que “determina 
como início da prescrição do crime de subtração de 
criança ou adolescente a data em que o fato se tor-
nou conhecido”, para que se altere o regime de trami-
tação, de conclusivo para o Plenário, por tratar-se de 
matéria referente a direitos individuais insuscetível de 
delegação, de acordo com o art. 68, § 1º, II da CF c/c 
o art. 24, II, e, do Regimento Interno, conforme reque-
rimento anexo do Deputado Valtenir Pereira, Relator 
da matéria.

Certo de contar com a atenção de Vossa Exce-
lência, renovo protestos de estima e consideração.

Brasília, 8 de novembro de 2007. – Deputado 
Leonardo Picciani, Presidente.

REQUERIMENTO 
(Do Sr. Valtenir Pereira)

Requer a revisão do despacho inicial 
de distribuição dado ao Projeto de Lei nº 
982, de 2007, do Deputado Vinícius Carva-
lho, que “Determina como início da prescri-
ção do crime de subtração de criança ou 
adolescente a data em que o fato se tornou 
conhecido”.

Senhor Presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania,

Requeiro a V. Exª seja oficiado ao Presidente da 
Câmara dos Deputados, a fim de que seja alterado 
o despacho inicial de distribuição da proposição em 
epígrafe.

O referido projeto trata de direitos individuais, 
que são matéria de competência final do plenário da 
Câmara dos Deputados, conforme o art. 24, II, e, do 
Regimento Interno desta Casa, combinado com o art. 
68, § 1º, II, da Constituição Federal.

A correção do despacho se impõe antes que seja 
possível elaborar o parecer nesta Comissão, com o 
intuito de resguardar o bom trâmite do processo le-
gislativo.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2007. – Depu-
tado Valtenir Pereira, Relator.
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Defiro. Revejo o despacho de distribuição 
aposto ao PL nº 982/2007, para submetê-lo ao 
rito da competência do Plenário, nos termos 
do art. 24, inciso II, alínea “e”, do Regimen-
to Interno. Oficie-se ao Requerente e, após, 
publique-se. 

Em, 26-11-2007. – Arlindo Chinaglia, 
Presidente. 

REQUERIMENTO Nº 2.042/2007

Solicita prorrogação do prazo da Co-
missão.

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

mentais, seja prorrogado por 5 (cinco) sessões ordi-
nárias, o prazo da Comissão Especial Destinada 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” 
(limite de despesa com pessoal).

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007. 
– Deputado Nelson Meurer, Presidente.

Defiro. “ad referendum” do Plenário. Pu-
blique-se. 

Em 26-11-2007. – Arlindo Chinaglia, 
Presidente.

REQUERIMENTO Nº 129, DE 2007 
(Do Sr. João Campos)

Requer a convocação de sessão solene 
da Câmara dos Deputados para o dia 6/12, às 
10h, em homenagem ao Dia da Bíblia.

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:
O Deputado signatário, da Câmara dos Deputa-

dos, vem requerer, com base no art. 68, do Regimento 
Interno, a convocação de Sessão Solene desta Augusta 
Casa, para no dia 6 de dezembro de 2007, às 10h, a 
fim de enaltecer o “Dia da Bíblia Sagrada”, com par-
ticipação de representantes dos diversos segmentos 
religiosos brasileiros.

Justifica-se

Justifica-se o presente requerimento por se tratar 
de uma data significativa nacional, em que os diversos 
segmentos religiosos brasileiros, comemoram o Dia da 
Bíblia Sagrada, uma vez que o nosso País é por sua 
natureza cristã.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2007. – Depu-
tado João Campos, PSDB/GO.

Defiro. Publique-se. 
Em 26-11-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente.

REQUERIMENTO Nº 1.076/2007

Propõe a realização de sessão solene 
em homenagem aos quarenta anos de fun-
dação do Centro Universitário Fieo – UNI-
FIEO, localizado no Município de Osasco 
– SP.

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Exce-

lência à realização de sessão solene em homenagem 
ao Centro Universitário Fieo – UNIFIEO, que está co-
memorando quarenta anos de fundação. Esse centro 
universitário é uma organização educacional de exce-
lência, foi fundada em 1967 e têm hoje quatorze mil 
alunos divididos em trinta cursos de graduação.

Anexo ao presente requerimento, revista alusiva 
a esse evento, bem como selo dos Correios, lançado 
no último dia 26 de fevereiro, com carimbo alusivo aos 
quarenta anos de fundação. A data da sessão sole-
ne a ser fixada poderá ser entre este mês e o final de 
outubro deste ano.

Nestes termos, peço deferimento.
Sala das Sessões, 29 de maio de 2007. – Depu-

tado Francisco Rossi, Vice-Líder do PMDB – Depu-
tado Henrique Alves, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se. 
Em 26-11-2007.– Arlindo Chinaglia, 

Presidente.

REQUERIMENTO Nº 1.646, DE 2007 
(Do Sr. Dr. Nechar)

Requer a convocação de sessão sole-
ne da Câmara dos Deputados em homena-
gem ao 43º aniversário do Serviço Federal 
de Processamento de Dados – SERPRO –, 
a realizar-se em 30 de novembro de 2007.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do ar-

tigo 68 do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, e ouvido o Plenário, a convocação de sessão 
solene desta Casa em homenagem ao 43º aniversá-
rio do SERPRO, a realizar-se em 30 de novembro de 
2007, às 10:00 horas.

Justificação

O Serpro se prepara para comemorar 43 anos 
de atuação em 1º de dezembro do corrente ano. Ele 
é vinculado ao Ministério da Fazenda e é a maior Em-
presa Pública de prestação de serviços em tecnologia 
da informação do Brasil. Foi criado pela Lei nº 4.516, 
de 1º de dezembro de 1964, com a finalidade de mo-
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dernizar e dar agilidade a setores estratégicos da ad-
ministração pública.

Sua sede é localizada em Brasília e ele conta 
com dez regionais e escritórios, distribuídos ao longo 
do território nacional. Sua trajetória coincide com a da 
informática pública brasileira e com a própria história 
do país, consagrando-se em sua contribuição para al-
terar as possibilidades das relações entre o governo e 
os cidadãos, a partir de soluções tecnológicas para a 
modernização do Estado, além do desenvolvimento de 
tecnologias que aprimoram a prestação dos serviços 
públicos brasileiros.

Desde a sua criação, o Brasil presenciou diversos 
avanços em novas ferramentas e serviços em tecno-
logia da informação que foram desenvolvidos por ele, 
em parceria com os seus principais clientes, órgãos 
públicos como a Receita Federal do Brasil, a Secreta-
ria do Tesouro Nacional, o Ministério do Planejamento, 
a Secretaria de Comércio Exterior, a Advocacia-Geral 
da União, o Tribunal Superior Eleitoral, a Polícia Fede-
ral, dentre outros.

Além de sistemas tradicionais, como o Sistema 
de Administração Financeira (Siafi), o ComprasNet e 
o Siscomex, a Empresa tem uma pluralidade de so-
luções tecnológicas inovadoras que atendem ao Go-
verno e aos cidadãos nas esferas econômica e social, 
colocando à disposição da sociedade os avanços da 
rede mundial de comunicação.

Em setembro de 2006, o SERPRO comemorou, 
junto com a Receita Federal do Brasil, o sucesso do 
Receitanet, sistema de processamento e envio de de-
claração do imposto de renda via internet, que já rece-
beu muitos prêmios no Brasil e no exterior.

Dentre os projetos mais recentes em desenvol-
vimento, destacam-se o Novo Passaporte Brasileiro, 
que deu ao Serpro a responsabilidade de prover as 
tecnologias e integrar os sistemas de fronteiras. Este 
projeto coloca o Brasil no grupo de países que têm 
documentos de viagem menos vulneráveis à falsifica-
ção, dando, portanto, mais segurança aos cidadãos 
brasileiros que viajam para o exterior.

Do ponto de vista institucional, o Serpro comemo-
rou algumas realizações de destaque no ano de 2006, 
tendo recebido os prêmios de empresa campeã no Se-
tor de Tecnologia da Informação, promovido pelo jornal 
Valor Econômico, e o Destaque do Ano no Segmento 
Serviço, promovido pela Revista Informática Hoje.

O gosto por desafios, marca registrada dos pro-
fissionais do Serpro, o torna um importante aliado do 
Governo Federal na empreitada pela democratização 
da informação, colaborando para a construção de uma 
sociedade mais igualitária.

Seu compromisso é manter-se na excelência da 
tecnologia da informação para o serviço público, ofe-
recendo aos seus clientes soluções tecnológicas que 
lhes permitam a concentração nas suas atividades 
principais, com dados e informações adequadas às 
suas operações e decisões.

Com o presente requerimento, esperamos garan-
tir uma homenagem mais que merecedora por parte 
desta Casa à essa entidade que tanto tem procurado 
assistir aos seus cliente com clareza.

Sala das Sessões, 11 de setembro de 2007. –  
Deputado Dr. Nechar.
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Texto Despacho: Defiro. Publique-se. 
Em 26-11-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente.

REQUERIMENTO Nº 1.699, DE 2007 
(Da Senhora Fátima Pelaes)

Requer, conforme artigo 65, inciso IV 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a realização de sessão Solene, du-
rante o mês de Dezembro para comemorar 
o Dia da Bíblia e o lançamento oficial do 
Ano da Bíblia.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 65, inciso IV, 

do Regimento Interno, a realização de Sessão Solene 
na Câmara dos Deputados, durante o mês de dezem-
bro a fim de comemorar o Dia da Bíblia, comemorado 
no dia 9 de Dezembro, e ainda, a promoção do ano de 
2008, como o Ano da Bíblia.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2007. 
– Deputada Fátima Pelaes, PMDB/AP.

Justificação

Para promover o conhecimento da Bíblia no Brasil, 
a Sociedade Bíblica de Brasil (SBB), que completará 
60 anos no ano que vem, está liderando um movimento 
para promoção da Bíblia durante o ano de 2008. En-
tre outras ações, a SBB formou o Comitê Nacional de 
Apoio á Bíblia, com participação de líderes de várias 
regiões do país, Igrejas e outras organizações cristãs 
que serão convidadas a apoiarem o movimento rea-
lizando eventos para sensibilizar a sociedade quanto 
à leitura da Bíblia e sua importância, destacando seu 
aspecto cultural e histórico e ainda transmitir seus en-
sinamentos de geração para geração.

Entre esses eventos, já são esperadas ações 
como Maratonas de Leitura Bíblica, incentivando as 
igrejas a realizarem leituras ininterruptas; Campanha 
de Doações de Bíblias; Ciclo de palestras em escolas, 
seminários e universidades, etc. As principais datas a 
serem celebradas durante este período serão:

• dia 9 de Dezembro de 2007 – Dia da Bí-
blia e Lançamento Oficial do Ano da Bíblia;

• dia 10 de Junho de 2008 – 60 anos da 
Sociedade Bíblica do Brasil;

• dia 14 de Dezembro de 2008 – Encer-
ramento do Ano da Bíblia.

Com o presente requerimento, espero garan-
tir uma homenagem mais que merecedora por parte 
desta casa e colaborar com a SBB para tornar o ano 
de 2008 um marco.

Sala das Sessões, 19 de Setembro de 2007. – 
Deputada Fátima Pelaes, PMDB/AP

Defiro. Publique-se.
Em 26-11-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente.

REQUERIMENTO Nº 1.740, DE 2007 
(Do Sr. Miro Teixeira – PDT/RJ)

Requer a convocação de sessão so-
lene da Câmara dos Deputados para ho-
menagear a Associação Brasileira de Im-
prensa – ABI.

Senhor Presidente:
Requeremos, com base no art. 68 do Regimen-

to Interno da Câmara dos Deputados e, ouvido o Ple-
nário, a convocação de sessão solene desta Casa, 
para, no mês de outubro, prestar nossas homenagens 
à Associação Brasileira de Imprensa – ABI que, em 
7 de abril de 2008, comemorará o centenário de sua 
existência.

Justificação

Idealizada e fundada por Gustavo de Lacerda, em 
7 de abril de 1908, a ABI, desde o início, constitui-se 
em garantia à classe jornalística, sobretudo na defesa 
dos direitos dos profissionais da imprensa.

Da dispersão entre os profissionais de outro-
ra, e do desrespeito aos profissionais de imprensa, 
à fortaleza cooperativa e solidária que hoje repousa 
sobre a Associação, garante a ABI, não somente dos 
direitos desses profissionais, como a certeza de uma 
imprensa sem amarras e mordaças, digna e laboriosa 
na preservação da história, na apuração da verdade 
e na contribuição pelo desenvolvimento cultural e in-
telectual do Brasil.

É para homenagear essa Associação, centená-
ria, e com base nesse interesse, que é público que o 
presente requerimento se justifica.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2007. – 
Deputado Miro Teixeira, PDT/RJ.

Defiro. Publique-se.
Em 26-11-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente.

REQUERIMENTO Nº 1.794 
(Do Sr. Dep. Otavio Leite)

Requer a convocação de sessão sole-
ne da Câmara dos Deputados para o dia 30 
de novembro de 2007, às 14:00 horas.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa, com base no art. 68 do Regi-

mento Interno, e ouvido o plenário, a convocação de 
sessão solene desta casa para o dia 30 de novembro de 
2007, às 14:00h, ou outro horário que a Mesa Diretora 
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estabeleça, a fim de comemorarmos o ano em que o 
Jornal do Commércio (Diários Associados) completa 
180 (cento e oitenta) anos de existência.

Justificação

Inserido na própria história da imprensa em nosso 
país o Jornal do Commércio, marca presença em to-
dos os importantes fatos, desde sua criação, ocorridos 
em nosso país, ou que aqui foram noticiados.

Criado para atender as demandas nacionais e 
internacionais do comércio, durante sua história foi 
além, informando e prestando serviços relevantes a 
boa organização social de nosso povo.

Esta casa, como caixa de ressonância dos an-
seios sociais, não pode deixar de prestar homenagem 
ao Jornal do Commércio e aos Diários Associados 
por comemorar 180 anos com o jovial vigor necessário 
a boa imprensa mundial.

São essas as razões resumidas que fundamentam 
a presente proposta que submeto aos nossos pares.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2007. – Depu-
tado Otavio Leite.

Defiro. Publique-se.
Em 26-11-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente.

REQUERIMENTO Nº 1.824, DE 2007 
(Do Sr. Rodovalho e outros)

Requer a realização de Sessão Solene, 
a fim de homenagear o Dia da Bíblia.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 65, inciso IV combinado 

com o artigo 68 do Regimento Interno, requeremos a 
Vossa Excelência que seja realizada Sessão Solene 
para homenagear o Dia da Bíblia, criada pelo Decreto 
Lei nº 10.335, 19-12-2001, a realizar-se no segundo 
domingo do mês de dezembro.

Solicitamos que a Sessão Solene seja realizada 
no dia 10 de dezembro de 2007.

Sala das Sessões, 8 de outubro de 2007. – Depu-
tado Rodovalho.

Defiro. Publique-se.
Em 26-11-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente.

REQUERIMENTO Nº 1.867, 2007 
(Do Senhor Henrique Afonso e do Sr. Luiz Sérgio)

Requer, a convocação de Sessão Sole-
ne para o dia 12 de dezembro de 2008 com 
o objetivo de comemorar o Dia da Bíblia e 
o lançamento oficial do Ano da Bíblia.

Senhor Presidente,

Requeiremos a V. Exª, nos termos do art. 68 do 
Regimento Interno e, ouvindo o Plenário, a convoca-
ção de Sessão Solene da Câmara dos Deputados, 
para na data 12 de dezembro de 2007 prestar nossas 
homenagens ao Dia da Bíblia e ainda ao lançamento 
oficial do Ano da Bíblia.

Justificação

Esta Casa de Leis, entendendo a importância 
da Bíblia como regra de fé e prática para os cristãos, 
nos últimos anos tem realizado Sessões Solenes para 
homenagear o Dia da Bíblia que é comemorado no 2º 
domingo do mês de dezembro.

O Dia da Bíblia surgiu em 1549, na Grã-Bretanha, 
quando o Bispo Cranmer, incluiu no livro de orações 
do Rei Eduardo VI um dia especial para que a popula-
ção intercedesse em favor da leitura do Livro Sagrado. 
A data escolhida foi o segundo domingo do Advento 
– celebrado nos quatro domingos que antecedem o 
Natal. Foi assim que o segundo domingo de dezembro 
tornou-se o Dia da Bíblia.

No Brasil, o Dia da Bíblia passou a ser celebrado 
em 1850, com a chegada, da Europa e dos Estados 
Unidos, dos primeiros missionários evangélicos que 
aqui vieram semear a Palavra de Deus.

Durante o período do Império, a liberdade reli-
giosa aos cultos protestantes era muito restrita, o que 
impedia que se manifestassem publicamente. Por volta 
de 1880, esta situação foi se modificando e o movi-
mento evangélico, juntamente com o Dia da Bíblia, se 
popularizando.

Pouco a pouco, as diversas denominações evan-
gélicas institucionalizaram a tradição do Dia da Bíblia, 
que ganhou ainda mais força com a fundação da So-
ciedade Bíblica do Brasil, em junho de 1948. Em de-
zembro deste mesmo ano, houve uma das primeiras 
manifestações públicas em homenagem a Bíblia, em 
São Paulo, no Monumento do Ipiranga. Hoje as come-
morações, fixadas no segundo domingo de dezembro, 
mobilizam milhares de cristãos em todo o Brasil. Em 
alguns estados e vários municípios, o Dia da Bíblia é 
data oficial.

Hoje, o dia dedicado às Escrituras Sagradas é 
comemorado em cerca de 60 países, sendo que em 
alguns, a data é celebrada no segundo Domingo de 
setembro, numa referência ao trabalho do tradutor 
Jerônimo, na Vulgata, conhecida tradução da Bíblia 
para o latim.

O objetivo deste dia é promover o conhecimento 
dos livros santos e despertar entre os cristãos o amor 
a essas obras. Existem diferentes concepções da Bí-
blia para católicos e evangélicos, mas há também os 
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pontos em comum que podem ser usados em favor de 
toda a humanidade.

A Bíblia cristã é composta pelo Antigo e pelo 
Novo Testamento, com 73 livros para os católicos e 
66 para os protestantes. O Antigo Testamento aborda 
a lei judaica, conhecida por Torá. O Novo Testamento 
contém os quatro Evangelhos – sobre a vida de Jesus 
Cristo – e ainda os Atos dos Apóstolos, as Epístolas 
e o Apocalipse.

Em 9 de dezembro de 2007, durante as festivi-
dades do Dia da Bíblia acontecerá também o lança-
mento oficial do Ano da Bíblia em comemoração aos 
200 anos da produção das primeiras edições da Bíblia 
em português para o Brasil, viabilizada com a abertura 
dos portos por D. João VI, em 1808”.

O ano de 2008 é também um ano especial para 
os leitores da Bíblia em virtude da celebração dos 60 
anos de fundação da Sociedade Bíblica do Brasil, uma 
entidade sem fins lucrativos, de natureza religiosa, so-
cial e cultural que tem como finalidade traduzir, produzir 
e distribuir a Bíblia, um bem de valor inestimável, que 
deve ser disponibilizado a todas as pessoas. Desde sua 
fundação a SBB produziu cerca de 3,9 bilhões de Escri-
turas, assim divididas: 61,6 milhões de Bíblias comple-
tas, 12,9 milhões de Novos Testamentos, 103 milhões 
de porções e 3,7 bilhões de seleções bíblicas.

Os cristãos brasileiros merecem e ansiavam em 
ter um ano inteiro dedicado para realização de diver-
sas atividades e programas visando colocar a Bíblia 
em vidência visto que ela, além de ser as Sagradas 
Escrituras, é o livro do qual praticamente todas as pes-
soas já ouviram falar. É o mais estudado da história 
da humanidade e, certamente, o mais analisado por 
especialistas. Costuma-se dizer que é o livro mais tra-
duzido, distribuído e lido de todos os tempos.

É a Bíblia o livro mais traduzido. Calcula-se que, 
no mundo, sejam faladas entre 6.500 e 7.000 línguas. 
E a Bíblia é o único livro que já foi traduzido no todo ou 
em parte para 2.426 dessas línguas. Embora ainda não 
esteja disponível em cerca de quatro mil idiomas, com o 
número de traduções disponíveis, quase a totalidade da 
população mundial tem acesso ao Livro Sagrado.

Distribuída por dezenas de organizações, tem nas 
Sociedades Bíblicas sua maior rede de distribuição do 
mundo. Filiadas a uma fraternidade chamada Socieda-
des Bíblicas Unidas (SBU), elas somam 145 unidades 
com atuação em mais de 200 países. No ano de 2006, 
só as SBU foram responsáveis pela circulação de mais 
de 25,7 milhões exemplares da Bíblia, dos quais 5,6 mi-
lhões distribuídos no Brasil pela SBB. A Bíblia é, portanto, 
o livro mais distribuído sobre a face da terra.

O livro mais lido é a Bíblia. É lida publicamente 
em todas as cerimônias cristãs. É lida em campos de 

refugiados de guerra, em prisões, em hospitais, em 
escolas, em lares, em escritórios, em fábricas, indivi-
dualmente ou em grupo.

A Bíblia é um dos maiores tesouros da humani-
dade. Ela traz valores que são a base da convivência 
humana. Todo esse conhecimento bíblico, no entanto, 
precisa ser mais difundido. A vida das pessoas e da 
sociedade poderia ser melhor, se as pessoas conhe-
cessem e praticassem mais os princípios bíblicos.

Diante dos argumentos acima expostos e por ter 
a comemoração do Dia da Bíblia no próximo dia 9 de 
dezembro um aspecto especial por anteceder e ser o 
lançamento do Ano da Bíblia no Brasil, a convocação 
de uma Sessão Solene para homenagear o Livro dos 
livros por esta Câmara dos Deputados, mais do que 
nunca, se faz oportuna e necessária.

Sala das Sessões,  de outubro de 2007. – Depu-
tado Henrique Afonso – Deputado Luiz Sérgio, Líder 
do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 26-11-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente.

REQUERIMENTO Nº 1.961, DE 2007 
(Do Sr. Deputado)

Dispõe sobre a proteção do patrimônio 
espeleológico, e dá outras providências.

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos da Art. 

141 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
a redistribuição do Projeto de Lei nº 2.047/2007, que 
“Dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológi-
co e dá outras providências”, para que seja incluída 
na sua tramitação a Comissão de Minas e Energia, a 
fim de que a mesma possa se manifestar quanto ao 
mérito da matéria.

Justificação

O projeto mencionado foi distribuído inicialmente 
às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

No entanto, o Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados relaciona as formas de acesso ao bem mi-
neral e o regime jurídico dos bens minerais e dos re-
cursos energéticos no campo temático da Comissão 
de Minas e Energia.

Ressalte-se que as formações cársticas que fa-
zem parte do patrimônio espeleológico nacional ocor-
rem com freqüência em áreas com abundância de 
depósitos minerais e em formações fluviais passíveis 
de exploração energética.
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Ou seja, a proteção do patrimônio espeleológico 
(de cavernas) está diretamente associada à explora-
ção mineral e energética no território brasileiro. Assim, 
é imprescindível que a Comissão de Minas e Energia 
seja ouvida no processo legislativo que construirá um 
novo marco regulatório sobre o assunto.

Diante do exposto, entendo plenamente justificado 
o requerimento em questão, que possibilitará um exame 
mais acurado do PL nº 2.047/2007, em especial sob o 
ponto de vista de suas das implicações para o setor mi-
neral e energético brasileiro. Sala das Sessões, novem-
bro 2007. – Arnaldo Jardim, Deputado Federal.

Defiro. Revejo o despacho aposto ao PL 
nº 2.047/07, para determinar que a Comissão 
de Minas e Energia se pronuncie quanto ao 
mérito da proposição. Novo Despacho: CME, 
CMADS e CCJC (art. 54, RICD). Apreciação 
Conclusiva das Comissões (art. 24, II, RICD) 
– Regime de tramitação: Ordinário. Oficie-se 
e, após, publique-se.

EM 26-11-2007. – Arlindo Chinaglia, 
Presidente.

REQUERIMENTO Nº 2.007, DE 2007 
(Dep. Gastão Vieira)

Requer a retirada do Projeto de Lei nº 
1.674, de 2007, nos termos do art. 104 do 
Regimento Interno.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 104, do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência, 
a retirada de tramitação do PL nº 1.674/07, que “dispõe 
sobre as comemorações do cinqüentenário dos painéis 
‘Guerra e Paz’, de Cândido Portinari, presente do Go-
verno Brasileiro para a sede das Nações Unidas, em 
Nova York, inauguradas em 6 de setembro de 1957, e 
dá outras providências”, de minha autoria e tramitando 
na Comissão de Educação e Cultura.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. – 
Deputado Gastão Vieira, PMDB/MA.

Defiro, nos termos do art. 104, c/c o art. 
114, inciso VII, do Regimento Interno da Câ-
mara. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 26-11-2007. – Arlindo Chinaglia, 
Presidente.

REQUERIMENTO Nº 2.008, DE 2007 
(Do Sr. Dr. Rosinha)

Solicita a retirada do PL nº 230/2007.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 104, caput, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, a retirada do Projeto de Lei nº 230/07, de 

minha autoria, que “acrescenta parágrafo ao art. 21 
da Lei nº 8.742, de 1993 – Lei Orgânica da Assistên-
cia Social”.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. – 
Deputado Dr. Rosinha.

Defiro, nos termos do art. 104, c/c o art. 
114, inciso VII, do RICD.  Oficie-se e, após, 
publique-se. 

Em 26-11-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 2.015, DE 2007 
(Do Sr. Dep. Augusto Carvalho)

Requer a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei nº 2.260, de 2007.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Di-
retora:

Com fundamento no art. 114, inciso VII, do Re-
gimento Interno desta Casa Legislativa, requeiro a 
Vossa Excelência a retirada de tramitação do Projeto 
de Lei nº 2.260, de 22-10-2007, de minha autoria, que 
“altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
que aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), para tornar facultada a contribuição sindical”, 
que ainda aguarda despacho da Secretaria Geral da 
Mesa às Comissões.

Justificação

O presente requerimento justifica-se pelo fato 
de termos aprimorado a matéria objeto da proposi-
ção em referência, que resultou no PL nº 2.424/2007, 
apresentado nesta data, onde propusemos adapta-
ções a outros dispositivos da norma que consolida 
a legislação trabalhista, como forma de não permitir 
distorções na lei.

O texto do novo projeto formulado apresen-
ta melhor adequação à boa técnica legislativa e 
redacional, além de contribuir com a eficácia e 
presteza do processo legislativo, medida que tor-
na inoportuna a continuidade de tramitação do PL 
nº 2.260/2007.

Pelo exposto, conclamo o apoio dessa Presidên-
cia para a acolhida da presente proposição.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. _ 
Deputado Augusto Carvalho.

Defiro a retirada do PL nº 2.260/07, nos 
termos do art. 104, do Regimento Interno da 
Câmara. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 26-11-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.
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Ofício nº 30 GAB/CD
Brasília 22 de novembro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Dep. Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos deputados

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no Ato da Mesa nº 

69/2008, comunico a Vossa Excelência que, em 07-
11-2007, foi instalada a Frente Parlamentar em Defesa 
do Profissional da Saúde, sob a minha presidência e 
responsabilidade.

Assim sendo ,solicito a vossa Excelência o devido 
registro nesta Casa, e encaminho, em anexo, a ata de 
lançamento e de instalação, estatuto e as assinaturas 
de apoiamento exigidas.

Respeitosamente, – Deputado Damião Feliciano.

Ata de Fundação e de Constituição da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Profissionais de Saúde

No dia 7 de novembro de 2007, no Plenário 11 
da Câmara dos Deputados, sob a presidência do De-
putado Federal Damião Feliciano (PDT-PB), reuniram-
se os Deputados Federais Armando Abílio (PTB-PB), 
Wilson Braga (PMDB-PB), Sueli Vidigal ( PDT-ES ), 
Julião Amin (PDT-MA), Dr. Rosinha (PT-PR), Sabino 
Castelo Branco (PTB-AM) e Paulo Piau (PMDB-MG) 
a fim de apreciar a seguinte pauta: 1. Instalação da 
Frente Parlamentar em Defesa dos Profissionais da 
Saúde; 2. Discussão, Votação e Aprovação do Estatu-
to da Frente; 3. Eleição da Mesa Diretora. Declarando 
aberta a reunião, o Deputado Damião Feliciano sub-
meteu à consideração dos presentes a instalação da 
frente, o que foi aprovado por aclamação. Atendido o 
item 1 da pauta, passou-se ao item 2. O senhor Pre-
sidente, após lido e discutido o estatuto, submeteu-o 
à votação, tendo sido aprovado por unanimidade, nos 
termos do documento anexo à presente ata, que vai 
assinado e rubricado pelo Presidente e pelo Secretário 
da Frente Parlamentar. Em seguida, foi eleita a Mesa 
Diretora da Frente, item 3 da pauta, com a seguinte 
composição: Presidente – Deputado Damião Feliciano 
(PDT/PB); Vice-Presidente – Deputado Alceni Guerra 
(DEM/PR); Vice-Presidente – Deputada Lídice da Mata 
(PSB/BA); Secretário – Deputado Julião Amin (PDT/
MA); e Tesoureiro – Deputado Sabino Castelo Branco 
(PTB/AM). Os membros da Mesa Diretora foram ime-
diatamente empossados. Foi ainda eleito Presidente 
de Honra o Ministro de Estado da Saúde, José Gomes 
Temporão. Nada mais havendo a deliberar, o Presiden-
te agradeceu a confiança que lhe foi depositada pela 
plenária e declarou encerrada a reunião, da qual foi 
lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, 
vai assinada por mim, Deputado Julião Amin, Secre-
tário, e pelo Presidente.

ESTATUTO

I – Da Frente Parlamentar em Defesa  
dos Profissionais da Saúde

Art. 1º A Frente Parlamentar em Defesa dos Pro-
fissionais de Saúde, associação civil constituída no âm-
bito nacional, de interesse público, de natureza política 
suprapartidária, é integrada por Deputados Federais 
e Senadores da República Federativa do Brasil, facul-
tada a representação nas Assembléias Legislativas 
Estaduais, na Câmara Legislativa do Distrito Federal 
e nas Câmaras Municipais.

Parágrafo Único. A Frente Parlamentar a que se 
refere o caput tem sede e foro em Brasília, Distrito Fe-
deral, e é constituída sem fins lucrativos e por tempo 
indeterminado de existência.

II – Dos Objetivos

Art. 2º São objetivos da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Profissionais de Saúde:

I – dar celeridade na liberação de recursos finan-
ceiros e orçamentários que visem à implementação 
de programas e políticas públicas dirigidas a esses 
profissionais;

II – acompanhar ações governamentais e institu-
cionais voltadas aos profissionais de saúde;

III – promover e participar de debates públicos, 
simpósios, seminários, conferências e todos os tipos 
de eventos, nacionais e internacionais, que tenham 
como objeto os profissionais de saúde;

IV – apresentar proposituras junto ao Poder Le-
gislativo da União, bem como acompanhar a tramita-
ção de propostas, conexas ou correlatas, destinadas 
a contribuir e melhorar as condições dos profissionais 
de saúde.

III – Dos Integrantes
Art. 3º Integram a Frente Parlamentar em Defesa 

dos Profissionais de Saúde:
I – Como membros fundadores, os Deputados 

Federais e os Senadores da República Federativa do 
Brasil que subscreverem o Termo de Adesão no prazo 
de 60 (sessenta dias), contados da data de aprovação 
do presente Estatuto;

II – Como membros efetivos, os Deputados Fe-
derais e Senadores da República Federativa do Brasil 
que subscreverem o Termo de Adesão em data poste-
rior à fixada no inciso I;

III – Como membros colaboradores: os ex-de-
putados e ex-senadores que se identificarem com os 
objetivos e finalidades da Frente Parlamentar; os re-
presentantes de entidades e organismos, nacionais e 
internacionais, interessados na defesa dos profissio-
nais de saúde; representantes de entidades públicas 
e privadas cujas atividades sejam voltadas aos profis-
sionais de saúde.

Parágrafo único. A Frente Parlamentar, constitu-
ída na forma do caput do art. 1º do presente Estatuto, 
poderá conceder títulos honoríficos a parlamentares, a 
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autoridades e a pessoas da sociedade que tenham se 
destacado ou contribuído na implantação ou execução 
dos objetivos perseguidos pela Frente.

Art. 4º Os integrantes da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Profissionais de Saúde, qualquer que seja 
sua condição como membro, não perceberão vanta-
gens ou qualquer tipo de remuneração pelo exercício 
de cargos de direção.

Parágrafo único. A Mesa Diretora poderá esco-
lher, dentre os servidores da Câmara dos Deputados, 
funcionários do quadro de Secretários Parlamentares 
ou pessoa devidamente credenciada nos termos do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, até 
dois funcionários, para auxiliar nas atividades e nos 
trabalhos da Frente Parlamentar.

IV – Dos Órgãos

Art. 5º São órgãos integrantes da Frente Parla-
mentar em Defesa dos Profissionais de Saúde:

I – A Assembléia Geral, integrada pelos membros 
fundadores e efetivos, elegerão dentre estes, seus 
cargos eletivos, todos com direitos iguais de palavra, 
voto e mandato diretivo;

II – A Mesa Diretora, será integrada por 1 (um) 
presidente, 2 (dois) vice-presidentes, 1 (um secretário) 
e 1 (um) tesoureiro;

III – O Conselho Fiscal será integrado por 3 (três) 
conselheiros, escolhidos dentre os membros fundado-
res e efetivos.

V – Da Competência dos Órgãos

Art. 6º Compete à Assembléia Geral:
I – Aprovar, modificar ou revogar, total ou parcial-

mente, o presente Estatuto, bem como o regimento 
interno a ser elaborado pela Mesa Diretora;

II – Eleger ou destituir os membros da Mesa Di-
retora e do Conselho Fiscal;

III – Zelar pelo fiel cumprimento dos objetivos 
consagrados pela Frente Parlamentar;

IV – Admitir ou excluir membros, conceder ou 
cassar títulos honoríficos, observada a ampla defesa, 
homologando atos da Mesa Diretora;

V – Homologar termos de convênios e de con-
tratos celebrados pela Mesa Diretora;

VI – Analisar, anuir ou desautorizar atos pratica-
dos pela Mesa Diretora;

VII – Aprovar ou rejeitar os relatórios e pareceres 
apresentados pela Mesa Diretora e Conselho Fiscal;

VIII – Deliberar sobre as matérias que forem 
apresentadas pela Mesa Diretora e Conselho Fiscal, 
ou por qualquer membro, fundador ou efetivo;

IX – Autorizar a aquisição e a alienação de bens 
móveis ou imóveis;

X – Aprovar ou rejeitar as contas e os pareceres 
do Conselho Fiscal.

Art. 7º A Assembléia Geral reunir-se-á, ordina-
riamente, uma vez ao ano, no mês de sua fundação e 
constituição e, extraordinariamente, sempre que con-

vocada pelo Presidente, pela maioria dos membros da 
Mesa Diretora ou por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos 
membros fundadores e efetivos.

Parágrafo único. A Assembléia Geral reunir-se-á 
em primeira convocação, no horário e local previamente 
marcado por Edital de Convocação, com a presença 
mínima de 1/3 (um terço) de seus membros fundado-
res e efetivos e, em segunda convocação, decorridos 
30 (trinta) minutos da primeira convocação, com qual-
quer número.

Art. 8º A Assembléia Geral, ordinária ou extraor-
dinária, será convocada com antecedência mínima de 
7 (sete) dias, através de Edital de Convocação, por e-
mail (com confirmação de leitura) ou correspondência 
protocolada, com pauta definida.

Parágrafo Único. Para a exclusão de membro da 
Mesa Diretora ou do Conselho Fiscal far-se-á neces-
sário o voto de 50% (cinqüenta por cento) mais 1 (um) 
do votantes, presentes, no mínimo, 2/3 dos membros 
fundadores e efetivos.

Art. 9º Compete à Mesa Diretora:
I – Convocar a Assembléia Geral para discutir as 

matérias constantes da pauta do Edital de Convocação 
de sessão ordinária ou extraordinária;

II – Organizar e divulgar programas, políticas pú-
blicas, projetos e eventos da Frente Parlamentar;

III – Nomear comissões, atribuir funções especí-
ficas aos seus membros, requisitar apoio logístico e de 
pessoal à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados;

IV – Oficiar e dialogar com a Mesa Diretora, com 
as Lideranças Partidárias da Câmara dos Deputados, 
e com órgãos e entidades públicas (federal, estadu-
ais, do Distrito Federal e dos municípios) objetivando o 
acompanhamento de todos os processos e proposituras 
legislativas que se referirem à saúde da mulher;

V – praticar todos os atos administrativos ineren-
tes ao funcionamento da Frente Parlamentar;

VI – praticar toda e qualquer prerrogativa e tomar 
as decisões necessárias ao cumprimento dos objeti-
vos da Frente Parlamentar, observados os dispositivos 
deste Estatuto.

Art. 9º Os mandatos da Mesa Diretora têm a 
duração de 2 (dois) anos, permitida a reeleição para 
todos os cargos.

VI – Do Patrimônio da Frente

Art. 10. O patrimônio, móvel e imóvel, bem como 
a receita da presente Frente Parlamentar em Defe-
sa dos Profissionais de Saúde, será constituída pela 
contribuição de seus membros, aquisições, doações 
ou legados, das rendas provenientes do patrocínio de 
eventos, de convênios, de subsídios, transferências 
ou subvenções oriundas de entidades privadas e de 
outras origens legalmente recepcionadas pela legis-
lação pátria.

§ 1º Os bens em dinheiro, percebidos pela Frente 
Parlamentar serão depositados em banco oficial e em 
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conta a ser movimentada conjuntamente pelo Presi-
dente da Mesa Diretora e pelo Tesoureiro.

§ 2º Toda despesa efetivamente efetuada deverá 
ser autorizada pelo Presidente da Mesa Diretora.

§ 3º Para fins de controle interno e da prestação 
de contas, o ano fiscal da Frente Parlamentar tem iní-
cio no mês de abril e se encerra no mês de março do 
ano seguinte.

VII – Das Representações

Art. 11. As representações da Frente Parlamentar 
terão autonomia própria, e adotarão regimento interno 
próprio que não colidam com as diretrizes adotadas 
por este Estatuto.

VIII – Da Extinção e da Dissolução  
da Frente Parlamentar

Art. 12. Em caso de extinção da Frente Parla-
mentar, os seus bens, móveis e imóveis, bem como 
os saldos em conta corrente, apurado o passivo e o 
ativo, serão destinados a qualquer entidade congênere 

ou de caráter social e filantrópico, sem fins lucrativos, 
escolhida pela Assembléia Geral que determinar a sua 
extinção, após aprovação da prestação de contas pelo 
Conselho Fiscal.

§ 1º O ato de dissolução dar-se-á por Assembléia 
Geral Extraordinária, especialmente convocada para 
esse fim, pelos membros remanescentes.

§ 2º A Frente Parlamentar não poderá ser extinta 
enquanto houver ao menos 10% (dez por centos) dos 
membros, sejam fundadores ou efetivos.

IX – Das Disposições Finais

Art. 13. O presente Estatuto passa a viger nesta 
data, aprovado pela Assembléia Geral de fundação 
e constituição da Frente Parlamentar em Defesa dos 
Profissionais de Saúde.

Brasília, 20 de novembro de 2007. – Deputado 
Damião Feliciano, – Presidente da Frente Parlamen-
tar – Deputado Julião Amin, Secretário da Frente 
Parlamentar.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se à

IV – COMISSÃO GERAL
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo Chinaglia) 

– Sras. e Srs. Deputados, neste momento, transformo 
a sessão plenária em Comissão Geral para debates 
sobre o Estatuto da Igualdade Racial.

Nossas boas-vindas a todos os presentes. 
Sobre a mesa encontra-se à disposição dos Srs. 

Parlamentares folha de inscrição destinada a quem 
queira fazer uso da palavra. O tempo reservado a cada 
um dos expositores é de 5 minutos. Dispomos de 2 lis-
tas: a primeira dos oradores convidados; a segunda, 
dos Deputados. 

Esta Comissão Geral foi gestada a partir de con-
tatos realizados não apenas com os Deputados, mas 
também com representantes das mais distintas áreas 
da sociedade, pessoas contrárias e a favoráveis aos 
temas tratados no Estatuto da Igualdade Racial.

Convido a Ministra Matilde Ribeiro para compor 
a Mesa. (Palmas.) 

Para que todos entendam a regra, esclareço que 
as indicações são feitas pelas Lideranças partidárias. 
Não foi estabelecido um limite, nem caberia à Presi-
dência dos trabalhos tentar antecipar quantos têm essa 
ou aquela posição. 

Assim, ao final, pode-se chegar à constatação de 
que na defesa de determinada posição há mais pesso-
as do que na de outra, mas isso, repito, é responsabi-
lidade das Lideranças que fizeram as indicações, não 
da Presidência. De qualquer maneira, não é o volume 
de inscritos que vai interferir no andamento dos tra-
balhos. O que interfere é a qualidade dos argumentos 
apresentados em cada uma das posições.

Desde logo, quero dizer a todos os presentes 
que vou disponibilizar o vídeo desta Comissão Geral 
no site da Câmara. Também serão disponibilizados os 
pronunciamentos, por meio das notas taquigráficas, 
para os gabinetes dos Parlamentares, a fim de que 
todos tenham a segurança de que a mensagem vai 
chegar àqueles que, ao final, terão o poder de decidir 
quando a matéria estiver na pauta.

Por falar nisso, ressalto que esta Comissão Geral 
é uma preparação para que os Parlamentares tenham 
mais elementos de análise. Aqueles que já têm posi-
ção, eventualmente, podem até mudar de opinião. Mas 
esse debate, creio, é mais útil para os que ainda estão 
sem uma definição cabal. Portanto, os argumentos aqui 
expostos vão ser muito importantes.

A intenção – e, é claro, este é um processo igual-
mente negocial – é levar o tema à pauta do Plenário, 
sem nenhum açodamento, porém, sem deixar para 

momentos indefinidos a deliberação a respeito. Estou 
aberto a ponderações, mas não aqui nesta Comissão 
Geral. De forma que, se amanhã, alguém julgar neces-
sário fazer contato, agirei com total abertura e respon-
sabilidade, objetivando sempre fazer o melhor. 

Antes de conceder a palavra à Ministra Matilde 
Ribeiro, informo que adotarei o critério de acatar as 
inscrições somente das indicações das Lideranças. En-
tendo que até possa haver pleito individual, mas vamos 
nos organizar a partir daquilo que é regra geral. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
glia) – Convido a Ministra Matilde Ribeiro, Secretária 
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Ra-
cial, para fazer uso da palavra. 

A SRA. MINISTRA MATILDE RIBEIRO – Bom-
dia, Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente da Casa 
e Presidente desta sessão; Sras. e Srs. Parlamentares; 
representantes de movimentos sociais; representan-
tes das demais instituições, tenho bastante prazer de 
estar aqui representando o Governo Federal, na con-
dição de Ministra da Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção de Igualdade Racial. 

No tempo que me foi concedido, procurarei ser 
bastante direta, considerando o papel que estamos 
exercendo e os projetos que estamos desenvolvendo 
no Governo Federal que têm a ver com os projetos que 
tramitam nesta Casa. 

Em primeiro lugar, no que diz respeito à promo-
ção da igualdade racial, as ações do Governo Federal 
se iniciaram em meados dos anos 90 por demanda do 
movimento social.

Destaco  a Marcha Zumbi dos Palmares Contra 
o Racismo, Pela Cidadania e a Vida, que, em 1995, 
foi responsável pela entrega de documento ao então 
Presidente da República, considerando as propostas 
acumuladas pelo movimento social para a superação 
do racismo no Brasil. De lá para cá, muitas coisas 
aconteceram. 

A partir de 2003, 4 aspectos merecem desta-
que: a criação da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, órgão coordenador 
dessas políticas no âmbito do Governo Federal e res-
ponsável pela relação com os Governos Estaduais e 
Municipais; o Decreto nº 4.887, que reorganizou as 
ações para as comunidades remanescentes de qui-
lombos – hoje, 3.500 mapeadas pelo Governo Federal 
–, gerou o Programa Brasil Quilombola e considerou a 
regularização fundiária e o acesso às políticas públicas; 
o PROUNI, programa inserido no campo das ações 
afirmativas coordenado pelo Ministério da Educação 
e voltado às universidades particulares, que propicia 
a inserção de mais de 300 mil jovens em universida-
des particulares, graças ao acesso a bolsas parciais 
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e integrais, uma novidade em nosso cenário, uma vez 
que, em geral, pobre paga caro para estudar no Bra-
sil, e o desenvolvimento do Plano Trabalho Doméstico 
Cidadão, que prevê a valorização do trabalho domés-
tico, categoria profissional relegada à invisibilidade ao 
longo da história e que é composta, em sua maioria, 
por mulheres negras.

Esse é um cenário muito rápido das ações de 
Governo.

Consideramos fundamental a aprovação do Es-
tatuto da Igualdade Racial, especialmente levando em 
conta o fato de que as ações do Governo estão em 
consonância com a Constituição brasileira de 1988 e 
que é necessário avançarmos na produção de instru-
mentos auxiliares a essa Constituição.

Portanto, o Estatuto da Igualdade Racial, debatido 
de maneira bastante exaustiva ao longo dos anos nesta 
Casa, com a participação de movimentos sociais dos 4 
cantos do Brasil, já aprovado no Senado em novembro 
de 2005, por meio da ação do Senador Paulo Paim, é 
uma peça fundamental para assegurar a continuida-
de das ações de Governo e afirmá-las como política 
de Estado, considerando a importância da normatiza-
ção dessas ações na relação entre Estado, Governo 
Federal, Governos Estaduais e Governos Municipais. 

A sociedade brasileira, que, no próximo ano, co-
memorará os 120 anos da abolição da escravatura, ne-
cessita de instrumentos de Governo e de Estado para 
assegurar políticas para os mais de 50% da população 
que são afro-descendentes, segundo dados oficiais do 
IBGE e de outros órgãos, e também a importância de 
valorizarmos a iniciativa de Governo nas 3 esferas. 

Estão hoje credenciadas no Fórum Intergoverna-
mental de Promoção da Igualdade Racial cerca de 480 
localidades no Brasil com programas, projetos e ações 
voltados para a promoção da igualdade racial, entre 
eles 23 Governos Estaduais – o restante são Governos 
Municipais – e aproximadamente 180 localidades com 
Secretarias e órgãos similares à SEPPIR. 

Finalizo, Sr. Presidente, dirigindo-me às Sras. e 
aos Srs. Deputados para afirmar que o Governo brasi-
leiro tem compromisso com a promoção da igualdade 
racial, um processo em andamento. E sabe o Gover-
no que será impossível, em apenas 8 anos de gestão, 
responder às demandas acumuladas nos mais de 500 
anos de existência do nosso País. 

Não podemos cruzar os braços diante de injusti-
ças, de invisibilidades e de casos históricos. A abolição 
deixou profundas marcas de desigualdades na nossa 
realidade social, política e econômica. Agora, compete 
a nós, por meio da adoção de políticas públicas efe-
tivas, que devem ser um crescente na nossa história, 
construir as condições para a inclusão social e racial, 

bem como aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, 
junto com o PL nº 73, de 1999, que prevê a reserva de 
vagas nas universidades públicas, o que não impede 
que 40 universidades públicas, federais e estaduais, 
já estejam adotando as ações que dizem respeito à 
inclusão de pobres, negros e indígenas. 

Esse caminho para o debate e, por conseqüência, 
a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e do Pro-
jeto de Lei nº 73, de 1999, deve ser um compromisso 
dos Parlamentares aqui presentes, da sociedade civil, 
do Governo e de todas as instâncias que assumem seu 
papel na produção da igualdade no País. É hora de dar 
continuidade ao que foi demandado ao longo destes 500 
anos não apenas pelas populações negra e indígena, 
mas também pelos que conseguiram compreender os 
efeitos do racismo e das desigualdades, efeitos que 
fizeram com que a maior parte da população brasileira 
que produz a riqueza nacional dela não usufrua.

Essa parcela da população tem direito às ações 
afirmativas como um todo, em todas as áreas, sobre-
tudo na de educação.

Muito obrigada. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) – Antes de passar a palavra ao próximo orador, 
convido o Senador Paulo Paim para compor a Mesa. 
(Palmas.)

Concedo a palavra ao Sr. José Carlos Miranda, 
Coordenador Nacional do Movimento Negro Socialis-
ta. (Palmas.)

O SR. JOSÉ CARLOS MIRANDA – Sr. Presi-
dente, é uma honra participar deste debate democrá-
tico, com a presença de Deputados, companheiros de 
jornada do movimento social, do movimento sindical, 
professores, intelectuais e companheiros do movi-
mento negro. 

A discussão do Estatuto da Igualdade Racial 
ganha grande relevância justamente por coincidir, em 
um momento histórico brasileiro e internacional, com o 
fato de podermos fazer um balanço e uma avaliação da 
aplicação dessas políticas em vários países. Com isso, 
podemos refletir sobre a situação do povo oprimido e 
explorado em todo o planeta e sobre a aplicação das 
políticas e legislações que diferenciam não minorias, 
mas setores significativos da população de um país 
identificados pelas diferenças religiosas, pela cor da 
pele etc. A partir daí, os legisladores definem direitos 
diferentes entre os cidadãos.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
senhoras e senhores, a reflexão que trazemos é a do 
balanço da aplicação dessas políticas, é principalmente 
a reflexão daqueles que enxergam a história da socie-
dade como a dos oprimidos e dos explorados em busca 
por liberdade, igualdade e oportunidade.
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A política de cotas foi doutrinariamente aplicada 
pela primeira vez por um país que ainda hoje tem uma 
das piores distribuições de renda do mundo, a Índia, 
que possui 1 bilhão de habitantes, para tentar absorver 
uma parcela daquela sociedade, os dalits, ou intocá-
veis, ou párias, que, pelo sistema indiano de castas 
não tinham condições de mobilidade social. 

O que podemos ver de 1949 para cá? Fundamen-
talmente, que, no que respeita às massas exploradas 
e oprimidas, a imobilidade e a desigualdade social 
não diminuíram. 

A partir da aplicação de políticas que incrusta-
ram o conceito de raça na legislação e das leis de Jim 
Crown, do início do século passado, os Estados Uni-
dos produziram a “racialização”, a “enguetização” do 
país, bem como a formação de um ódio racial que é 
observado na conformação de um agrupamento fas-
cista, de antes do fascismo, chamado Ku Klux Klan. 
Ao mesmo tempo, principalmente ao sul dos Estados 
Unidos, nas plantations, os negros, na grande maioria, 
pobres, oprimidos e explorados, iniciaram uma mobi-
lização que culminou no movimento por direitos civis 
naquele país.

Em 1972, a partir da luta pelos direitos civis, os 
Estados Unidos começaram a aplicar políticas de cotas 
ou de ações afirmativas raciais, não em sua lei funda-
mental, a Constituição, mas em várias instituições. Em 
1966, já havia em prática algumas dessas políticas, mas 
apenas de 1972 em diante elas começaram a vigorar 
em várias instituições nos Estados Unidos. 

Qual o balanço desses fatos ocorridos nos Es-
tados Unidos? A desigualdade entre pobres e ricos 
aumentou, a distância entre negros ricos e negros 
pobres também aumentou, e o racismo não afundou. 
Tal política gerou Condoleezza Rice, Colin Powell, ne-
gros que ascenderam socialmente, mas, ao mesmo 
tempo, gerou também o chamado “furacão negro”: as 
vítimas do furacão Katrina. A maioria do povo negro 
e pobre do país mais poderoso do mundo não teve 
mobilização, o racismo não acabou, e a desigualdade 
só aumentou. 

Portanto, quando falamos sobre o perigo da “ra-
cialização” para o Brasil, não queremos gerar medo 
ou vaticinar “será assim ou assado”. Neste momento, 
porém, é importante ressaltar que essas políticas já 
foram aplicadas e estão sendo transportadas para o 
Brasil sem a devida discussão – a propósito, saúdo a 
Presidência da Câmara dos Deputados por esta ini-
ciativa e o Senador Paulo Paim, que, ano passado, 
promoveu uma discussão sobre o tema. 

À época, entregamos aos Presidentes Aldo Rebe-
lo e Renan Calheiros carta aberta em que alertávamos 
o Congresso Nacional para o fato de que a discussão 

não havia sido suficiente. Tanto era verdade que Se-
nadores aprovaram, por meio de voto de Liderança, o 
Estatuto de Igualdade Racial e, depois, mudaram de 
posição. Assim, outros aprofundaram seus conhecimen-
tos sobre o assunto. Ou seja, os debates realizados não 
foram suficientes, e existe um gérmen de armadilha 
embutido no Estatuto de Igualdade Racial.

Não me oponho a cotas sociais. Aliás, não me 
oponho a cotas na universidades. Que cada uma crie 
seu método de vestibular. Quero é discutir o fim do 
vestibular e como podemos criar vagas para todos. 
Portanto, não vou entrar na discussão, tampouco a 
ela me opor.

Mas, a partir do momento em que colocamos a 
raça como algo basilar, uma linha definidora de direitos 
e deveres para um povo, arriscamos muito. A Esquerda 
e todas as lutas populares do últimos séculos beberam 
do sumo da igualdade jurídica dos cidadãos.

Se a República, no modo de produção em que 
vivemos hoje, não conseguiu cumprir esse papel por 
meio de políticas universalistas, foi porque a política 
universalista aplicada pelo Estado nunca foi até o fim. 
Nunca conseguimos discutir e desenvolver uma políti-
ca econômica que favorecesse fundamentalmente os 
investimentos sociais, que rompesse com a lógica do 
capital financeiro internacional e nacional.

Temos de continuar esse combate. Temos de 
observar aqueles que querem chegar a uma socie-
dade justa, igualitária e fraterna – o que para mim é 
uma sociedade socialista –, na qual os grandes meios 
de produção são controlados democraticamente por 
todo o povo.

Sr. Presidente, essa é a questão fundamental 
que temos de discutir, porque não podemos acreditar 
que o Brasil, como está no Estatuto, deva ser dividido 
pela lei em brasileiros e afro-brasileiros. Isso só pode 
dividir aqueles que são mais explorados.

Essa é a nossa preocupação, é a discussão que 
queremos fazer e trazer à reflexão dos Parlamentares 
e dos movimentos sociais de todo o País.

Muito obrigado. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) – Como vamos observar no decorrer da sessão, 
sempre vai faltar tempo para debatermos tema de tal 
relevância.

Para a tranqüilidade de todos, porém, informo 
que, caso queiram aportar argumentos – não se trata 
de mobilização, mas de textos –, podem nos enviar, 
que os distribuiremos à Casa.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
glia) – Concedo a palavra ao Prof. Hédio Silva Junior, 
advogado da ONG EDUCAFRO. (Palmas.)
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O SR. HÉDIO SILVA JUNIOR – Bom-dia a todos. 
Exmo. Sr. Presidente Arlindo Chinaglia, Exmo. Sr. Se-
nador Paulo Paim, autor do projeto de lei em exame, 
Exma. Sra. Ministra Matilde Ribeiro, Deputados e Se-
nadores, representantes dos movimentos sociais que 
hoje nos brindam com a sua presença, sobretudo a 
aguerrida militância do EDUCAFRO, que viajou quilô-
metros de ônibus para estar aqui.

Primeiro, destaco a importância desta iniciativa. 
Esse projeto está em discussão há 7 anos nesta Casa. 
Eu mesmo já participei de vários debates a seu respeito 
em Comissões Permanentes desta Casa. Entretanto, é 
a primeira vez que eu vejo a presença o Presidente da 
Casa conduzindo os trabalhos. (Palmas.) Portanto, Sr. 
Presidente, é uma expressão de alento e de esperança 
a presença de V.Exa. aqui, hoje. (Palmas.)

Nos 5 minutos que me cabem, vou tentar des-
tacar 3 aspectos importantíssimos, a meu juízo. Pri-
meiro, que os detratores das cotas querem nos fazer 
crer que essa seria uma invenção dos Estados Uni-
dos da América. Tal afirmação resulta ou de má-fé ou 
de ignorância, porque o Brasil adotou cotas em 1931. 
Talvez pudéssemos dizer ainda que os Estados Uni-
dos e outros países imitaram o Brasil, porque quem 
conhece um pouco da História sabe que, em 1931, o 
Presidente Getúlio Vargas adotou a primeira lei de co-
tas de que se tem notícia: a Lei dos Dois Terços, que 
assegurou, àquela época, aos trabalhadores nacionais, 
dois terços das vagas em qualquer empresa presente 
em solo brasileiro.

Segundo, em 1965, o Brasil adotou cotas em uni-
versidades, por meio da chamada Lei do Boi. Quem, 
como eu, tem mais de 40 anos de idade e quem se 
dispôs a estudar um pouquinho o tema antes de falar 
a respeito de maneira irresponsável e inconseqüen-
te sabem que o Brasil adotou o sistema de cotas em 
universidades para filhos de trabalhadores rurais na 
década de 60.

Portanto, dizer que o Brasil, ao adotar cotas, 
está imitando os norte-americanos é uma ignorância 
ou ato de fé rudimentar, barata. Espero que o debate 
possa adquirir algum nível, não ficar num plano tão 
raso, como ouço aqui e ali.

Quem estudou um pouquinho da história norte-
americana ou, pelo menos, se dispôs a ver alguns fil-
mes sobre a história norte-americana sabe que 5 anos 
depois da Guerra da Secessão surgiu, no sul daquele 
país, a Ku Klux Klan, que enforcou 5 mil negros. Matava 
pessoas de maneira cruel, incendiava fazendas etc. 

Portanto, dizer que as cotas criaram racismo 
nos Estados Unidos é uma perversão moral e racial 
e uma desonestidade intelectual, e reputo ao fato de 

estarmos no Brasil que argumento como esse venha 
a prosperar. 

Sr. Presidente, na realidade, o Estatuto chega 
atrasado. Na condição de professor de Direito, às ve-
zes, sou obrigado a lidar com leis que criam fatos políti-
cos. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, 
aprovado depois que se criou uma consciência entre 
os consumidores. No caso desse Estatuto, ao contrá-
rio, está se correndo atrás dos fatos. Cota não é um 
projeto de futuro que não se sabe se vai dar certo, se 
vai fazer cair o nível da universidades e todos esses 
argumentos típicos do mais explícito racismo brasilei-
ro. Nesse sentido, aliás, o Estatuto tem a vantagem de 
fazer com que os racistas saiam do armário e venham 
a público expor seus pobres argumentos.

O Estatuto se refere a uma realidade: hoje, mais 
de 40 instituições de ensino superior no Brasil adotam 
cotas para negros. Se somarmos a essas instituições 
o PROUNI, haverá 380 mil alunos negros pobres no 
ensino superior, e estão dando certo. Aliás, certos se-
tores da mídia são tão radicalmente contra as cotas 
que, se uma dessas instituições houvesse dado erra-
do, estaríamos tendo de ver isso na primeira página 
de muitos jornais.

Portanto, o silêncio da mídia em relação ao su-
cesso das cotas deve ser interpretado por esta Casa 
como demonstração cabal da sua pertinência e opor-
tunidade e de que, em relação a essas políticas, só 
falta que o Estado entre em cena. Todas essas políti-
cas foram adotadas por esforço das entidades ligadas 
ao movimento negro. Falta ser convidado para esse 
jantar o Estado, o Poder Público, porque a sociedade 
já fez a sua parte, os movimentos sociais já fizeram a 
sua parte, as universidades, sem qualquer recurso, já 
fizeram a sua parte. E esperamos que, agora, o Esta-
do brasileiro faça a sua. 

Muito obrigado. (Palmas prolongadas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) – Concedo a palavra à Sra. Yvonne Maggie, an-
tropóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
(Palmas.)

A SRA. YVONNE MAGGIE DE LEERS COSTA 
RIBEIRO – Exmo. Sr. Deputado Arlindo Chinaglia, 
agradeço à Casa o convite para estar aqui hoje. É 
um privilégio ser ouvida por uma platéia como a que 
me vem escutando e com a qual venho discutindo há 
muito tempo.

A minha principal crítica ao Estatuto da Igualdade 
Racial é em relação ao seu art. 1º, que diz:

“Art. 1º Esta lei institui o Estatuto da Igual-
dade Racial, para combater a discriminação 
racial e as desigualdades raciais que atingem 
os afro-brasileiros, incluindo a dimensão ra-
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cial nas políticas públicas desenvolvidas pelo 
Estado”.

É um paradoxo combater o racismo criando a 
raça e, a partir desse paradoxo enfatizar o grande 
problema que vejo quanto à elaboração de políticas 
públicas com base na raça.

O Brasil é feito de brasileiros, que são diferentes 
entre si, mas já tivemos no passado experiências que 
levaram a desastres quando o Estado assumiu para 
si o direito e o dever de eleger uma como identidade 
de um povo inteiro. Identidade é questão de foro ínti-
mo. As pessoas podem se identificar com o que elas 
quiserem.

Portanto, quando o Estado se meteu a definir a 
identidade dos cidadãos, produziu mais sofrimento do 
que alívio. E precisamos de alívio.

Faço um apelo aos movimentos sociais e a todos 
os cidadãos brasileiros: pensem sobre essa questão 
básica.

Os antropólogos costumam dizer que as repre-
sentações sociais, os valores e as idéias são profecias 
que se auto-realizam. Logo, de tanto dizermos que as 
pessoas têm raça, a raça será criada.

O Estatuto da Igualdade Racial, ainda em seu 
art. 1º, diz o seguinte:

“Art. 1º ...................................................
§ 3º Para efeito deste Estatuto, consi-

deram-se afro-brasileiros as pessoas que se 
classificam como tais e/ou como negros, pre-
tos, pardos ou definição análoga”.

Sr. Senador Paulo Paim, grande formulador dessa 
lei para combate ao racismo, Sras. e Srs. Deputados, 
pensem sobre esta questão: ao definir a identidade 
de algum ou alguns movimentos sociais como iden-
tidade do País, acaba-se criando aquilo que se quer 
destruir – o racismo, a divisão, a cisão e a própria 
idéia de raça.

Fomos criados numa sociedade racista que impõe 
limites e impossibilidades aos cidadãos. Como respon-
sáveis pelos destinos desta Nação, precisamos lutar por 
igualdade. Entretanto, o Estatuto da Igualdade Racial 
propõe a desigualdade entre os cidadãos.

Somos um país composto de brasileiros. A raça é 
um critério que divide. Podemos deixar de ser pobres, 
mas não podemos deixar de ser afro-descendentes 
nem brancos.

O Estado impõe aos brasileiros a obrigatoriedade 
de se definir. Assim, em breve, teremos um campo de 
luta. Digo isso não como uma Cassandra, que previu 
um futuro terrível, mas com base na nossa história. 
Todas as vezes que uma identidade foi tomada como 
a de todos, a sociedade sofreu muito.

Quando me perguntam o que fazer, respondo 
que este Governo elaborou uma das melhores polí-
ticas para desenvolvimento da educação, e a ela os 
Srs. Deputados devem recorrer. Precisamos nos unir 
para que sejam cumpridas as metas estabelecidas no 
plano de desenvolvimento educacional.

A política, a justiça e a eqüidade não podem ser 
atingidas por um atalho, e esse atalho proposto pelo 
Estatuto da Igualdade Racial vai nos causar muito so-
frimento. Por isso, proponho que nos liguemos ao gran-
de trabalho que está sendo feito pelo Governo Federal 
para o desenvolvimento da educação e que os Srs. 
Deputados, nos seus respectivos Estados, lutem para 
que as metas sejam atingidas. Só com povo educado, 
poderemos sair da barbárie e entrar na civilização.

Muito obrigada. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) – Concedo a palavra ao Sr. Sionei Ricardo Leão, 
membro da Comissão de Jornalistas pela Igualdade 
Racial do Distrito Federal.

O SR. SIONEI RICARDO LEÃO – Sr. Presiden-
te, cumprimento V.Exa., a Ministra Matilde Ribeiro, o 
Senador Paulo Paim, a Deputada Janete Rocha Pie-
tá, da Frente Parlamentar pela Igualdade Racial, e os 
companheiros do movimento social negro, pessoas 
vitoriosas que aqui estão. 

O debate sobre política de igualdade racial que 
ora se realiza no plenário da Câmara dos Deputados 
é uma vitória construída ao longo de décadas. Essa 
bandeira foi o resultado da luta do movimento negro no 
Brasil. No entanto, recentemente tem havido posições 
contrárias que se refletem na imprensa.

Como anunciou o Presidente, represento a Co-
missão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Distrito 
Federal – COJIRA-DF. Hoje, jornalistas do Rio Grande 
do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Distrito 
Federal e de Alagoas estão se organizando para de-
bater o tema da igualdade racial. A nossa preocupação 
reside no fato de a imprensa não traduzir a riqueza, a 
firmeza, a convicção e a qualidade do debate sobre 
igualdade racial. 

A imprensa, essa senhora burguesa que come-
çou a se organizar no século XVII, continua, no Brasil, 
com a visão burguesa de classe média. Por isso, as 
cotas são importantes. Iniciativas como a da EDUCA-
FRO e do Instituto Steve Biko, em Salvador – esta úl-
tima protagonista da questão das cotas visando inserir 
estudantes nas universidades –, têm contribuído para 
formar uma nova geração de profissionais de comu-
nicação. E essa formação é fundamental para que, 
nas redações, estejam pessoas que compreendam a 
igualdade racial de forma diferente da que percebe-
mos hoje em dia.
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A imprensa trabalha com a lógica de buscar a 
notícia, o fato diferente e inusitado. E é por esse moti-
vo que, às vezes, prefere o episódico, o estereotipado, 
mas nem sempre o debate mais sério, mais embasado. 
É o que vemos repercutir, infelizmente, por intermédio 
de pessoas que, muitas vezes, contribuem para dis-
torcer o debate.

Em um momento como este, por exemplo, é im-
portante que as pessoas da imprensa contribuam de 
forma diferenciada, pois trazemos o tema da igualdade 
racial para o Plenário da Câmara dos Deputados, um 
espaço importante na redemocratização do Brasil, para 
a manutenção das condições da nossa democracia e 
do espírito republicano.

Nesta manhã, portanto, é valioso termos aqui 
pessoas que realmente trabalham a questão racial de 
forma diferenciada, que traduzem suas comunidades, 
seus movimentos.

Espero que a imprensa nacional, a partir da TV 
Câmara e da TV Senado, divulgue este debate de for-
ma qualificada e embasada.

É o recado que deixo. 
Não tenho mandato, mas acho que posso citar 

as COJIRAs e os núcleos de jornalistas pela igualda-
de racial.

Obrigado. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) – Convido a fazer uso da palavra o Sr. Roque José 
Ferreira, Coordenador de Comunicação do Sindicato 
dos Trabalhadores sobre Trilhos, da CUT, que está com 
os cabelos cada vez mais brancos.

O SR. ROQUE JOSÉ FERREIRA – Sr. Presi-
dente, Sra. Ministra Matilde Ribeiro, Sr. Senador Pau-
lo Paim, Deputado Carlos Santana – aliás, afasto-me 
do formalismo para me dirigir ao companheiro Carlos 
Santana, ferroviário, artífice de manutenção, metalúr-
gico, soldador que não aprendeu a soldar muito bem 
porque não fazia o traço com perfeição, mas descas-
cou bons ferros na ferrovia –, demais presentes, ve-
nho à tribuna reiterar que este debate tem permeado 
o cenário nacional. 

Para tanto, entendo que devemos partir de pre-
missa que não seja maniqueísta, qual seja, a de que 
existe vida inteligente apenas de um lado. Existe vida 
inteligente em ambos os lados do debate. E não po-
demos nos dividir entre bons e maus, porque não é 
este o debate que queremos fazer.

Sou negro, ferroviário há 27 anos, militante do mo-
vimento operário e poderia começar a minha interven-
ção dizendo que estou extremamente feliz hoje porque 
estou vindo de Curitiba, onde fui negociar a demissão 
de 650 ferroviários do Grupo América-Latina Logística 
nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul, e constatei que 80% dos demitidos são brancos. 
Os negros foram, pela primeira vez, minoria nessa de-
missão. Mas foi uma constatação equivocada. E por 
quê? Porque a maioria esmagadora dos negros que 
eram ferroviários foram demitidos quando se iniciou o 
processo de privatização das empresas ferroviárias 
deste País – não sobrou quase nenhum.

Cito esse fato para dizer que respeito a posição 
do Prof. Hédio – a quem todos consideramos honesto 
–, cujas argumentações perpassam esse debate.

Esses companheiros acreditam sinceramente 
ser possível, em um Estado republicano democrático, 
balizado pela propriedade privada dos meios de pro-
dução e pela exploração de uma classe pela outra, 
fazer inclusão social e pagar a dívida que os negros e 
não-negros pobres têm a receber deste País.

Tenho outra opinião. Não quero, porém, fazer 
oposição nem colocar em uma escala de prioridade 
a importância de se travar esse combate segundo o 
conceito tradicional e clássico da luta de classes, su-
bordinando a questão racial a essa discussão. Não 
concordo com isso. Considero ser plenamente possível 
colocar, no centro do debate, a verdade, verdade esta 
que deve ser dita aos trabalhadores, doa a quem doer, 
agrade a quem agradar: não estamos participando de 
um concurso de Miss Brasil.

Combato o racismo 24 horas por dia, mas en-
tendo que o combate ao racismo deve partir de um 
Estado que tenha o compromisso de promover o fim 
das desigualdades. Não acredito que o Estado brasi-
leiro, da forma como foi organizado depois da aboli-
ção, tenha esse compromisso histórico, porque ele 
representa o interesse de outras classes, e não da 
classe trabalhadora e operária, cujo maior extrato é a 
população negra.

Ora, falamos em inclusão, mas éramos 110 mil 
ferroviários – e o setor ferroviário foi um dos que mais 
empregou negros neste País –, e quantos ferroviários 
são hoje? Na empresa em que trabalho, há 338; além 
de 2.700 trabalhadores indiretos. 

Onde estão os negros que eram maquinistas ou 
torneiros mecânicos? Estão todos trabalhando como 
terceirizados, empregados de forma precária, ganhan-
do um salário de 600 ou 750 reais, muito menos do 
que antes de serem demitidos, quando ganhavam de 
2 mil a 2.500 reais.

É lógico que isso afeta a realidade concreta da 
comunidade negra, do povo negro. Mas cada um deve 
fazer suas escolhas. Alguns optaram por capitular, de 
maneira vergonhosa, frente à política do Estado que 
explora uma classe pela outra. Outros optaram por lu-
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tar contra o racismo no dia-a-dia – e é com estes que 
nós nos identificamos.

Chego à conclusão de que o Estatuto, tal como 
está apresentado, não resolve o problema da popu-
lação negra deste País. Pode resolver o problema de 
uma parcela dessa população que se desgarrou, que 
se destacou, que ascendeu social e economicamente, 
mas não resolve o problema da maioria esmagadora 
do conjunto da classe operária e trabalhadora, cujo 
maior extrato é a população negra. 

Esse debate tem de ser feito com maior ampli-
tude. E parabenizo a Casa por estar aberta a essa 
discussão.

Muito obrigado. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo Chi-

naglia) – Informo que foram indicados pelos Líderes 
32 participantes, porém, transcorrida 1 hora, falaram 
apenas 6; faltam 26. Precisamos aproveitar o tempo de 
maneira adequada para que todos possam participar 
do debate, inclusive os Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
glia) – Concedo a palavra ao Sr. Luiz Osmar Mendes, 
Coordenador-Geral da Comissão Estadual de Com-
bate à Discriminação, da CUT do Rio Grande do Sul, 
e Secretário-Geral do SINDJUS.

O SR. LUIZ OSMAR MENDES – Sr. Presiden-
te, agradeço a V.Exa. por esta oportunidade. Ministra 
Matilde Ribeiro; Senador Paulo Paim, companheiro de 
luta no Rio Grande do Sul e proponente do Estatuto da 
Igualdade Racial; representantes da militância negra 
de todo o País, demais presentes, bom-dia a todos.

A atividade na Câmara dos Deputados em defesa 
do Estatuto da Igualdade Racial deveria estar aconte-
cendo em todos os Estados bem mais profundamente. 
E não acontece por uma simples razão: a nossa mídia 
é racista, tal qual todos que lutam contra a implementa-
ção do Estatuto da Igualdade Racial. Essa é a verdade. 
Todos aqueles, qualquer que seja o âmbito do discurso 
contrário à possibilidade de implementação do Esta-
tuto da Igualdade Racial, com certeza são racistas e, 
portanto, contrários ao povo negro brasileiro.

Gostaria de tocar em algumas questões, como, 
por exemplo, a das cotas. Quem não leu a História do 
Brasil não sabe que, um pouco antes de 1930, os eu-
ropeus vieram para cá por causa de uma política de 
branqueamento e foram beneficiados por cotas. Re-
ceberam casa, comida, dinheiro, terra – e hoje nós, 
quilombolas, estamos sendo atacados criminalmente 
pela Rede Globo. (Palmas.)

Mais ainda: o racismo não foi criado por nós, mas 
pelos brancos. Quando disseram que tínhamos de ser 
escravos, criaram o racismo. Vejam Hitler, que não é 
uma criação nossa, do povo africano, dos negros.

É muito difícil travar um debate coerente, claro, 
decente, quando nos apresentam essas questões 
sobre costas. Fomos arrancados da África, mulheres 
foram estupradas, fomos roubados, mutilados, e hoje 
dizem que não temos de falar em raça, senão vamos 
dividir o Brasil. Que falácia! Que falácia! O Brasil já foi 
dividido há muito tempo, desde que nos arrancaram 
da África e nos trouxeram para cá. (Palmas.) Essa é 
a divisão, e agora não querem pagar a dívida secular 
que têm conosco.

O Estatuto da Igualdade Racial pode não ser nos-
sa redenção total, mas é um caminho para ela. O Esta-
tuto pode fazer com que não precisemos mais receber 
Bolsa-Família, e quem mais a recebe é a população 
negra, que não tem emprego nem trabalho.

Vejam o que informou o PNUD dias atrás. Afir-
ma o IBGE que o Brasil é racista, porque mulheres e 
homens negros ganham menos do que mulheres e 
homens brancos.

Percebam o quanto é importante diminuirmos ou 
acabarmos com o racismo institucional no Brasil. Sim: 
institucionalmente este País é racista. E, por favor, não 
venham querer comparar os Estados Unidos com o 
Brasil. A religião adotada nos Estados Unidos fez com 
que o negro tivesse outra possibilidade de luta e resis-
tência, diferente do aconteceu aqui. A Igreja Católica 
nunca nos permitiu ler e escrever. O protestantismo, 
ao contrário, obrigava as pessoas a aprenderem para 
que pudessem ler a Bíblia. Eles tiveram um pouco 
mais de possibilidade de crescimento. Mesmo assim, 
foi preciso criar ações afirmativas para diminuir o racis-
mo nos Estados Unidos. Diminuíram uma parte, mas 
continuam racistas.

Sras. e Srs. Deputados, Sr. Senador, companhei-
ros do movimento negro, o Estatuto da Igualdade Racial 
pode fazer com que, por exemplo, sejamos incluídos 
no Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172, aqui 
citada. Não estamos incluídos também nos parâmetros 
curriculares nacionais.

E não precisamos do Estatuto? Não precisamos 
regular o Estado e a sociedade, para que sejamos in-
cluídos? Com certeza. Enquanto o Estatuto não for vo-
tado e aprovado na íntegra, nesta Casa, com certeza, 
continuaremos excluídos.

Para encerrar, Sr. Presidente, faço um apelo a 
esta Casa e a todos os Deputados e Senadores para 
que essa lei seja aprovada, juntamente com a PEC nº 
02, de 2006, que institui o Fundo de Igualdade Racial. 
Afinal, sem dinheiro, não se faz política. A política que 
se faz hoje no Brasil é com muito dinheiro e com o 
nosso trabalho, o trabalho do povo negro.
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Esse estatuto vai valer, sim, mas se a PEC nº 
2, de 2006, não for aprovada, com certeza, pouco ou 
quase nada será feito.

Obrigado, senhores e senhoras. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) – O Sr. Luiz Osmar Mendes fez a sua parte: de 
todos os oradores que se manifestaram até agora, foi 
o que menos prorrogou a partida. Portanto, agradeço 
a S.Sa. e peço aos demais que façam esse mesmo 
esforço.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
glia) – Concedo a palavra ao Sr. José Roberto Militão, 
membro da Comissão do Negro e Assuntos Antidiscri-
minatórios – CONAD, da OAB de São Paulo.

O SR. JOSÉ ROBERTO MILITÃO – Exmo. Sr. Pre-
sidente, querida professora e Ministra Matilde Ribeiro, 
Senador Paulo Paim, Deputada Janete Rocha Pietá, 
em nome de quem cumprimento todos os Parlamen-
tares desta Casa, especialmente relembrando ação 
afirmativa que tem a assinatura da família Pietá.

Em 1994, eu e o Pe. Batista iniciamos uma ges-
tão com D. Paulo Evaristo Arns com o intuito de con-
seguir bolsas de estudos para estudantes negros na 
PUC, em São Paulo. O então Deputado Estadual Pietá 
nos acompanhou nessa luta. Juntos, escrevemos um 
documento do qual o Frei Davi me pediu uma cópia, 
para levar para a PUC do Rio de Janeiro, onde teve 
maior efetividade do que em São Paulo. Portanto, a 
família Pietá está empenhada em ações afirmativas 
há muito tempo.

Na condição de militante negro, eu estava sen-
tado à direita do Sr. Presidente da Câmara dos Depu-
tados nesta pequena bancada que está produzindo 
argumentações para o Estatuto da Igualdade Racial. 
Quem me conhece – e iniciei minha militância no mo-
vimento negro há pelo menos 28 anos – há de com-
preender que efetivamente não sou racista. Aliás, a 
minha vida inteira tenho dedicado ao combate ao ra-
cismo. Aprendi a participar do movimento negro para 
destruir a causa fundamental da existência do racismo: 
a crença em raças.

Um dos argumentos recorrentes dos defensores 
das leis raciais é o de que tratamos, no projeto de lei 
do Senador Paulo Paim, raça como construção social. 
E é verdade. Desde o nascedouro da raça, quando se 
criou a idéia de dividir a humanidade para oprimi-la, 
havia uma construção social. Não foi a Biologia nem a 
Antropologia que criou a idéia de raça. A ciência veio 
depois para tentar legitimar aquele conceito criado so-
cialmente; a ciência, na sua evolução, naufragou nesse 
objetivo, e a idéia continuou existindo como construção 
social até os dias de hoje.

O nosso desafio, na condição de militantes do 
combate ao racismo, é a destruição da causa e dos 
males que o racismo produz no mundo. O Brasil tem 
enormes desigualdades raciais exatamente porque 
aqui ainda subsiste e impera o conceito da crença em 
raça na cabeça da maioria do povo, especialmente 
das nossas elites.

Há, no projeto do Senador Paulo Paim, a minha 
impressão digital. Sempre acreditei em ações afirma-
tivas. Cheguei a elaborar e escrever anteprojeto sobre 
o tema. Nos debates conduzidos nos idos de 1994 e 
1995 pelo Dr. Hédio Silva Junior, sempre combati o 
racismo, inclusive defendi que não poderíamos aco-
lher projeto para fazer ações afirmativas ou conceito 
idealizado pelo racismo.

Quem criou a idéia de raças foi a hierarquia, que 
criou inclusive a idéia da raça negra, colocada na base 
inferior dessa hierarquia. E, enquanto subsistir a idéia 
de raças, essa hierarquia vai subsistir.

Podemos e devemos criar ações afirmativas no 
Brasil, já disse o Senador Paulo Paim num debate em 
São Paulo, mas não podemos perder a oportunidade do 
trâmite legislativo desse projeto. Precisamos, por meio 
de um substitutivo, excluir essa mácula, esse defeito 
de origem, a transformação de raça, especialmente da 
raça negra, em identidade jurídica do nosso povo.

O nosso povo não quer e não precisa disso. Neste 
debate, é evidente que o que se espera é a responsa-
bilidade ética com o futuro, que este Parlamento não 
transforme e entregue às futuras gerações um Estado 
“racializado”.

Nesse debate, que é necessário, importante e 
fundamental, tenho sofrido danos pessoais. Na minha 
intimidade, amigos fraternos de 20, 30 anos acabam 
por destratar um amigo e companheiro fraterno, pela 
delicadeza do tema, pelas divisões perigosas, pelos 
efeitos colaterais, que levam ao ódio e à raiva, em ra-
zão dessa dissidência do conceito e da construção 
de uma legislação que, depois de implementada, sem 
dúvida alguma, produzirá aquela crença do povo em 
identidade jurídica de um Estado racial.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) – Vamos tentar fazer um ajuste para que todos 
possam se pronunciar. Cinco minutos é o tempo má-
ximo destinado a cada orador. Quando toca a campai-
nha, falta um minuto; quando toca novamente, o tempo 
regulamentar foi ultrapassado. Não quero atrapalhar 
ninguém. Assim, passados 3 minutos, vou dar um to-
que para que cada um dos convidados se reorganize 
e encerre sua participação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
glia) – Convido para usar a palavra o Prof. Ottmar Teske, 
da Universidade Luterana do Brasil. (Palmas.)

O SR. OTTMAR TESKE – Em primeiro lugar, 
quero agradecer e parabenizar a Câmara pela inicia-
tiva desta Comissão Geral, na figura do Sr. Presidente, 
Deputado Arlindo Chinaglia. Quero saudar também a 
Sra. Ministra e transmitir a saudação especial do Rio 
Grande do Sul ao nosso timoneiro e um dos grandes 
orgulhos do Estado: o Senador negro Paulo Paim.

Senhoras e senhores pode parecer meio estra-
nho um loiro, alemão, de olhos azuis, do Rio Grande 
do Sul, membro de uma universidade luterana, discutir 
sobre o Estatuto da Igualdade Racial.

Quero, porém, destacar 4 instrumentos que acom-
panho de perto, por meio do Programa Cantando as 
Diferenças, também de autoria do Senador Paulo Paim 
e que tem basicamente um olhar sobre os Estatutos 
da Criança e do Adolescente, do Idoso, do Portador 
de Deficiência e da Igualdade Racial.

Sou sociólogo e, ao longo da nossa caminhada, 
tenho percebido a existência de um discurso de se-
gregação. Escuto algumas pessoas dizerem que esses 
instrumentos são segregadores. Mas, se avaliarmos 
o processo como um todo, veremos que as estruturas 
governamentais do Estado moderno e a sociedade 
formam esses instrumentos e deles necessitam para 
continuar avançando no que se refere aos direitos hu-
manos e à cidadania.

Os instrumentos políticos governamentais se or-
ganizam em 2 eixos. 

O primeiro diz respeito às políticas afirmativas. É 
fundamental que tenhamos no Brasil, neste momento, 
as Secretarias e Coordenadorias Especiais – das Mu-
lheres, da Juventude, das Pessoas com Deficiência, 
da Igualdade Racial.

O segundo diz respeito à questão legal, aos Es-
tatutos – do Idoso, da Criança e do Adolescente, da 
Terra, da Pessoa com Deficiência, a CLT. Por que pre-
cisamos desses Estatutos? Por exemplo, o Estatuto da 
Terra precisa existir por causa das diversidades naturais 
do planeta. Imaginem os senhores, se não existisse 
esse estatuto, como estariam hoje o nosso ar, a nossa 
água e a própria terra? Talvez a água fosse puro lodo; 
o ar, apenas pó, e a terra estivesse nua. E se não ti-
véssemos o estatuto da CLT? Talvez o “sim, senhor”, o 
trabalho escravo e o compulsório estivessem cada vez 
mais ampliados. E o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente? E o Estatuto do Idoso? Vamos imaginar como 
seria se não tivéssemos esses instrumentos.

Vejam os senhores que tanto os Estatutos quanto 
as Coordenadorias e Secretarias precisam existir nes-
te momento histórico, mesmo que, para alguns, eles 

sejam instrumentos segregadores. Mas, ao estudar 
essa realidade hoje, no Brasil, constatamos que essa 
é a única forma pela qual tem sido possível frear o pre-
conceito e a discriminação fortemente introjetados e 
arraigados na mentalidade de milhares de brasileiros 
contra as diferentes etnias.

Sei que o horizonte apontado pelos que defen-
dem essas estruturas é o mesmo referente ao direito 
de reconhecimento político de todos. 

Mas surge outro questionamento: estamos pron-
tos para viver sem esses instrumentos no Brasil? Se 
os Estatutos são ruins, precisamos nos perguntar o 
porquê. Tenho tido o privilégio de acompanhar esse 
debate em todo o País, mais precisamente sobre o 
Estatuto da Igualdade Racial e o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, e, particularmente, sou testemunha 
da relação humana e da mobilização de todos nesse 
processo, independentemente de quem é contra ou 
a favor.

Permitam-me destacar 3 tipos de agentes sociais 
que percebo neste universo: de um lado, os que estão 
contra; do outro, quem é a favor, e, junto, os que que-
rem aprimorar essas ferramentas. 

Na minha opinião, o mérito do Estatuto da Igual-
dade Racial reside em 2 aspectos: primeiro, a aproxi-
mação, como acontece numa roda de chimarrão nos 
nossos parques, entre os diferentes sujeitos e insti-
tuições, aproxima até aqueles que não gostam muito 
do amargo, até aqueles que são contra; segundo, as 
mediações, despertando interesse e atenção para a 
temática, levando essa discussão para as universida-
des, as igrejas, o Congresso Nacional, os quilombos, 
as associações de bairro, nas diferentes rotas.

Para concluir, digo que as portas sempre estarão 
abertas para quem quiser conversar sobre o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência e o da Igualdade Racial. E, 
de o Presidente da República publicamente sugeriu a 
aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, foi porque 
precisamos cantar as nossas diferenças individuais, 
culturais e sociais, dando palco para quem não o tem, 
olhando em direção ao mesmo horizonte de Zumbi dos 
Palmares e Sepete Araju e, assim, concretizar os ideais 
defendidos por esses heróis brasileiros.

Muito obrigado. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo Chi-

naglia) – Concedo a palavra ao Prof. Carlos Alberto 
Medeiros, Presidente do Centro de Informação e Do-
cumentação do Artista Negro do Rio de Janeiro.

O SR. CARLOS ALBERTO MEDEIROS – Bom-
dia, Sr. Presidente Arlindo Chinaglia, Sra. Ministra Ma-
tilde Ribeiro, Senador Paulo Paim, demais presentes.

A entrega de 2 documentos, em final de maio e 
início de junho do ano passado, um contra o projeto de 
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lei do Estatuto da Igualdade Racial e a Lei de Cotas das 
Universidades Federais, e o outro a favor desses pro-
jetos, menos de uma semana depois, aos Presidentes 
da Câmara e do Senado, assinala um momento ímpar 
na história da luta pela igualdade racial no Brasil. 

Se examinarmos os 2 documentos, veremos que 
eles passam por cima das divisões partidárias. Neles 
encontramos comunistas, socialistas, social-demo-
cratas, liberais, assim como sociólogos, antropólogos, 
cientistas políticos, historiadores e juristas.

Costumo dar o seguinte exemplo: Caetano Veloso 
é contra, Gilberto Gil é a favor, e são pessoas da mesma 
matriz ideológica, assim como os 2 irmãos antropólogos 
Gilberto Velho, contra, e Otávio Velho, a favor.

Entre outras coisas, significa dizer que se trata de 
um debate cujo caráter é fundamentalmente ideológico. 
Ele remete à visão que temos da sociedade brasileira 
e ao nosso ideal a respeito da mudança dessa socie-
dade. Portanto, ele não pode ser resolvido nos limites 
da discussão político-partidária, por exemplo, nem no 
âmbito das disciplinas acadêmicas, uma vez que em 
todas elas podemos encontrar elementos a favor ou 
contra essas políticas.

Tenho apresentado, em alguns outros debates, 
inclusive no ano passado no Senado Federal, o fato 
de que os nossos adversários costumam apresentar 
em suas argumentações uma série de incongruências 
e incoerências, para as quais é interessante chamar 
a atenção. Dizem eles, por exemplo, que reconhecem 
a existência de um problema racial no Brasil, reco-
nhecem a existência de racismo e de discriminação 
contra a população negra – o que implica dizer que é 
possível identificar os negros para discriminá-los ne-
gativamente –, mas, quando apresentamos propostas 
de ação afirmativa, passam a dizer que é impossível 
identificar os negros. 

Ou seja: é ao mesmo tempo possível e impossível 
identificar os negros. É possível para prejudicá-los, e é 
impossível para beneficiá-los ou para compensá-los. 
Eles têm de chegar a uma conclusão sobre isso.

Da mesma forma, declaram-se adversários ra-
dicais da idéia de raça. Para eles, a idéia de raça tem 
de ser combatida, pois é essa a causa do racismo. 
No entanto, defendem e louvam, inclusive como um 
aspecto fundamental na sociedade brasileira, a mis-
cigenação, que é exatamente a mistura de raças. Ou 
seja, a raça não existe; mas a mistura de raças, sim. 
Também a respeito disso, eles precisam chegar a uma 
conclusão.

Além dessas incongruências, incoerências e até 
paradoxos, existe uma série de falsas informações de 
caráter histórico e de falsas análises, sobretudo da re-

alidade daquelas nações que praticam alguma forma 
de ação afirmativa, e são muitas.

Além da Índia, Estados Unidos e do próprio Brasil, 
aqui mencionados, Malásia, Líbano, Israel, Noruega, 
Bélgica, França –– com a Loi sur la Parité, que reser-
va 50% das vagas para mulheres no serviço público 
––, enfim, uma série de países tinha cotas, inclusive 
a União Soviética, que tinha cota de 4% para os sibe-
rianos na Universidade de Moscou. Portanto, outras 
sociedades já experimentaram essa realidade. 

Se isso não deu certo na Índia, por exemplo, 
numa sociedade em que 165 milhões são intocáveis, 
os dalits, e apenas 1% são atingidos pelas medidas, 
foi por falta implementação. Não é possível dizer que 
a política não deu certo se não for implementada. 

Da mesma forma, não é possível dizer que essa 
política não funcionou nos Estados Unidos, ignoran-
do, por exemplo, que o percentual de negros vivendo 
abaixo da linha de pobreza, na década de 60, era em 
torno de 62%, e hoje é em torno de 29%. Dizer que a 
pobreza entre os negros aumentou não é apenas uma 
falácia, é uma mentira. Dizer que não funcionou nos 
Estados Unidos porque não acabou com o problema 
racial é a mesma coisa que se queixar de que se to-
mou uma vacina contra varíola e não se ficou imuni-
zado contra o tétano. 

Ação afirmativa não visa acabar com o racismo, 
mas promover a igualdade de oportunidades. Será 
que isso aconteceu nos Estados Unidos? Parece que 
sim, até certo ponto, houve avanço na sociedade ame-
ricana. 

Sr. Presidente, a Câmara dos Deputados está 
diante da possibilidade de dar um passo histórico ao 
aprovar o Estatuto da Igualdade Racial. Ele não é a 
panacéia para resolver todos os problemas oriundos 
de 500 anos de desigualdade, de racismo, de discrimi-
nação, mas será um passo importante, a possibilidade 
ímpar, singular de o País avançar nesse terreno. E a 
responsabilidade é dos nossos Parlamentares. 

Obrigado. (Palmas.) 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo Chi-

naglia) – Concedo a palavra ao Sr. Bernardo Sorj, 
sociólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
(Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Sr. Timothy Mulholland, 
Reitor da Universidade de Brasília. (Palmas.)

Sr. Timothy Mulholland, é uma honra tê-lo na Casa. 
Não o convidei para compor a Mesa, porque V.Sa. par-
ticipará do debate e quero passar a idéia concreta de 
igualdade nas representações. 

O SR. TIMOTHY MULHOLLAND – Sr. Presidente, 
é uma grande honra poder representar a Universidade 
de Brasília, da qual V.Exa. é egresso e foi onde sofreu 
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as conseqüências por lutar pelos direitos humanos e 
da sociedade brasileira e viu a perseguição a muitos 
colegas.

Senador Paulo Paim, Sra. Ministra Matilde Ribeiro, 
Srs. Senadores, Srs. Deputados, demais autoridades 
presentes, público participante, a UnB tem a tradição 
e a preocupação de se envolver até onde não é cha-
mada, quando os direitos humanos estão em questão. 
Esse é o espírito da UnB.

Felizmente, inclusão social é pauta nacional. A 
consciência brasileira não aceita mais calar-se diante das 
disparidades sociais, que, em última análise, nos coloca 
entre os países derradeiros em nosso continente.

O Censo e outras pesquisas permitem identificar 
com clareza os locais e as formas de exclusão e nos 
ajudam a propor políticas públicas nas esferas econô-
mica, social, educacional, da saúde etc. 

Identificadas as vulnerabilidades, os processos 
de exclusão, é possível o Congresso Nacional atuar de 
forma pontual e agressiva para mudar essa situação. 

Felizmente, a educação é também reconhecida 
como a grande alavanca do desenvolvimento individual 
e coletivo. Por intermédio da educação, o povo brasi-
leiro se resgatará das dificuldades e das mazelas da 
sua história. Portanto, os maiores esforços devem ser 
concentrados na educação, porque ela é o caminho 
mais curto para uma sociedade igualitária.

Todos – brasileiras e brasileiros – devem ter opor-
tunidades iguais em todos os níveis da educação. Mas 
é no nível superior que as disparidades aparecem 
com mais nitidez e com conseqüências nefastas para 
o futuro.

A educação superior dá acesso ao conhecimen-
to mais avançado da humanidade e ao exercício de 
funções de poder. Grupos que não têm acesso ou têm 
acesso limitado à educação superior são destinados 
a exercer com menos plenitude sua cidadania e seus 
direitos. Dados apontam com clareza que os brasileiros 
negros, descendentes de escravos africanos, historica-
mente foram os mais marcados pela exclusão, sendo 
mais acentuada a das mulheres negras.

Há quase 120 anos da Lei Áurea, ainda temos 
muito o que fazer para garantir o efetivo gozo da igual-
dade assegurada pela Constituição Federal.

As políticas de inclusão nas instituições públicas 
de ensino avançaram muito nos últimos 5 anos. Mais de 
30 instituições possuem políticas dessa natureza. Entre 
as universidades federais, 16 já seguiram o exemplo 
da UnB nos últimos 3 anos, e mais virão.

Hoje, não precisamos mais discutir hipóteses: o 
que acontecerá se políticas de inclusão forem adota-
das? Já sabemos o que acontece, já conhecemos a 
realidade de onde os sistemas de inclusão estão imple-

mentados e funcionando. E essa realidade prova que 
há milhares de jovens negros brasileiros qualificados 
esperando apenas a oportunidade de estudar. Trata-se 
agora de promover políticas públicas e transparentes 
para todos.

Os jovens negros que hoje estão nas universi-
dades públicas ou privadas estão se mostrando bons 
alunos, com rendimento comparável ao dos demais 
colegas. Nenhuma das nefastas previsões alardeadas 
na mídia quando as cotas foram lançadas em 2002 
realizou-se ou ameaça realizar-se.

O sistema de cotas agrega os jovens nas institui-
ções, não os segrega; o que segrega a é a exclusão.

É hora de avançar, Sr. Presidente. Se queremos 
eliminar a exclusão educacional em uma geração, te-
mos de fazê-lo por completo em todos os níveis edu-
cacionais e para todos os segmentos da sociedade 
brasileira.

Devemos assumir esse desafio como alguns já o 
fizeram, aperfeiçoar as políticas hoje em vigor e avançar 
em direção ao Brasil com que todos sonhamos.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) – Concedo a palavra ao Sr. Simon Schwartzman. 
(Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra à Sra. Edna Maria Santos 
Roland, Coordenadora da Coordenadoria da Mulher 
e da Igualdade Racial da Prefeitura de Guarulhos. 
(Palmas.)

A SRA. EDNA MARIA SANTOS ROLAND – Sr. 
Presidente, agradeço o convite para participar deste 
importante debate. 

Na qualidade de Relatora-Geral da 3ª Conferência 
Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a 
Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, gos-
taria de relembrar que aquela importante conferência 
considerou que a escravidão e o tráfico de escravos 
são crimes contra a humanidade e que todos os des-
cendentes dos africanos escravizados, reconhecidos 
ou não como tal, são também herdeiros dos males 
causados a seus antepassados.

Todavia, o Estatuto da Igualdade Racial, que está 
em discussão, diferentemente da declaração da pesqui-
sadora Yvonne Maggie, em nenhum momento imputa 
a qualquer cidadão brasileiro uma identidade étnico-
racial. Isso é um falseamento do conteúdo de sua pro-
posta. Ele é muito claro quando diz que afro-brasileiras 
são as pessoas que se classificam como tais ou como 
negros, pretos, pardos, numa definição análoga. Por-
tanto, se é essa a base da divergência de muitos dos 
que se colocam contra o Estatuto da Igualdade Racial, 
não há base conceitual que a justifique. 
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A respeito da manifestação do companheiro José 
Militão de que, a partir de determinado entendimento, 
a questão se distanciou de nós, gostaria de lembrar 
que a idéia em si não é capaz de criar realidades. É 
claro que as idéias fazem parte da construção da rea-
lidade. Mas, meu querido, está partindo de uma idéia, 
de um modelo equivocado de interpretação, julgando, 
primeiro, que a idéia cria a realidade e que uma outra 
idéia é capaz de destruí-la, um temor impensado em 
relação ao fato de que estamos nos dando conta da 
realidade concreta e social que existe.

Enquanto não tivermos a capacidade de destruir 
o que V.Exa., Deputado Militão, supõe que seja a causa 
do racismo, que é essa idéia, o que vamos fazer com 
os milhares de jovens negros que morrem a cada dia 
vítimas do racismo? O que vamos fazer com as crian-
ças negras que morrem a cada dia vítimas da falta de 
atendimento pelo sistema de saúde? O que vamos fa-
zer com as mulheres negras que apresentam índices 
inaceitáveis de mortes maternas? Trata-se, portanto, 
de concepção absolutamente idealista, que está ba-
seada no nada, em uma idéia incorreta, na tentativa 
de dar conta do quotidiano de 49,8% da população 
brasileira.

A pergunta que temos de fazer àqueles que são 
contra o Estatuto da Igualdade Racial é esta: qual é a 
sua proposta de superação do racismo, das desigual-
dades raciais no Brasil? (Palmas.)

Além da sua angústia de supor que estamos 
criando o racismo, não temos medo de colocar as 
mãos na massa. Temos que enfrentar o racismo nas 
formas concretas, como existe aqui, combatendo-o 
quotidianamente, propondo políticas de superação do 
racismo. Não podemos ficar em casa desesperados 
com o que vamos fazer, com a idéia de que, para lidar 
com os resultados de superação do racismo, temos 
que lidar com o racismo.

O movimento negro brasileiro transformou em 
uma ferramenta de luta aquilo que foi a causa da sua 
opressão. Imputaram-nos a pecha de seres inferiores 
por sermos negros, e o que fizemos? Dissemos: “Somos 
negros. Somos negros e somos seres iguais, somos 
seres diferentes, somos portadores de valores, somos 
portadores de uma história”. A partir desses valores 
e dessa história é que vamos reconstruir nossa exis-
tência no mundo. Vamos lutar por igualdade, estamos 
lutando por igualdade. Estamos lutando hoje aqui, es-
tamos construindo essa igualdade.

Não estamos desesperados com a questão das 
idéias. As idéias que comungamos são exatamente as 
mesmas de V.Exa., Deputado Militão. Vamos superar 
o racismo na luta. Se não pudermos superá-lo na sua 
integralidade, vamos superá-lo nas suas conseqüên-

cias, vamos enfrentá-lo formulando e implementando 
políticas.

Sr. Presidente, os outros estatutos que antecede-
ram o Estatuto da Igualdade Racial, como o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso, 
são documentos que criam obrigações para o Esta-
do e a sociedade. Essa é uma questão fundamental, 
levando-se em conta o Estatuto da Igualdade Racial. 
Não podemos conceber que o estatuto que vier a ser 
aprovado, num processo de debate, de discussão, 
o que deve ser mantido dentro desta Casa, não crie 
obrigações do ponto de vista das políticas que deverão 
ser implementadas pelo Estado brasileiro, nos âmbi-
tos, federal, estadual e municipal, e igualmente pela 
sociedade civil.

A destruição do racismo, Deputado Militão, de-
pende de todos nós. Depende do Estado, mas também 
da sociedade. Está equivocado, companheiro, ficou do 
lado errado. Espero que retorne ao nosso seio, onde 
será muito bem-vindo. (Manifestação dos convidados. 
Palmas.)

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo Chi-
naglia) – Concedo a palavra ao Frei Antônio Leandro 
da Silva, Coordenador do Fórum de Igualdade Racial 
do Estado de São Paulo e membro da EDUCAFRO. 
(Palmas.)

O SR. ANTÔNIO LEANDRO DA SILVA – Exmo. 
Sr. Presidente Arlindo Chinaglia, nesta manhã, neste 
novo quilombo, com certeza, a Câmara dos Deputados 
ficará na história por debater temática tão contunden-
te e importante.

Nós cidadãos negros queremos manifestar pu-
blicamente nossa postura neste debate e, ao mesmo 
tempo, saudar a Ministra Matilde Ribeiro, que tem sido 
uma mulher aguerrida nessa nossa luta; o Senador 
Paulo Paim, aguerrido homem, altivo, que tem de-
monstrado solidariedade neste momento; os Exmos. 
Srs. Deputados Carlos Santana, Janete Rocha Pietá, 
enfim, todas as lideranças, todos os convidados; os 
jovens da EDUCAFRO; o pessoal do Sindicato dos 
Comerciários, da Ação Afirmativa, do Movimento Brasil 
Afirmativo. Estamos nessa luta.

Sr. Presidente, permita-me manifestar meu con-
tentamento, minha satisfação interior em estar hoje 
nesta Casa falando em nome de milhões de jovens 
negros e negras, sobretudo daqueles que fazem parte 
da EDUCAFRO; em nome de milhares de quilombolas 
espalhados por este imenso País; em nome de milha-
res de mulheres negras; em nome de tantos outros 
negros e negras desempregados, sem acesso a saú-
de, educação, lazer; em nome dos muitos babalorixás 
e ialorixás, que são ridicularizados e estigmatizados 
simplesmente porque cultuam as matrizes religiosas 
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africanas; enfim, em nome de 49,8% da população 
negra brasileira. 

Empresto minha voz a esses figurantes mudos 
nesta Comissão Geral, parabenizando V.Exa. por ter 
usado desse recurso legal para levar à sociedade civil 
e política a discussão de uma temática tão relevante e 
que necessita ganhar todos os espaços sociais, reli-
giosos e políticos, para que cheguemos a maior com-
preensão da questão sociorracial brasileira.

Sr. Presidente, o Estatuto da Igualdade Racial 
representa um instrumento de defesa dos que sofrem 
preconceito ou discriminação em função de sua etnia, 
raça ou cor; representa a luta das entidades que for-
mam o Fórum da Igualdade Racial de São Paulo e do 
movimento negro em geral, que, ao longo das últimas 
3 décadas, vêm construindo políticas de combate ao 
preconceito e às discriminações; representa um ins-
trumento político-jurídico por meio do qual o Estado se 
deixará orientar para implementar programas e medi-
das que tenham como fim a reparação, compensação 
e inclusão das vítimas da desigualdade e a valorização 
da igualdade racial. 

Por intermédio do Estatuto da Igualdade Racial, 
o Estado brasileiro regulamentará políticas compen-
satórias, visando ampliar e facilitar as possibilidades 
de ascensão aos empregos públicos e aos assentos 
universitários por parte daqueles que até hoje viram 
seus direitos alijados. Temos que maximizar direitos 
em função daqueles que estão em situações desfa-
vorecidas. 

Por isso, Sr. Presidente, se justiça social é antes 
de tudo, como disse o filósofo John Rawls, amparar 
os membros menos privilegiados da sociedade, por-
tanto, as elites dominantes têm que se conscientizar 
de que o que está em jogo não é sua liberdade, senão 
a concretização do princípio da igualdade racial, para 
que os menos privilegiados possam, também, ter a 
oportunidade de ascender socialmente. 

Uma sociedade que se propõe democrática e justa 
deve maximizar as expectativas materiais dos menos 
privilegiados. Esses também devem conquistar a liber-
dade de estudar, trabalhar, ter saúde digna, lazer, bens 
materiais. E isso somente será possível reparando-se 
as injustiças passadas e sempre reproduzidas no con-
texto atual. Essa reparação poderá advir somente por 
meio da prática de uma política visando à equidade 
social claramente localizada e pontual.

É papel do Estado, sim, ao constatar setores 
sociais menos favorecidos, em decorrência de raça, 
sexo, cultura, religião, utilizando-se de mecanismos le-
gislativos compensatórios, entrar em ação para buscar 
reparar, pela lei, as injustiças cometidas.

Por fim, Sr. Presidente, aqueles que dizem que o 
Estado, a priori, não deve legislar em termos só raciais, 
porque correria o risco de estabelecer um apartheid, 
estão ideologicamente estimulando tal comportamento. 
Esses, sim, são os verdadeiros incentivadores dessa 
segregação, que, por sinal, já existe social e geografi-
camente desde a colonização do País. Ademais, são 
pessoas muito conservadoras. Perguntemos a tais 
pessoas se seus filhos estudam em escolas públicas. 
Dirão que não, porque não temos um ensino básico de 
qualidade. Mas não estão sendo incoerentes e farisai-
cas quando se esforçam para que seu filhos estudem 
em universidades públicas? As universidades públicas 
devem ser para os egressos das escolas públicas.

Alunos que fazem o ensino fundamental e mé-
dio em escolas particulares deverão continuar seus 
estudos superiores nas universidades particulares, 
pagando. Assim existiriam cotas para esses estudan-
tes brancos e não aquelas pelas quais lutamos hoje, 
para que o negro e o indígena adentrem nas univer-
sidades públicas.

Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade.
Juntos venceremos!
Muito obrigado. (Palmas.)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Excelentíssimo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente 
desta Casa, Excelentíssimos Srs. Deputados, caríssi-
mas autoridades aqui presentes, prezados convidados, 
companheiros do Fórum, “vem de lá, vem do seio da 
Mãe África esta força pra lutar”. 

Imbuído dessa força que vem dos nossos ante-
passados sobretudo, do espírito guerreiro e altivo de 
Zumbi dos Palmares, permitam-me manifestar meu 
contentamento e satisfação interior em poder estar hoje, 
nesta Casa, falando em nome de milhões de jovens 
negros e negras; em nome de milhares de quilombolas 
espalhados nesse imenso País; em nome de milhares 
de mulheres negras; ou mesmo, em nome de tantos 
outras negros e negras desempregados, sem acesso 
à saúde, à educação, ao lazer; em nome dos muitos 
Babalorixás e Yalorixás que são ridicularizados e es-
tigmatizados simplesmente porque cultuam as matri-
zes religiosas africanas, enfim, em nome dos 51% da 
população negra brasileira. Por isso empresto minha 
voz a esses “figurantes mudos” nessa Comissão Geral. 
Parabenizando o Dep. Arlindo Chinaglia por ter usado 
desse recurso legal para levar à sociedade civil e polí-
tica a discussão de uma temática tão relevante e que 
necessita ganhar todas os espaços sociais, religiosos 
e políticos para que cheguemos a uma maior compre-
ensão da questão sócio-racial brasileira
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A luta por cidadania plena tornou-se o dilema 
do Fórum de igualdade Racial SP, lançado no dia 29 
de junho e formado por vinte e cinco entidades e mo-
vimentos sociais. Essa cidadania plena consiste na 
conquista dos direitos civis, políticos e sociais, por-
que não queremos ser cidadãos incompletos. Sim, 
somos cidadãos incompletos porque ainda sofremos 
os efeitos de uma Abolição inconclusa. Pois no Pós-
Abolição, o Estado não se preocupou em discutir e 
assumir uma agenda de reparação dos milhões de 
ex-escravos; pelo contrário, deixou-os abandonados: 
sem terra, sem moradia, sem educação, sem saúde, 
cujos efeitos sentimos hoje especificamente na atual 
geração de negros.

E o Fórum pela Igualdade Racial de São Paulo 
vem ganhando simpatizantes e entidades que querem 
somar nessa luta. Uma luta cuja motivação encontra-
se no ideário abolicionista de Zumbi (Alagoas, 1655 
– 20/11/1695) dos Palmares O grito deste incansável 
Guerreiro e lutador por liberdade e eqüidade social 
continua a ecoar no imaginário de milhões de negros 
brasileiros. Zumbi é paradigmático para o Movimento 
Negro Brasileiro porque nele encontra-se um dos prin-
cípios do ideário abolicionista: a luta pela liberdade e 
cidadania plena dos afro-brasileiros. Nesse sentido, a 
democracia substantiva somente tornar-se-á uma reali-
dade quando essa população (51%) tiver pleno acesso 
às condições de igualdade de oportunidades na vida 
econômica social, política cultural e religiosa do país. 
Por isso, a luta incansável pela cidadania plena do ne-
gro brasileiro tem sido – ao longo dos últimos anos – a 
bandeira número um desse Movimento.

Sr. Presidente, esta Casa, permita-me dizer, tor-
na-se, nesta manhã, um “Novo Quilombo” que a his-
tória do Congresso Nacional há de escrever em seus 
anais. Os senhores Deputados sairão daqui convictos 
de que sobre vossos ombros recai uma responsabili-
dade social visto que os senhores representam parte 
da população negra que já acompanha os vossos pas-
sos e posturas políticas frente à questão racial. Tenhais 
muito cuidado, pois o universo eleitoral negro começa 
a tomar novos direcionamentos e contornos sociopo-
líticos. O Estado brasileiro tem uma dívida para com 
aqueles que construíram este país. Em toda a estrutura 
social encontra-se um legado da presença e da força 
do negro. Muitos escamotearam e ainda tentam esca-
motear essa verdade, porque, além de conservadores, 
não aceitam que os negros tenham acesso à mobilida-
de social. Mas somente com a conquista dos espaços 
institucionais, alcançaremos a verdadeira emancipação 
sócio-econômica-política e religiosa.

Contudo, essa emancipação depende também, e 
necessariamente, do engajamento e compromisso dos 

Srs. Deputados com a aprovação dos projetos que tra-
mitam no Congresso – Estatuto da Igualdade Racial, o 
PL Cotas 73/99 e a PEC 02/2006. Gostaríamos que os 
nomes dos senhores ficassem na memória dos nossos 
afro-brasileiros, como mulheres e homens corajosos, 
audaciosos e destemidos no combate às desigualdades 
raciais, como foram nossos abolicionistas: Luis Gama, 
André Rebouças, Joaquim Nabuco, ou mesmo José 
do Patrocínio. Sem dúvida, esses instrumentos farão 
com que tenhamos acesso de oportunidade em todos 
os serviços e bens sociais. Esses instrumentos hão de 
democratizar as instituições brasileiras, fazendo com 
que o negro saia da invisibilidade social.

Sr. Presidente, as cotas têm trazido altivez e auto-
estima aos nossos jovens universitários negros (as). 
Na Educafro temos ouvido centenas de depoimentos 
positivos e proativos em defesa da aprovação das cotas 
para negros e indígenas nas universidades públicas. 
Hoje – como bem ouvimos dos nossos excelentes ora-
dores, baluartes de um legado cultural afro-brasileiro 
–, são 57 universidades federais e estaduais que já 
adotam um tipo qualquer de ação afirmativa, desta-
cando as cotas. Nunca se ouviu nenhum depoimento 
de que os jovens que entraram pelo sistema cota te-
nham se agredido e causado uma segregação; con-
flitos; mortes; pelo contrário, pesquisas têm mostrado 
que estudantes cotistas têm alcançado média igual ou 
superior a alunos que entraram pelo sistema universal 
e meritocrático; eles convivem de igual forma; nunca 
ouvimos dizer que algum cotista tenha necessitado de 
um psicanalista, para que eventualmente pudesse su-
perar qualquer constrangimento e/ou crise existencial 
por ter entrado via cotas.

Aqueles que dizem que o Estado, a priori, não 
deve legislar em termos raciais, porque correria o risco 
de um apartheid, estão, ideologicamente, estimulando 
tal comportamento; eles sim, são os verdadeiros in-
centivadores dessa segregação, que por sinal já existe 
social e geograficamente desde a colonização desse 
país. Ademais são pessoas super conservadoras. Per-
guntemos a tais pessoas se seus filhos estudam em 
escolas públicas? Dirão que não, porque não temos 
um ensino básico de qualidade. Mas não estão sen-
do incoerentes e farisaicas, quando se esforçam para 
que seus filhos estudem nas universidades públicas? 
As universidades públicas devem ser para os egres-
sos de escolas públicas. Alunos que fazem o ensino 
fundamental e médio em escolas particulares deverão 
continuar seus estudos superiores nas universidades 
particulares, pagando. Ah, sim, para esses estudan-
tes brancos deveriam existir cotas, e não como hoje 
lutamos, para que o negro e o indígena adentrem nas 
universidades públicas pelo sistema de cota.
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Não esqueçamos de que quem entra nas boas 
universidades públicas são os brancos. É difícil ver um 
negro nos cursos de ponta da USP. Olhemos o investi-
mento público que essa instituição recebe! E onde fica 
o investimento do Estado na educação dos negros?

Para os liberais, um dos principais ingredientes 
da felicidade humana é o progresso individual e social 
do indivíduo. Para Stuart Mill, “o livre desenvolvimento 
da individualidade é um dos elementos essenciais do 
bem-estar”. E o indivíduo somente desenvolve plena-
mente sua individualidade quando esse bem-estar o 
dispõe de “civiIização, instrução, educação, cultura” 
Ora, então ao negro foi vetado o direito de desenvolver 
plenamente sua individualidade, porque o Estado e a 
sociedade não lhe dispuseram bem-estar, tais como: 
“civilização, instrução, educação, cultura”. Portanto, se 
o livre desenvolvimento da individualidade é parte e 
condição necessária desse “bem- estar”, este é o mo-
mento em que o Estado deve corrigir tais danos aos 
negros, oferecendo-lhes condições políticas para que 
alcancem esse “bem-estar”.

Nessa visão utilitarista, os brancos brasileiros não 
deveriam ficar indiferentes aos meios por que o Estado 
se apropriam para que o fim – o “progresso individual e 
social” do negro – seja potencialmente alcançado, uma 
vez que sua individualidade foi prejudicada por terceiros. 
Então, o papel do Estado é corrigir tais danos, punindo 
esses terceiros. E as ações afirmativas são essenciais 
porque vêem reparar tal estado de prejuízos.

Portanto, há todo um processo histórico de lutas 
e embates políticos que são necessários mencionar no 
momento da discussão. Porque a desigualdade racial 
vigente, no Brasil, tem fortes raízes históricas e esta 
realidade não será alterada significativamente sem a 
aplicação de políticas públicas dirigidas especificamente 
a esta população. No Pós- Abolição houve uma com-
pleta exclusão do ex-escravo em termos de acesso à 
terra, à renda, enfim, a um conjunto de direitos sociais 
definidos como “direitos de todos”.

O Estatuto da Igualdade Racial representa um 
instrumento de defesa dos que sofrem preconceito ou 
discriminação em função de sua etnia, raça e/ou cor; 
representa a luta das entidades que formam o Fórum 
SP e do movimento negro em geral, que ao longo das 
últimas três décadas vêm construindo políticas de com-
bate ao preconceito e às discriminações; representa 
um instrumental “político-jurídico” através do qual o 
Estado deixar-se-á orientar para implementar progra-
mas e medidas que tenham como fim “a reparação, 
compensação e inclusão das vitimas da desigualdade 
e a valorização da igualdade racial” (Art. 4º); enfim, re-
presenta um conjunto de mudanças na própria maneira 
de pensarmos e vermos o “outro”, o diferente, isto é, 

o homem negro, a mulher negra; porque essa trans-
formação de atitude passa pelo acolhimento desse 
outro numa visão solidária, fraterna e igualitária. Isso 
significa respeito ao diferente.

Através do Estatuto da Igualdade Racial, o Estado 
brasileiro regulamentará políticas compensatórias, vi-
sando ampliar e facilitar as possibilidades de ascensão 
aos empregos públicos e aos assentos universitários 
por parte daqueles (as) que até hoje viram seus direi-
tos alijados. Temos que maximizar direitos em função 
daqueles que estão em situações desfavorecidas. Por 
isso, se “justiça social é antes de tudo, como disse o 
filósofo John Rawls, amparar os membros menos pri-
vilegiados da sociedade” (John Rawls, 1971), portan-
to, as elites dominantes, têm que se conscientizar de 
que o que está em jogo não é sua liberdade senão a 
concretização do princípio da igualdade para que os 
menos privilegiados possam, também, ter a oportu-
nidade de ascenderem socialmente. Uma sociedade 
que se propõe democrática e justa deve maximizar as 
expectativas materiais dos menos privilegiados. Estes 
também devem conquistar a liberdade de estudar, tra-
balhar, ter saúde, lazer, bens materiais. E isso somen-
te será possível reparando as injustiças passadas e 
sempre reproduzidas no contexto atual. E esta repara-
ção poderá advir somente através da “prática de uma 
política visando a equidade, claramente localizada e 
pontuar (John Rawls, 1971). É papel do Estado – ao 
constatar setores sociais menos favorecidos – raça, 
sexo, cultura, religião, e utilizando-se de mecanismos 
legislativos compensatórios – entrar em ação para 
buscar reparar, pela lei, as injustiças cometidas. Mas 
a responsabilidade e sensibilidade não devem apenas 
aos partidos, mas também a todos os segmentos da 
sociedade civil.

Assim, como disse o Desembargador Paulo de 
Tarso Sanseverino, o princípio da isonomia não deve 
ser analisado em seu aspecto formal, mas em perspec-
tiva material. “Pois a deflagração de políticas proativas, 
de ações afirmativas, frente à questão da segregação 
racial, de forma a apaziguar os prejuízos impingidos a 
determinados grupos, excluídos de certos segmentos 
sociais, econômicos e culturais e com o gozo de direitos 
humanos e liberdades fundamentais mitigados, não re-
vela violação ao princípio da igualdade”. (Paulo de Tarso 
Sanseverino, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul, reconhece a constitucionalidade e a possibilidade 
de implantação de cotas destinadas a grupos raciais 
em concursos públicos – Site: Espaço Vital.)

Mas pelo contrário, tomadas, como alternativas 
que têm como fim a viabilização e a maximização de 
oportunidades para os negros, dão transparência e 
eficiência a um Estado que se propõe Democrático 
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de Direito, como reza a nossa Constituição Federal. 
Nesse sentido, o Desembargador tem razão quando 
diz que “o princípio da isonomia deve ser analisado 
em perspectiva material, pois a aplicação pura e sim-
ples da igualdade formal permitiria a perpetuação de 
heranças discriminatórias históricas, que vêm desde 
a abolição da escravatura”.

Enfim, se a isonomia deriva esta função primária 
e básica dos direitos fundamentais, assegurando que 
o Estado trate seus cidadãos como cidadãos funda-
mentalmente iguais, então, a sua função é ampliar os 
direitos à prestações de bens sociais. Portanto, dentro 
desta visão pode-se discutir o problema das quotas e 
o problema das ações afirmativas a compensar a de-
sigualdade de oportunidades. E tudo isso se encontra 
no Estatuto da Igualdade Racial.

Portanto, Sr. Presidente, defendemos a política 
de cotas raciais porque, visivelmente, reconhecemos 
a existência de desigualdades raciais entre os brasi-
leiros. Através de que meios percebemos tais desi-
gualdades?

a) Discriminação presumida:
A ausência ou a presença meramente simbólica 

de negros ou mulheres em certas profissões em cer-
tos cargos ou em certos estabelecimentos de ensi-
no, constituirá indicação de discriminação presumida 
caso o percentual de presença desses grupos em tais 
atividades ou estabelecimentos seja manifestamente 
incompatível com a representação percentual do res-
pectivo grupo na sociedade, (GOMES, 2001, p. 31, 
apud SANTOS, 2005, p. 44)

b) Dados estatísticos: a.1. Trabalho; a.2. Educa-
ção (ler Ahyas Siss, 2003:143).

Basta olharmos os dados do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) e da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD), para percebermos que 
as diferenças raciais tendem a se perpetuar, caso não 
sejam empreendidas ações voltadas a reverter o atual 
quadro, no qual as diferenças entre brancos e negros 
impressionam: a média de 7,7 anos de estudos entre 
os brasileiros brancos se contrapõe a 5,8 anos entre 
os brasileiros negros;

Enquanto em 1993, 11,2% da população branca 
de 25 anos ou mais de idade tinha 12 anos ou mais de 
escolaridade, enquanto a população negra, de mesma 
faixa etária, tinha apensa 2,8%; em 2004, esses va-
lores subiram para, respectivamente, 15,3% e 5,1%. 
Isso significa que, quanto mais andamos em direção 
aos grupos mais escolarizados, menor a chance de 
encontrarmos um indivíduo negro.

Com efeito, os objetivos das cotas raciais são:

a) Reduzir as desigualdades raciais quan-
to ao acesso dos negros (as) ao Ensino Su-
perior;

b) Promover a igualdade de oportuni-
dade entre brancos e negros no mercado de 
trabalho formal;

c) Concretizar a democracia substantiva;
d) Dar oportunidade a negros (as) que 

serão modelos para outros negros das gera-
ções futuras;

e) Corrigir os eixos estruturantes da re-
produção da desigualdade social, isto é, de 
raça e de gênero.

A durabilidade das cotas raciais, propomos que 
seja aplicada num prazo de 20 anos como experiên-
cia, pois após duas gerações, poderemos avaliar o 
avanço da qualidade do ensino básico: Fundamental 
e Médio.

Assim, o Estado estará assumindo a responsa-
bilidade ao elaborar mecanismos políticos de imple-
mentação da eqüidade, de cidadania plena, que levem 
à democratização de fato da sociedade. Porque as 
desigualdades raciais e de gênero, que se inscrevem 
na lógica das relações, podem e devem politicamente 
ser dirimidos.

Partimos do princípio de que as desigualdades 
tanto sociais quanto raciais são construídas político e 
socialmente, ou seja, são desigualdades em relação. 
Nesse contexto, portanto, medidas políticas não só 
podem como devem ser implementadas como meca-
nismo corretivo dessas desigualdades.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
glia) – Concedo a palavra ao Sr. Paulo César Pereira 
de Oliveira, Presidente do Centro Cultural Orunmilá. 
(Palmas.)

O SR. PAULO CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA 
– Sr. Presidente, Sra. Ministra Matilde Ribeiro, Sena-
dor Paulo Paim, antes de qualquer fala pública minha, 
tenho por hábito e por convicção fazer uma saudação 
à ancestralidade africana no Brasil:

Ko tun ba ja deo
Ko tun oba
Ko si nkanse
Egun o paraka
Bo are
Ba ru
Oluseman Olukotun Olore Ogun
A gbe o.

A ancestralidade é a nossa via de identidade his-
tórica. Sem ela, não sabemos o que somos e nunca 
saberemos o que queremos ser. Esse momento po-
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deria ser qualificado como “estamos entre senhores, 
capitães-do-mato e novos negreiros”.

Os senhores não preciso explicar quem são. 
Quanto aos capitães-do-mato, também não. E os novos 
negreiros, hoje, não nos carregam mais nos tumbei-
ros, mas em seus livros; sentem-se no direito de ser 
os únicos donos do saber acadêmico quando se trata 
de escrever sobre negro; sentem-se ameaçados com 
o ingresso de negros na universidade, com os negros 
passando a ser protagonistas do conhecimento cientí-
fico e a escrever sobre sua própria história, sobre sua 
própria realidade, a partir do seu ponto de vista, para 
que, amanhã, antropólogos ou sociólogos negros não 
cometam equívocos desses acadêmicos brancos.

Em absoluto, não fomos nós que criamos o racis-
mo; não fomos nós que dividimos nada – a sociedade 
brasileira é dividida. Qualquer pessoa séria que andar 
por qualquer cidade do País vai constatar a cisão, vai 
constatar onde estão os negros e onde estão os bran-
cos. E isso foi promovido pelo Estado.

Ora, o Estado não pode legislar sobre negro, 
mas pode fazer concessão a rede de televisão para 
promover racismo no seu quotidiano. (Palmas.) O Es-
tado brasileiro não pode legislar sobre negro, mas 
pode armar uma tropa de elite para subir os morros 
cariocas para assassinar negros. (Palmas.) São tantas 
e tantas as ações desse Estado que não quer legislar 
sobre negro.

Sr. Presidente, Sr. Senador, eu gostaria que esse 
estatuto fosse tratado como Estatuto do Negro. Do 
contrário – tivemos várias experiências desse tipo –, 
o negro acaba pagando pedágio, ou seja, temos ir a 
reboque de movimento gay, a reboque de movimentos 
outros que não atendem à questão específica e à ne-
cessidade do povo negro. Por isso, vou tratá-lo sempre 
como Estatuto do Negro.

Sr. Presidente, gostaria de ceder parte do meu 
tempo, caso seja possível, ao Dr. Hédio Silva Júnior, 
que não sei onde está agora – deve ter-se ausentado 
por um minuto. Ele detém documentos fundamentais 
que comprovam categoricamente o uso do Estado, 
e o Estado legislando, vários documentos em que a 
raça está explicitada. Portanto, não é o Estatuto do 
Senador Paulo Paim que vai começar a citar negro, 
por via do Estado.

Muito obrigado. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo Chi-

naglia) – Com a palavra o Sr. Militão, que foi citado 
nominalmente. 

Antes, porém, peço a todos que evitem citar no-
mes, para que não seja criada essa situação real. 

O SR. JOSÉ ROBERTO MILITÃO – Sr. Presiden-
te, não se trata de citação negativa, mas de 2 ângulos 

da fala da companheira Edna Roland que me inco-
modaram um pouquinho. Primeiro, o de que eu teria 
abandonado a luta da população afro-descendente no 
Brasil, o que de fato não é verdade; segundo, o de que 
eu estaria do lado errado. 

Nos últimos anos, tenho militado com a respon-
sabilidade de antigo integrante do movimento negro e, 
especialmente, de cidadão do Brasil, País cuja popu-
lação é 50% de afro-descendentes. 

Se o Brasil legislar acolhendo a idéia de raça, 
ficarei ao lado de quem estou lutando hoje, com sacri-
fício pessoal, a saber: a população afro-descendente, 
que será prejudicada pelos efeitos colaterais dessa 
legislação.

“O que fazer?” – pergunta a Dra. Edna. Digo: 
ações afirmativas. E ações afirmativas têm sido feitas 
no mundo inteiro. Vários oradores se referiram a isso. 
No entanto, nenhum dos países aqui referidos – França, 
Canadá, Finlândia, Austrália, Estados Unidos – dispo-
nibilizou recursos para as leis raciais. Ou seja, nenhum 
desses países legislou para a raça humana. 

É nesse sentido que tenho militado. 
Obrigado, Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo Chi-

naglia) – Concedo a palavra ao Sr. Nelson Barretto, 
jornalista da Ordem Terceira de São Francisco da Pe-
nitência do Rio de Janeiro.

O SR. NELSON BARRETTO – Bom-dia.
Sr. Presidente, Deputado Arlindo Chinaglia, Sra. 

Ministra Matilde Ribeiro, Sr. Senador Paulo Paim, Sras. 
e Srs. Deputados, participantes desta Comissão Ge-
ral, represento a Ordem Terceira de São Francisco da 
Penitência. 

O meu discurso escrito foi elaborado para ser 
proferido em 10 minutos. Portanto, será resumido por 
mim, mas o deixarei com a Mesa, para que tome co-
nhecimento de seu inteiro teor.

O Estatuto da Igualdade Racial pretende impul-
sionar a corrida em favor de melhores condições de 
vida aos grupos sociais negros e incentivar a adoção 
de políticas públicas de ações afirmativas capazes 
de auxiliar na conquista de direitos e na promoção da 
igualdade racial.

Na nossa opinião, a meta pretendida não será 
alcançada. Muito pelo contrário, uma leitura desapai-
xonada do texto revela que o Estatuto é discriminatório 
e representa um recuo em tudo que se conseguiu até 
hoje no Brasil. Por muitos anos, os brasileiros molda-
ram-se na idéia de que vivemos em uma democracia 
e que os diversos grupos sociais e raciais viviam har-
moniosamente. 

Afirmamos nosso apoio às políticas afirmativas 
desde que sejam políticas de incentivo à promoção dos 
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menos favorecidos, sejam brancos, sejam negros, mas 
nada parecido com quotas raciais, pelo fato elementar 
de que são, obviamente, inconstitucionais e fator de 
desagregação.

Será o fim do País que se orgulhava de sua misci-
genação, que sabia que ninguém é inteiramente branco 
ou inteiramente preto, que tinha orgulho de seu largo 
ingrediente de cores e culturas. Seremos transforma-
dos num país bicolor, num país não de brasileiros sim-
plesmente, mas de brasileiros negros e de brasileiros 
brancos, porque cremos que a questão principal do 
Estatuto da Igualdade Racial é a de que os brasilei-
ros assumam uma raça, a tão festejada classificação 
racial, a qual será feita pelo critério da auto-atribuição, 
ou seja, pelo critério declaratório da parte interessa-
da. Após a opção de raça, o Estatuto obriga que, em 
todos os documentos oficiais – prontuários médicos, 
Certidão de Nascimento, censo escolar, pedidos de 
aposentadoria, cartão do SUS, entre outros –, haja a 
informação sobre a cor do cidadão, fazendo assim a 
perfeita distinção entre negros e brancos.

O Brasil cristão não quer e não aceita essa divi-
são entre irmãos.

Outro caminho alternativo seria o Governo apoiar 
trabalhos sociais como o desenvolvido, há 388 anos, 
pela venerável Ordem Terceira de São Francisco da 
Penitência, que oferece educação e saúde à popula-
ção carente de forma totalmente gratuita, sem qual-
quer ajuda do Erário e, principalmente, sem qualquer 
caráter discriminatório, na forma determinada pela 
Constituição Federal. 

Nossa preocupação no que diz respeito à im-
plementação do referido estatuto não ocorre apenas 
porque ele autoriza a prática do racismo no nosso or-
denamento. Refiro-me ao fim da garantia constitucio-
nal do direito de propriedade. Isso já ocorreu com a 
nossa Ordem. De um dia para o outro, viu-se ela de-
samparada de seus direitos seculares, devido a uma 
reivindicação quilombola, amparada no Decreto nº 
4.887, de 2003, do Presidente Lula, que o Estatuto da 
Igualdade Racial retoma integralmente, agora como lei 
emanada do Congresso Nacional, no Capítulo V – Da 
Questão da Terra.

Somos favoráveis ao que estabelece a Consti-
tuição: são reconhecidos e recebem o título de pro-
priedade aqueles remanescentes de quilombolas que 
estejam ocupando suas terras.

Sr. Presidente, desde 1704 a Ordem Terceira 
está no Rio de Janeiro, com todos os documentos. 
Nunca soubemos da existência de qualquer quilombo 
naquela região, bem no centro do Rio de Janeiro. So-
mos favoráveis aos quilombos verdadeiros, mas não 
aos falsos. (Manifestação do Plenário.) Mesmo assim, 

demarcaram uma área que contempla quase a totali-
dade dos imóveis de nossa instituição, para proceder 
à desapropriação. E o pior é isto: os imóveis são dedi-
cados a manter nossa escola e colégio, bem como o 
Projeto Humanização do Bairro, que oferece à popu-
lação carente 18 cursos profissionalizantes, também 
em regime de total gratuidade.

Justiça é dar a cada um o que é seu. Dar aos que 
se autodeclaram donos, sem prova nem documenta-
ção, aquilo que pertence aos legítimos proprietários é 
uma grande injustiça.

Manifestamos nosso receio de que o Estatuto 
da Igualdade Racial seja o detonador de uma série de 
males, que ameaça o futuro de nossa Pátria, a Terra de 
Santa Cruz, pois, sendo lei, dará legalidade aos injustos 
princípios aqui denunciados, em confronto direto com 
os ditames constitucionais, a própria ordem jurídica e 
o Direito Natural, fonte de toda a justiça.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Meu nome é Nelson Barretto, sou jornalista e autor 
do livro “A Revolução Quilombola”. Estou aqui repre-
sentando a Venerável Ordem Terceira de São Francisco 
da Penitência, com sede no Rio de Janeiro.

O Estatuto da Igualdade Racial pretende impul-
sionar a corrida em favor de melhores condições de 
vida aos grupos sociais negros e incentiva a adoção 
de políticas públicas de ações afirmativas capazes 
de auxiliar na conquista de direitos e na promoção da 
igualdade racial.

A meta pretendida não será alcançada. Muito 
pelo contrário.

Uma leitura desapaixonada do texto revela que 
o Estatuto é discriminatório e um recuo em tudo que 
se conseguiu até hoje no Brasil. Por muitos anos os 
brasileiros moldaram-se na idéia de que vivemos numa 
democracia e que os diversos grupos sociais e raciais 
viviam harmoniosamente.

Classificação racial pela auto-atribuição.
Cremos que a questão principal do Estatuto da 

Igualdade Racial é exigir que os brasileiros assumam 
uma raça, a tão festejada classificação racial, a qual 
será feita pelo critério da auto-atribuição, ou seja, pelo 
critério declaratório da parte interessada.

Após a opção pela raça, o Estatuto obriga que 
todos os documentos oficiais contenham a informação 
sobre a cor do cidadão: prontuários médicos, certidão 
de nascimento, censo escolar, pedidos de aposenta-
doria, cartão do SUS, dentre outros, fazendo assim a 
perfeita distinção entre negros e brancos.
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E de fácil constatação, que esta opção pela raça, 
gerará obrigatoriamente a criação de uma divisão ra-
cial na população brasileira, como a que teve origem 
no racismo científico do fim do século XIX e resultou 
na noção de raças inferiores e superiores, servindo de 
inspiração para a criação de regimes de “apartheid”, 
como o da África do Sul.

O Estatuto gerará o contrário do que se pretende 
e será fator de desagregação.

As normas e medidas contidas neste estatuto, 
na forma em que pretendem ser aprovadas, estarão 
no reverso do pretendido e semearão conflitos étni-
cos no futuro.

Afirmamos nosso apoio às políticas afirmativas, 
desde que essas sejam políticas de incentivo à pro-
moção dos menos favorecidos, sejam eles brancos ou 
negros, mas nada parecido com quotas raciais, pelo 
fato elementar de que são, obviamente, inconstitucio-
nais e fator de desagregação.

Voltando ao tópico mais importante, ou seja a 
opção pela raça, resta claro que o Estatuto da Igual-
dade Racial deixará para trás, de uma vez por todas, o 
Brasil que conhecemos e criará um outro país, cindido 
racialmente, em que a noção de raça, base de todo ra-
cismo, estará no centro de tudo, quando deveria estar 
definitivamente superada.

Será o fim do país que se orgulhava de sua mis-
cigenação, que sabia que ninguém é inteiramente 
branco ou inteiramente preto, que tinha orgulho de 
seu largo ingrediente de cores e culturas. Seremos 
transformados num país bicolor, num país não de 
brasileiros simplesmente, mas de brasileiros negros, 
e brasileiros brancos.

Ainda neste sentido, de extrema importância para 
a manutenção da nossa cultura brasileira, é permitir ao 
cidadão deixar de pertencer a uma cultura, que é essa 
cultura brasileira, para passar a ser identificado por 
características físicas, o que até então era repudiado, 
constituindo-se inclusive em crime inafiançável.

Como já mencionado, a pretexto de promover a 
igualdade racial, o estatuto é racista, legaliza a discri-
minação, beneficiando apenas o cidadão negro em 
detrimento do branco, reservando-lhe a manutenção 
e a extensão do sistema de quotas, que além de se-
rem aplicadas nas universidades, agora serão também 
obrigatoriamente implementadas no serviço público, 
em programas de TV, filmes e anúncios publicitários e 
na iniciativa privada em geral.

Jean-Pierre Dupuy, professor de filosofia social 
e política na Universidade de Stanford (Califórnia) es-
creveu que “a História nos ensina que o racismo é um 
produto patológico, perverso, de um ideal igualitário”.

Analisando o fato de que em nosso País o racis-
mo não existe, comentou: “Os brasileiros, que afirmam 
que entre eles não há racismo, resumem a situação 
contrapondo ao slogan racista norte-americano ‘dife-
rentes mas separados’ a máxima que, segundo eles, 
define melhor a sociedade brasileira: ‘diferentes mas 
unidos’.”

“Diferentes, mas unidos”. Esta foi realmente, du-
rante séculos, a máxima que predominou na socie-
dade brasileira. O problema racial graças a Deus não 
existe no Brasil.

Graças a um fenômeno muito interessante, temos 
no Brasil uma miscigenação das raças. Somos um 
povo com uma diversidade grande de etnias formando 
um Brasil diversificado e rico, onde não há raça, pois 
a única raça existente, entrelaçada, é a brasilidade, 
formada pela junção de povos que caracteriza nosso 
País como miscigenado.

O Brasil cristão não quer e não aceita a divisão 
entre irmãos. É o próprio Deus quem abençoa essa 
miscigenação, essa raça brasileira. Foi em 1717 que, 
nas águas benditas do rio Paraíba, três pescadores en-
contraram o corpo da imagem e depois a sua cabeça, 
da imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida, 
Nossa Padroeira, uma Virgem morena, uma Virgem 
negra. Dom Pedro I a caminho do Ipiranga consagrou 
a nossa Independência sob sua proteção. E o Papa 
São Pio X elevou a Virgem Aparecida como Rainha 
e Padroeira do Brasil. Uma devoção popular em que 
milhões de peregrinos vão rezar em Aparecida para 
essa mãe de todos os brasileiros, para pedir proteção 
e para agradecer os favores alcançados.

Cotas para alunos carentes sejam eles negros 
ou brancos.

A tão polêmica questão das quotas das univer-
sidades, por certo teve como beneficiário o povo afro-
brasileiro, mas nossa instituição, a Venerável Ordem 
Terceira de São Francisco da Penitência do Rio de 
Janeiro, de caráter educacional, acredita que enquan-
to a escola pública não for suficientemente boa para 
todos, a melhor alternativa seria a possibilidade de 
bolsas de estudos, dadas pelo governo, em escolas 
particulares para bons alunos carentes, sejam eles 
negros ou brancos.

Outro caminho alternativo seria o governo apoiar 
trabalhos sociais, como o desenvolvido há 388 anos 
pela Venerável Ordem Terceira de São Francisco da 
Penitência, que oferece educação e saúde a popula-
ção carente, de forma totalmente gratuita, sem qual-
quer ajuda do erário e, principalmente, sem qualquer 
caráter discriminatório, na forma determinada pela 
Constituição Federal.
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Respaldando nossa posição acima no que con-
cerne a questão das quotas das universidades, temos 
o fato contraditório de esta conduta não considerar a 
igualdade entre um negro pobre e um branco pobre.

Note-se que não se trata de impedir que haja 
ações afirmativas, ou quotas para tal grupo margi-
nalizado, nem muito menos, impedir a existência de 
políticas universalistas – colorblind –, mas, tão só, 
propor políticas que levem em conta o racismo, posto 
que a experiência histórica no Brasil e em outros pa-
íses mostra a inépcia de políticas universalistas para 
o combate do racismo.

É preciso, por justiça, manter os princípios cons-
titucionais e o direito de propriedade.

Diante das alegações aduzidas, manifestamos 
aqui nossa expectativa na manutenção dos princípios 
constitucionais, para que se possa assim possibilitar 
o crescimento da sociedade brasileira, incluindo-se 
para tanto as ações afirmativas que visam manter o 
ideal de segurança e estabilidade da ordem jurídica, 
ou seja, o Estado de Direito.

Nossa preocupação no que diz respeito a imple-
mentação do referido Estatuto, não é apenas porque 
ele autoriza a prática do racismo em nosso ordena-
mento. Refiro-me ao fim da garantia constitucional do 
direito de propriedade.

Isso já ocorreu com nossa Ordem. De um dia 
para o outro, viu-se ela desamparada de seus direitos 
seculares por uma reivindicação quilombola, ampa-
rada no decreto 4887/2003 do Presidente Lula, que 
o Estatuto da Igualdade Racial retoma integralmente, 
agora como lei emanada do Congresso Nacional, no 
capítulo V, “Da Questão da Terra”.

Relato sumário dos fatos ocorridos com a Or-
dem Terceira.

Após 388 anos de pleno e regular funcionamento 
no Rio de Janeiro, desenvolvendo importante trabalho 
de assistência social, sobretudo na área da educa-
ção e saúde, a Venerável Ordem de São Francisco da 
Penitência, foi surpreendida com uma notificação do 
INCRA que pretendia, por um singular ato administra-
tivo, tornar caduca nossas escrituras e desapropriar os 
bens da Ordem, na região central da cidade do Rio de 
Janeiro, e fazer delas uma comunidade de remanes-
centes de quilombos.

Nossa multissecular instituição, no curso de seus 
388 anos de atividade, recebeu em 1704 um importante 
legado do Padre Dr. Francisco da Motta.

Através de testamento, reconhecido pela Cúria 
do Rio de Janeiro, que à época era responsável pela 
guarda dos testamentos, bem como reconhecido por 
inúmeros livros históricos, os quais contam a história 
da Cidade do Rio de Janeiro, contemplou nossa ins-

tituição, com um trapiche localizado na Rua Funda, 8 
casas e terrenos na atual freguesia de Santa Rita.

Em 1821, em razão do aterro sofrido, para aber-
tura de ruas na região o Príncipe D. João VI, indenizou 
a Ordem da Penitência com mais 8 braças e meia de 
terras, dando o domínio útil das mesmas adperpetum, 
documento que está arquivado em nossa instituição.

Pois bem, estes dados históricos incontestáveis 
confundem-se com a história da Cidade do Rio de Ja-
neiro e da Ordem da Penitência, restando clara e pa-
cífica a propriedade dos imóveis e do domínio útil da 
mesma, em diversos terrenos na região.

Entretanto, em janeiro de 2006, a Ordem da Pe-
nitência foi informada da propositura do processo ad-
ministrativo perante o INCRA/RJ, para reconhecimen-
to, identificação e demarcação de terras do suposto 
quilombo da Pedra do Sal.

Gostaríamos aqui de frisar que o suposto qui-
lombo, que conta com cinco pessoas, entre os quais 
apenas dois são conhecidos, está localizado no centro 
da cidade do Rio de Janeiro, na Zona Portuária, local 
de grande movimentação desde 1704, quando a Ve-
nerável Ordem Terceira lá chegou.

De 1704 para cá, por conta da invasão holande-
sa tivemos que destruir e reconstruir nosso trapiche e 
a Igreja de São Francisco da Prainha, hoje tombada 
pelo IPHAN.

Construímos a Escola Dr. Padre Francisco da 
Motta e Colégio Sonja Kill, que juntos oferecem edu-
cação e alimentação da creche ao ensino fundamental, 
sendo beneficiados atualmente 1070 crianças por dia, 
tudo em caráter de total gratuidade.

Nunca soubemos da existência de qualquer qui-
lombo naquela região. Aliás, os moradores da região 
também desconhecem, tudo comprovado através de 
estudos desenvolvidos por antropólogos e historia-
dores.

Mais. No Relatório Técnico de Demarcação e Iden-
tificação (RTDI), as próprias historiadoras reconhecem 
que os fundadores do suposto quilombo vieram de ou-
tros estados, moraram em outros bairros, não foram 
escravos e que, quando chegaram ao Rio de Janeiro, 
foram morar no Morro da Providência!

Mesmo assim, demarcaram uma área que con-
templa quase a totalidade dos imóveis de nossa ins-
tituição, para proceder a desapropriação. Os imóveis 
são dedicados a manter nossa escola e colégio, além 
do Projeto Humanização do Bairro, que oferece a po-
pulação carente 18 cursos profissionalizantes, também 
em regime de total gratuidade.

Oferecemos ainda a população da Zona Portuária, 
atendimentos médicos, urna biblioteca comunitária, a 
única na região, escola de música, um centro cultural 
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e um espaço de convivência, para que os moradores 
possam realizar festas, palestras, enfim interagir.

Como podemos acreditar que uma legislação que 
permite a desapropriação de imóveis que pertencem 
há mais de 300 anos a uma instituição, e por ela são 
construídos e mantidos, e que está atendendo aos 
princípios de nossa Carta Magna, beneficiando cerca 
de 40.000 pessoas com sua obra assistencial, seja 
destruída, para que cinco pessoas, que não mantém 
laços com a região recebam a propriedade de mais 
de 200 imóveis?

Justiça é dar a cada um o que é seu. Dar aos que 
se autodeclaram donos, sem prova nem documenta-
ção, aquilo que pertence aos legítimos proprietários, 
é uma grande injustiça.

Manifestamos aqui nosso receio de que o Estatuto 
da Igualdade Racial seja o detonador de uma série de 
males, que ameaça o futuro de nossa Pátria, a Terra de 
Santa Cruz, pois sendo lei, dará legalidade aos injustos 
princípios aqui denunciados, em confronto direto com 
os ditames constitucionais, à própria ordem jurídica e 
ao Direito Natural, fonte de toda a Justiça.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
glia) – Nesta última hora, ouvimos 9 oradores, mais 
do que na primeira hora, em que ouvimos 6. Estamos 
melhorando o nosso desempenho.

Concedo a palavra ao Sr. Gerson César Leão Alves, 
Presidente do Movimento Pardo-Mestiço Brasileiro.

O SR. GERSON CÉSAR LEÃO ALVES – Fico 
muito feliz em estar neste evento, até porque se tem 
tratado muito sobre a população negra e a população 
parda, mas os pardos normalmente não são chama-
dos para dar a sua opinião a respeito da questão. Ge-
ralmente, as pessoas decidem pelos pardos. Isso é 
muito interessante.

Há 3 pontos no Estatuto da Igualdade Racial re-
lacionados diretamente com essa questão. O Estatuto 
classifica todos os pardos como negros ou afro-des-
cendentes. Ora, sabemos que isso, pelo menos na 
região amazônica, que não é pequena – mais do que 
a metade do território nacional –, não faz sentido. Na 
região amazônica, ser pardo significa, antes de tudo, 
ser um mestiço caboclo, cuja identidade não está ba-
seada na afro-descendência. A sua identidade está 
baseada no encontro da cultura indígena nativa com 
a cultura dos povos europeus. 

Essa política, por sinal, tem causado profundo 
prejuízo para o trabalho que tem sido feito de comba-
te ao racismo e à discriminação contra a população 
mestiça cabocla na Amazônia.

O Estatuto também vai contra a Declaração de 
Durban, que, nas Questões Gerais, Item 86, fala so-
bre as populações mestiças, nascidas do encontro de 

etnias diversas. A principal forma de negar essas po-
pulações, algo que tem ocorrido, é dizer que elas não 
existem: “Não existe mestiço. Não existe pardo”.

Existe uma propaganda para evitar que a pes-
soa se assuma como parda. Dizem que “pardo” vem 
de “pardal”, mas a palavra pardo vem do latim pardu, 
que significa leopardo. É a desconstrução da identida-
de, para que a pessoa não se assuma como mestiça 
ou parda.

Um terceiro ponto é o acirramento de algo que já 
está ocorrendo na Amazônia. Há um conflito racial entre 
negros e mestiços caboclos. A guerra racial não vai ser 
provocada pelo Estatuto, não. Ela já começou.

Recentemente – por sinal, isto já está em site 
do Governo –, foi elaborada uma carta no Encontro 
Estadual da População Negra e das Comunidades de 
Terreiros de Roraima, a fim de que fosse cancelada a 
lei que estabelece o Dia do Mestiço, aprovada nos Es-
tados do Amazonas e de Roraima. Para nos proteger-
mos dessa política de destruição da nossa identidade, 
tivemos que criar uma legislação. O movimento mestiço 
no Amazonas, em Roraima e na Paraíba conseguiu 
aprovar leis estaduais que criam o Dia do Mestiço.

É preciso que as pessoas aprendam a respeitar 
o modo como as outras pessoas se identificam. No 
Amazonas, esse conflito ocorre principalmente em 
relação à população cabocla. Na Amazônia, é bom 
frisar, a escravidão foi principalmente indígena e ca-
bocla. E mais: a escravidão indígena, em certo senti-
do, era muitíssimo mais violenta do que a escravidão 
empreendida contra o negro, porque o indígena era 
um escravo nacional e o africano era um escravo im-
portado. Se um índio era morto bastava substituí-lo por 
outro. Já o africano, não, custava caro, porque sobre 
ele incidia imposto, taxa.

A violência contra as populações indígena e ca-
bocla escravizadas na Amazônia foi terrível, e essa 
política que classifica pardos como negros praticamen-
te transforma os caboclos da Amazônia em negros, o 
que não tem ligação histórica com a formação cultural 
deles. Isso é uma espécie de etnicismo estatístico. Se 
não me engano, no site da SEPPIR, nas estatísticas 
sobre a população negra da Amazônia, somam-se 
pretos e pardos. Mas pardos e caboclos não existem 
só na Amazônia. À medida que nos afastamos do li-
toral, na direção da fronteira, a população mestiça vai 
assumindo cada vez mais as características de des-
cendentes de índios.

É bom frisar, no que se refere a identificar par-
do como afro-descendente, que, no Amazonas, está 
havendo conflitos entre mulatos e negros. Uma jovem 
mulata foi agredida por assumir ser mulata. Os mulatos 
também vêm sofrendo esse processo, ouvem dizer que 
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“mulato” vem de “mula”. Mas nós sabemos que a pala-
vra mulato vem de mulu, que significa híbrido, ou vem 
da palavra árabe muwallad, que significa mestiço.

Eu sou mulato. Essa é a minha identidade, e eu 
exijo que me respeitem pela minha opção.

Muito obrigado. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) – Eu sugiro a todos aqueles que porventura não 
tiveram tempo de expor a sua idéia por inteiro que o 
façam por escrito. Alguns dos convidados estão pedindo 
novamente a palavra, mas isso não é possível. Peço 
que compreendam o ritmo dos trabalhos. Há muita 
gente para falar, e em seguida falarão os Deputados. 
Portanto, meu compromisso é no sentido de tomar as 
providências para que as idéias cheguem às Deputa-
das e aos Deputados.

Concedo a palavra à Sra. Elda Castro de Sá, 
Coordenadora da Associação dos Caboclos e Ribei-
rinhos da Amazônia.

A SRA. ELDA CASTRO DE SÁ – Bom-dia a 
todos.

Gostaria de, na pessoa do Sr. Presidente, cum-
primentar os integrantes da Mesa. 

Sou representante da Associação dos Caboclos 
e Ribeirinhos da Amazônia e venho a esta tribuna fazer 
um apelo aos Parlamentares, pois nós que somos da 
Amazônia, que representa cerca de 50% do território 
brasileiro, hoje vivemos sem políticas públicas voltadas 
para os caboclos e ribeirinhos. Classificam-nos hoje 
como negros, de acordo com o Estatuto da Igualda-
de Racial. Somos descendentes de europeus e bran-
cos.

Não nos queiram impor uma identidade. Segundo 
a Constituição Federal, a autodeclaração é um direito 
de cada pessoa.

A guerra começou na Amazônia. Para nossa 
infelicidade, índios, negros, mestiços, caboclos e ri-
beirinhos estão em pé de guerra, porque o Governo 
Federal nos impõe uma identidade.

Sr. Presidente, quero aqui manifestar o meu re-
púdio ao Governo Federal, porque temos identidade 
própria.

Vocês que são do Sul e do Sudeste visitem a 
Amazônia para conhecer a nossa realidade. Não que-
remos ser colônia de Brasília, queremos ser parte de 
Brasília, da Federação brasileira.

Os negros na Amazônia saíram de Minas Gerais, 
do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília. Assim é 
formado o movimento negro na Amazônia. Saí do meu 
Estado para vir a Brasília fazer essa denúncia.

É preciso que haja políticas para os negros, mas 
não é preciso destruir outras identidades.

Deve haver reparação, é claro, pois o povo ne-
gro foi trazido como escravo para este País, mas não 
é preciso dizimar os caboclos que vivem na Amazônia 
e lutam pela preservação ambiental.

O aquecimento global é cada vez maior, e nós, os 
povos da floresta, lutamos pela preservação da natu-
reza. Se não cuidarmos da nossa floresta, a nossa re-
gião se tornará uma savana, resultado do aquecimento 
global e da agressão à camada de ozônio.

É preciso que nossa identidade seja respeitada. 
Quando vou às conferências, comungo com o movi-
mento negro, com o movimento quilombola. Concordo 
com que é preciso estarmos à frente de movimentos 
que lutam pela igualdade, mas pela igualdade para 
todos, sem excluir ninguém. Aquele que foi oprimido 
não pode se tornar opressor. Somos todos cidadãos 
brasileiros e merecemos respeito.

Muito obrigada. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) – Concedo a palavra ao Sr. Sebastião Rodrigues 
Machado Nayt Júnior, Presidente da SERNEGRO, 
Programa de Diversidade Étnica na Política, e Vice-
Presidente Nacional do PMDB Afro-Brasileiro.

O SR. SEBASTIÃO RODRIGUES MACHADO 
NAYT JÚNIOR – Sr. Presidente Arlindo Chinaglia, Sra. 
Ministra Matilde Ribeiro, Senador Paulo Paim, compa-
nheiras e companheiros, quero saudar esta plenária 
e esta Casa em nome de Antonica Bernarda, negra 
do ventre livre, matriarca do Quilombo Campinho da 
Independência, terra de onde viemos, local de nosso 
nascimento, fonte da nossa resistência.

É um privilégio estar hoje nesta Casa, repleta 
de militantes do movimento negro organizado, porém, 
escassa de Parlamentares que nela têm sua fonte de 
trabalho. Mas é um privilégio maior juntos levantarmos 
nossa voz em favor de uma ferramenta que represen-
tará muito para nós.

O Estatuto da Igualdade Racial, Senador Paulo 
Paim, com quem nos congratulamos por isso, é um 
compêndio de uma série de leis que já existem. O Es-
tatuto cita o art. 68 do ADCT, que fala da regularização 
fundiária das comunidades quilombolas. E não há qual-
quer invenção no texto do Estatuo, só a necessidade 
e o desejo de que seja aquela previsão constitucional 
efetivamente implementada.

O Estatuto da Igualdade Racial fala da política 
de acesso à universidade através de cotas para ne-
gros, cotas etno-raciais. O Rio de Janeiro é exemplo 
bastante significativo do acerto dessa política, uma 
vez que no ano passado formamos a primeira turma 
de cotistas negros na UERJ. Este ano temos mais de 
6 mil e pretendemos, no próximo ano, chegar a 10 mil 
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cotistas negros nas 2 universidades públicas de nos-
so Estado.

Portanto, o Estatuto da Igualdade Racial não fala 
de novidade. E esta Casa, Presidente Arlindo Chinaglia, 
tem o compromisso cidadão de trazer à pauta – essa 
responsabilidade é de V.Exa., na condição de Presiden-
te desta Casa – de votações o texto do Estatuto.

Nós do movimento negro do PMDB, o PMDB 
Afro-Brasileiro, estamos imbuídos do compromisso 
de buscar o apoio de cada um dos Parlamentares do 
nosso partido, para tentar convencê-los e denegri-los. 
É exatamente isto, “denegrir”, pois denegrir é tornar 
negro, tornar escuro, o que não é algo ruim. Negro 
não é ruim. Somos bons. (Palmas.) Portanto, quere-
mos denegrir os Deputados e fazer com que eles en-
tendam que é necessária a aprovação desse estatuto, 
uma ferramenta, que transita na Câmara e no Senado 
desde 2001. 

Muitos que nos antecederam falaram sobre a exis-
tência ou não de racismo e desigualdade. Dissemos 
que somos oriundos do interior do Estado do Rio de 
Janeiro. Portanto, sendo do Estado do Rio de Janeiro, 
não há quem possa falar com maior autoridade sobre 
desigualdade senão os que conhecem os nossos presí-
dios. Somos mais de 84% nas instituições carcerárias. 
Não há quem possa falar com mais autoridade senão 
os que conhecem as comunidades faveladas daquele 
Estado, nas quais o negro representa mais de 80%. E 
80% de qualquer coisa é quase tudo!

Por fim, não há quem possa falar com mais auto-
ridade sobre o tema senão os que conhecem a prosti-
tuição infanto-juvenil, que atinge as negras com menos 
de 13 anos, em proporção que ultrapassa 72%.

Portanto, estamos falando em números.
Não há quem possa falar com maior autoridade 

senão os que conhecem os que são vitimados pelas 
doenças oriundas da anemia falciforme, que mata, 
em cada mil neonatos, 1 negra. São índices de epi-
demia.

Lamentamos que não haja número suficiente 
de Parlamentares que possam aprovar esse estatuto. 
Mas reafirmo que o Estatuto da Igualdade Racial não 
é nenhuma empáfia e não manifesta qualquer discri-
minação, senão uma discriminação às avessas, sim, 
porque disso precisamos.

É necessário fazermos uma discussão política, 
irmos às bases, procurarmos os nossos Parlamentares 
para dizer-lhes que terão o nosso voto se votarem no 
que queremos. Isso é necessário. Vamos nos mobilizar. 
Nós do PMDB Afro-Brasileiro temos esse compromis-
so, vamos levá-lo a termo.

Ministra Matilde Ribeiro, conte conosco, conte 
com a nossa contribuição. Senador Paulo Paim, conte 
conosco como aliados. Somos todos irmãos.

Obrigado. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) – Concedo a palavra ao Magnífico Reitor José 
Vicente, da Universidade da Cidadania Zumbi dos 
Palmares – UNIPALMARES. É uma honra tê-lo aqui 
também.

O SR. JOSÉ VICENTE – Exmo. Sr. Deputado 
Arlindo Chinaglia, Digníssimo Presidente da Câmara 
dos Deputados; Exma. Sra. Matilde Ribeiro, Ministra 
da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial; Exmo. Senador Paulo Paim; Sras. e Srs. Depu-
tados, senhoras e senhores, saúdo os presentes e trago 
as homenagens da Universidade da Cidadania Zumbi 
dos Palmares, de seus alunos, de seus professores e 
de seus funcionários. 

Venho dizer da minha satisfação pessoal por es-
tar nesta tribuna e externar nosso pensamento acerca 
desse tema extremamente importante para todos nós, 
brasileiros.

Sou do Estado de São Paulo, o maior da Fede-
ração, onde se concentra, em maior proporção, a po-
pulação negra em nosso País, 37%, tanto no interior 
do Estado quanto na Capital.

Se república e democracia significam representa-
ção social dentro da representação sociopolítica, temos 
um defeito seriíssimo, pois em nosso Estado, nossa 
Federação, os 50% da população negra não estão re-
presentados na estrutura sociopolítica e econômica.

No meu Estado, Sr. Presidente, na maior uni-
versidade da América Latina, a Universidade de São 
Paulo, que possui 5.400 professores, há 5 professores 
negros. No meu Estado, São Paulo, onde há a maior 
concentração de negros da Federação, entre os quase 
300 Desembargadores não há 1 negro; entre os quase 
500 Procuradores de Justiça não há 1 negro; entre as 
centenas de oficiais da Polícia Militar não há 1 negro, 
entre os Delegados de Polícia não temos mais que 
meia dúzia de negros e entre as 500 maiores empre-
sas que praticam responsabilidade social no Estado 
de São Paulo os negros representam apenas 3,5% 
dos cargos de direção. 

Esse é o estado de coisas que nos coloca dian-
te da constatação de que estamos com 119 anos de 
atraso, ainda discutindo esse tema, esse dilema. 

A República que não teve povo é uma República 
que também não tem negro. Continuamos em um País 
cindido entre os negros que não têm nada e todos os 
demais, que possuem tudo. Continuamos a ser um País 
cindido e desigual, e o negro continua onde sempre 
esteve: no porão, separado e desigual.
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Se quisermos, como Nação, dar um passo signifi-
cativo e preparar o terreno para virarmos essa página, 
é indispensável que tenhamos no Estatuto da Igualda-
de Racial uma ferramenta oportuna e necessária, até 
porque este é um jogo de perde-perde. Se estamos di-
zendo que este País precisa ser plural, é indispensável 
que os instrumentos permitam essa pluralidade.

Se estamos dizendo que o mundo global precisa 
de capital humano, é burrice jogar metade dos talentos 
na lata do lixo. Se estamos dizendo que precisamos de 
um país melhor para as nossas futuras gerações, é in-
dispensável que convirjamos todas as nossas energias 
no sentido de fazer com que este país que queremos 
inicie a sua construção a partir deste momento.

A Universidade da Cidadania Zumbi dos Palmares 
é uma das grandes realizações da sociedade civil, Sr. 
Presidente. Talvez os dados desse tema fiquem espe-
cificados no valor da nossa representação estatística. 
Dos 1.600 jovens da universidade, 90% são negros 
autodeclarados, a maior proporção de jovens negros 
na história do ensino superior de toda a América do 
Sul; dos seus 90 professores, 37% são doutores, mes-
tres, especialistas negros, a maior proporção de pro-
fessores negros numa instituição de ensino superior 
de toda a América do Sul; e dos 1.600 alunos, 38% 
encontram-se empregados em estágios e treinos de 
Executivo Júnior nas 10 maiores empresas do sistema 
financeiro do nosso País.

Ou seja, a sociedade civil está fazendo a sua 
parte, e os Parlamentares podem dar um passo signi-
ficativo no sentido de consolidar essa necessidade e 
esse desejo legítimo do negro brasileiro.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) – Concedo a palavra à Sra. Ana Maria Mendes, 
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Partici-
pação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de 
Sorocaba.

A SRA. ANA MARIA MENDES – Sr. Presiden-
te, peço que o meu tempo seja disponibilizado ao Dr. 
Hédio Silva Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
glia) – Pois não.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo Chi-
naglia) – Com a palavra o Dr. Hédio Silva Júnior, por 
concessão da Sra. Ana Maria Mendes.

O SR. HÉDIO SILVA JÚNIOR – Sr. Presidente, 
gostaria de passar às mãos de V.Exa. 7 cadastros 
públicos nos quais os brasileiros são classificados 
racialmente.

Vou citar só um: o formulário das Forças Armadas. 
Cada vez que um brasileiro se alista num dos ramos 

nas Forças Armados, é classificado da seguinte forma: 
branco, moreno, pardo-claro, pardo-escuro ou preto.

Sete cadastros públicos impõem identidade ra-
cial aos brasileiros.

Gostaria de dizer aos órgãos e às viúvas – al-
gumas já inclusive idosas – da democracia racial que 
tenham a dignidade de atravessar as ruas e dizer que 
as Forças Armadas “racializam” o Brasil, que o formu-
lário do registro civil “racializa” o Brasil; que o cadastro 
de crianças posto à disposição nas Varas da Infância 
e da Juventude “racializa” o Brasil.

Ninguém tem a dignidade de fazer essa afirmação. 
Há quem venha aqui apresentar esse único argumento 
capenga, que não pára em pé, e, o que é pior, é desleal. 
Há gente que, pela idade, já deveria ter mais dignidade 
num debate público como este. (Palmas.)

O Estatuto da Igualdade Racial não vai fazer 
mais do que as Forças Armadas fazem há séculos no 
Brasil. Que tenham a coragem de atravessar a rua e 
dizer isso ao Exército, ou então, reconheçam que não 
há um único argumento tão consistente quanto o Es-
tatuto da Igualdade Racial.

Muito obrigado. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo Chi-

naglia) – Concedo a palavra à Sra. Maria José de Al-
meida Lima, da Secretaria Municipal da Cidadania de 
Sorocaba.

A SRA. MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA – Bom-
dia a todos.

Cumprimento a Mesa e informo ao Dr. Hédio que, 
se precisar de mais tempo, eu lhe concederei.

Neste momento, temos de aproveitar este espaço 
para debater, unidos. São Paulo tem aqui representan-
tes dignos. Já passamos por um seminário. Tudo o que 
lá foi discutido está muito bem representado aqui pelo 
Dr. Hédio. Nós, mulheres, parabenizamos a Sra. Edna 
Roland, que aqui nos representa.

Mulheres negras, o Governador do Rio de Janeiro 
disse que nós somos fábricas de marginais. Temos de 
nos unir e mostrar ao Brasil que estamos à frente des-
se debate. Nossos filhos e netos dependem do debate 
que hoje acontece no Brasil. Temos obrigação, neste 
momento, de lutar por essa causa. Seremos cobradas 
pelos nossos netos, assim como estamos cobrando 
de quem veio antes de nós.

O debate está ótimo. Hoje estamos falando de 
negros. Que todos se juntem quando quiserem falar das 
suas causas. Parabenizamos o pessoal do Amazonas, 
mas, neste momento, o debate é de negros. 

Muito obrigada. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) – Concedo a palavra ao Sr. Rubens de Souza, 
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Presidente do Centro Nacional de Cidadania Negra de 
São Paulo, CENEG-Raízes. (Pausa.)

Concedo a palavra à Sra. Luciene de Oliveira 
Dias. (Pausa.) 

O Reitor Timothy Mulholland, em razão de seu 
trabalho, terá de se ausentar. Agradeço muito a V.Sa. 
a presença entre nós e a referência histórica, o que 
muito me honra.

Concedo a palavra ao Sr. Edmilson Souza, Se-
cretário de Cultura de Guarulhos.

O SR. EDMILSON SOUZA – Bom-dia, compa-
nheiras e companheiros, todos os presentes. Gosta-
ria de dizer-lhes que é muito importante este debate. 
Percebemos que o Brasil ainda precisa de muitas dis-
cussões como esta.

Gostaria de parabenizar o companheiro Paulo 
Paim pela iniciativa e dizer que hoje existe uma realida-
de diferente de algumas coisas faladas aqui. As pessoas 
que pensam que nós não precisamos de um estatuto 
devem circular mais pelo Brasil. Basta visitar qualquer 
presídio em qualquer lugar do País para verificar onde 
está a nossa juventude, não porque os jovens tenham 
nascido marginais, não porque eles queiram estar lá, 
ou porque tenham sido colocados lá.

Para aqueles que acreditam que não precisamos 
de um estatuto, basta circular pelas portas das empre-
sas, na madrugada, e verificar que milhares de irmãos 
estão à procura de emprego e, na maioria das vezes, 
voltam para casa devido à cor da pele. Para aqueles 
que consideram que não precisamos de estatuto, basta 
verificar a composição das Casas Parlamentares, do 
Judiciário e do Executivo. Por isso não precisamos nos 
alongar muito na defesa da importância do Estatuto.

Gostaria de fazer duas propostas. A primeira é 
incluirmos, Senador Paulo Paim, a questão da cultura. 
Citarei 3 aspectos que considero importantes: colocar 
no texto, por intermédio do MINC, a valorização e o 
reconhecimento da ação dos mestres griôs em todo o 
Brasil. Esses negros velhos, contadores de histórias, 
dominam o conteúdo acumulado durante todos esses 
anos. Se eles forem embora sem nenhum registro, 
vamos perder essas histórias, o que vai enfraquecer 
a nossa cultura.

Gostaria de tornar realidade essa inclusão. É 
preciso incluir ações voltadas para a valorização das 
atividades artísticas que resgatam a cultura afro-bra-
sileira: jongo, samba de umbigada e tantas outras. Um 
item do projeto cita os mestres de capoeira. Precisa-
mos ampliar essa inclusão, para poder garantir uma 
presença maior.

É preciso discutir as leis de incentivo à cultura 
neste País, a fim de que haja uma parcela destinada 
aos projetos voltados para o resgate da nossa tradi-

ção e das nossas manifestações culturais. Infelizmen-
te, muitos projetos ainda são financiados por leis de 
incentivo estaduais e municipais, não só federal, com 
conteúdo preconceituoso e discriminatório. Temos 
de entrar nessa briga para dizer que esses recursos, 
que são públicos, devem ser utilizados para garantir o 
resgate e a preservação da memória e da cultura do 
povo negro no Brasil.

Era isso o que tinha a dizer.
Muito obrigado. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo Chi-

naglia) – Convido a fazer uso da palavra o Deputado 
Estadual José Cândido, que representa a Frente Parla-
mentar da Igualdade Racial da Assembléia Legislativa 
de São Paulo. (Palmas.) 

O SR. JOSÉ CÂNDIDO – Boa-tarde, Sr. Presi-
dente, Ministra, Senador, líderes de movimentos pre-
sentes neste encontro.

Ouvi, com bastante atenção, todas as manifesta-
ções a favor e em contrário, além das preocupações.

Proponho-me a falar em nome da Assembléia 
Legislativa, até porque, na Frente Parlamentar cria-
da naquela Casa, é acirrada a discussão não apenas 
sobre o Estatuto, mas sobre todos os momentos de 
discriminação.

Por causa do avançado da hora, não quero fazer 
um discurso. Em cima dessas reflexões já feitas, levanto 
algumas considerações e preocupações.

A Universidade Zumbi dos Palmares, por inter-
médio do seu orador, José Vicente, mostra claramente 
a capacidade do cérebro do negro quando tem opor-
tunidade de usá-lo. 

Há muitos anos, o EDUCAFRO vem descobrindo 
talentos, fazendo com que a comunidade negra desper-
te. Felizmente, desperta em Cuba, um país que respeita 
a vocação e a capacidade de cada um. Boa parte dos 
alunos da EDUCAFRO vão para fora do País e voltam 
universitários, porque lá têm oportunidades. 

Segundo pesquisas, na Assembléia Legislativa, 
tenho a responsabilidade de representar 50% do povo 
paulista. O Prof. José Vicente referiu-se a 37%, mas vou 
mais longe: São Paulo, enfim, é um Estado negro. 

A vários estatutos lembrados anteriormente foram 
elaboradas algumas emendas, as quais simplesmen-
te foram discutidas e votadas. Por que o Estatuto da 
Igualdade Racial está em pauta há tanto tempo e ainda 
é caso de discussão, de debate, de mais discordância 
do que concordância?

A respeito de cota, recentemente, numa conversa, 
o Cônsul de Cuba disse uma frase que ficou gravada no 
meu subconsciente: “Lá em Cuba, a população negra 
é mais ou menos semelhante à do Brasil: quase 50%. 
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Em Cuba, lutamos por cotas, só que agora ninguém 
mais se refere a cotas, porque já igualamos”. 

Realmente o Cônsul está certo: a maioria das 
personalidades que representa aquele país é formada 
por negros. Ministros, doutores, atletas representam o 
país de igual para igual com outras nações. 

O povo branco racista do Brasil pode continuar 
preocupado, porque o povo negro, um dia, mostrará, 
por sua inteligência, que realmente tem capacidade de 
estar em todos os departamentos e autarquias. 

Muito obrigado. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) – Concedo a palavra ao Deputado Luiz Alberto, 
atualmente Secretário da Promoção da Igualdade do 
Governo do Estado da Bahia.

O SR. LUIZ ALBERTO – Sr. Presidente, Deputado 
Arlindo Chinaglia; Ministra Matilde Ribeiro; bravo Sena-
dor Paulo Paim; Sras. e Srs. Parlamentares; militantes 
do Movimento Negro; senhoras e senhores.

Não poderia deixar de participar deste debate, 
até porque, durante discussão nesta Casa do Estatuto 
da Igualdade Racial, fui Sub-Relator de um dos temas 
que considero mais importante: estabelecer direitos e 
procedimentos para reconhecimento das comunidades 
remanescentes de quilombo.

Quero agregar a esta importante sessão milhões 
de pessoas de todos os Estados, integrantes de entida-
des do movimento negro que, no dia 20 de novembro, 
Dia Nacional da Consciência Negra, saíram às ruas 
para cobrar do Congresso Nacional a aprovação do 
Estatuto da Igualdade Racial.

Sr. Presidente, considero fundamental o contra-
ditório. 

Lembro que, a rigor, este debate ocorre no País 
há mais de 200 anos. Aqueles que nunca tiveram voz, é 
evidente, não tinham como se manifestar dessa forma. 
Agiam de outra maneira: organizavam os quilombos, 
as rebeliões, e, atualmente, organizam os presídios. E 
considero significativo avanço a população participar 
deste debate no plenário da Câmara dos Deputados.

Ouvi vozes contrárias à aprovação do Estatuto. 
Estabeleceram um debate antigo, muito antigo. Foi as-
sim que se estabeleceu o debate antes da assinatura 
da abolição da escravatura no Brasil. A elite brasileira 
se preocupava em proteger sua propriedade, o seu 
patrimônio. O debate continua o mesmo, seja sobre 
patrimônio material, seja sobre patrimônio imaterial. A 
elite continua desenvolvendo a mesma estratégia. Se-
não, as pessoas de boa fé, ou que não compreendem 
o alcance do que estabelece o Estatuto da Igualdade 
Racial – e acho que existem tais pessoas – deveriam, 
como disseram alguns oradores que me antecederam, 
visitar um presídio e fazer a comparação entre um pre-

sídio e uma universidade pública, a fim de verificar qual 
a presença do negro e do branco nessas duas insti-
tuições. Por que o sistema não estabeleceu a raça de 
quem deve ocupar as celas dos presídios e de quem 
deve ocupar as salas de aula das universidades?

O Dr. Hédio disse aqui como o Estado estabele-
ce, impõe a identidade às pessoas. No Estatuto não 
há imposição, abre-se a possibilidade de as pesso-
as exercerem um direito registrado na Convenção nº 
169, da OIT, de se autoclassificar do ponto de vista 
da identidade.

Sr. Presidente, estamos vivendo um momento 
crucial no País, e o Congresso Nacional tem a obriga-
ção de contribuir, de alguma forma, com a realidade 
em curso. Mais de 40 universidades já estabeleceram 
políticas de reserva de vagas. Governos Estaduais cria-
ram as Secretarias de Promoção da Igualdade, como 
é o caso da Bahia, onde quase 300 municípios hoje já 
comemoram o feriado do Dia Nacional da Consciência 
Negra. O que se espera mais para garantir, do ponto 
de vista de marco legal, as conquistas que a sociedade 
brasileira, e não apenas a população negra, consolida 
cada vez mais?

As vozes minoritárias assim continuarão do ponto 
de vista do número, mas são majoritárias pelo controle 
dos instrumentos de poder do País.

Está aqui, Sr. Presidente! Saiu hoje no jornal A 
Tarde, da Bahia. E me parece que aqui em Brasília 
foi lançado também um livro intitulado A Revolução 
Quilombola. Quem está articulando esse livro e usa 
argumentos semelhantes aos usados aqui contraria-
mente ao Estatuto é a TFP – Tradição, Família e Pro-
priedade, ou seja, um setor da sociedade da extrema 
direita, que, a rigor, não gostaria que tivesse ocorrido, 
em algum momento da História do Brasil, a abolição 
da escravatura. Aliás, de acordo com seus interesses, 
não gostaria nem que fossem buscar africanos para 
trazer para o Brasil. 

Essas senhores e esses senhores da extrema 
direita é que estão lançando esse livro, atacando uma 
das maiores conquistas de cidadania do povo brasilei-
ro, particularmente do povo negro.

No dia 20, o Presidente Lula cobrou a aprovação 
do Estatuto da Igualdade Racial, importante marco 
legal para consolidação das políticas públicas deste 
Governo – e é bom que se diga, acumulado também 
de governos anteriores.

Muito obrigado (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) – Com a participação do Deputado Luiz Alberto, 
Secretário da Promoção da Igualdade do Governo do 
Estado da Bahia, encerramos a lista de convidados.
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Vinte e quatro pessoas se pronunciaram. Saíram 
algumas faíscas, mas isso é bom.

Passemos à lista das Sras. e dos Srs. Parlamen-
tares.

Concedo a palavra à ilustre Deputada Janete 
Rocha Pietá.

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Pronun-
cia o seguinte discurso) – 

DISCURSO DA SRA. DEPUTADA JA-
NETE ROCHA PIETÁ QUE, ENTREGUE À 
ORADORA PARA REVISÃO, SERÁ POSTE-
RIORMENTE PUBLICADO.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
glia) – A Ministra Matilde Ribeiro irá se ausentar, porque 
tinha uma viagem de trabalho já agendada.

Para substituí-la, convido para tomar assento à 
Mesa o Sr. Martvs das Chagas, Secretário-Adjunto da 
SEPPIR. Estão presentes também, representando a 
SEPPIR, os Srs. Alexandro Reis, Subsecretário de Po-
líticas de Ações Afirmativas, Benedito Cintra, Ivonete 
Carvalho, acompanhados de assessores. 

Agradeço à Sra. Ministra a presença. 
Anuncio a presença do Sr. Marco Davi de Oli-

veira, Coordenador da Executiva Nacional da Aliança 
de Negras e Negros Evangélicos do Brasil – ANNEB. 
Seja bem-vindo!

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
glia) – Concedo a palavra ao Deputado Carlos San-
tana. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA – Sr. Pre-
sidente, senhoras e senhores, retornar a esta discussão 
depois de 2003 faz deste um momento histórico. 

Com muita tristeza, ressalto que ninguém foi à 
África perguntar aos meus antepassados se queriam 
vir para cá. Mas temos que trazer para cá pessoas 
com posições diferentes. Querem mais democracia 
que isso? (Palmas.) E vêm muitas pessoas que não 
sentem o racismo como eu. Moro em Bangu e, para 
chegar à minha casa, passo por, no mínimo, 30 fave-
las. Nasci em favela e moro colado a uma.

Este é um País racista, o mais racista do mundo! 
(Palmas.) O racismo é uma ideologia que está dentro 
das pessoas. 

Quem aqui nunca teve um sobrinho ou um filho 
que chegou em casa chorando por ter sido maltratado 
no colégio? Quem aqui não sentiu na pele, estando 
no trabalho, na rua ou no restaurante, o racismo? Eu 
senti um dia antes de tomar posse nesta Casa – estou 
no quinto mandato de Deputado Federal. Quando fui 
comprar meu primeiro terno, eles não acreditaram que 
eu poderia ser um Deputado Federal. E, como disse a 

Deputada Janete Rocha Pietá, somos menos de 5% 
na Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, esta Casa discute tudo, mas não 
pode discutir a questão racial. Isso é proibido. (Pal-
mas.) Por que é proibido? Porque eles não querem 
que nós tenhamos consciência racial. Estou dizendo 
isso porque venho do movimento sindical, sou metalúr-
gico caldeireiro, sou de uma categoria onde a maioria 
era de negros. E nós aprendemos, erradamente, que, 
resolvendo o problema de classe, vamos resolver o 
problema do negro.

Onde isso aconteceu? Mostrem-me um país so-
cialista, um país comunista onde foi resolvido o pro-
blema dos negros. Em lugar nenhum, Sr. Presidente. 
Por isso, eles não querem que discutamos. Respeito 
até a posição dos companheiros que trabalham com 
a questão de classes, mas não posso escutar o outro 
dizendo que vai ter divisão.

Já existe divisão. Que Brasil é este em que vo-
cês vivem? (Palmas.) Digam-me: que Brasil é este? 
Mostrem-me este País. Já existe divisão, e muita, Sr. 
Presidente. Quem gosta de cálculos, é só ver as pes-
quisas do IPEA e do IBGE. Estamos tão atrasados 
que deveríamos estar pedindo bolsa para os nossos 
garotos e garotas cotistas das universidades, porque 
muitos não têm nem dinheiro para pegar ônibus.

As religiões africanas são perseguidas no Brasil. 
Uma criança, quando sai do seu terreiro, tem que tirar 
sua vestimenta para ir à escola. Muitas vezes, tem que 
renegar a religião. Eu, que vim de pastoral operária, 
de pastoral da juventude, sei a importância das reli-
giões africanas. 

Quando a Lei nº 10.639 entrar em vigor e puder-
mos estudar a África, nossos filhos e netos não vão 
ter vergonha de dizer que são negros.

Ninguém nunca veio me perguntar, quando meus 
pais me registraram como pardo, se eu gostaria de 
ser considerado pardo. Eu quero ter o direito de dizer: 
“Sou negro e a minha descendência está na África!” 
(Palmas.) Eu quero ter esse direito. Se fulano não quer, 
é problema dele. Eu quero ir a todos os lugares como 
negro. Quero chegar a um restaurante e ser respei-
tado, não porque sou Deputado Federal, mas porque 
sou um ser humano. Quando eles descobrem que sou 
Deputado Federal, mudam o tratamento. 

Eles já roubaram tudo da gente, Sr. Presidente. 
Já nos roubaram o samba. A maior paixão nacional é 
o futebol e ainda colocam alguns jogadores de expres-
são dizendo: “Eu não sou negro”. Outros: “Não, não sou 
preto”. Já imaginaram esses jogadores com consciên-
cia de raça e os nossos artistas também? 

A minha maior tristeza, sabem qual é? Nos inú-
meros filmes que se passam por aí, nós, negros, so-
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mos postos com armas nas mãos. É o tempo todo. E 
somos nós, o Poder Público, que financiamos esses 
filmes. “Ah, não pode ter censura!”, dizem. Não pode? 
Como as crianças vão gostar da gente, como vão 
gostar de ser negras, se tudo de ruim é do negro? Só 
temos uma realidade.

Quero dizer para cada companheiro que tombou 
na luta, que não está aqui fisicamente, mas sei que 
está espiritualmente, para essa juventude que está 
aqui, que tem um caminho a seguir: um dia a maioria 
desta Casa será de negros. (Palmas.) Vai ser, sim. E 
nós vamos lutar muito para isso.

Sr. Presidente, V.Exa., de quem tenho o maior 
orgulho, tem a tarefa de colocar o projeto que trata 
do Estatuto da Igualdade Racial para ser discutido e 
votado.

O trabalho escravo ainda continua no País. Nós 
temos um projeto aqui na Casa que trata do trabalho 
escravo, sobre o qual ninguém comenta. Ainda não 
conseguimos votar esse projeto. Aliás, é só colocar 
essa matéria para ser discutida aqui para vocês verem 
o que é divisão, o que é galeria cheia.

Terminando, Sr. Presidente, só quero dizer para 
todos aqueles combativos companheiros que militar 
na questão da luta racial é muito difícil. Também quero 
agradecer à minha categoria ferroviária, que me colocou 
aqui, e dizer que vamos continuar nessa luta.

Hoje eu me sinto um homem realizado. No quinto 
mandato, conseguimos aprumar a nossa luta, sobre a 
qual temos de ter clareza. Também gostaria de dizer 
que essa luta não é do “eu”, é de “nós” e nós, juntos, 
vamos conquistar a igualdade racial neste País.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta 
sessão destinada a retomar o debate do projeto de lei 
que institui o Estatuto da Igualdade Racial, cabe em 
primeiro lugar elogiar o desempenho das entidades e 
organizações do Movimento Negro. Elas são respon-
sáveis pela transformação do mês de novembro, no 
curto período de 30 anos, no vibrante e intenso Mês 
da Consciência Negra que estamos vivendo.

Não há em nosso calendário cívico nenhuma 
outra data que mobilize os cidadãos de norte a sul do 
País e promova tal sucessão infindável de eventos, 
destinados a lembrar o quilombo de Palmares, seu 
protesto e sua resistência contra a escravidão, sob a 
liderança de Zumbi.

Seminários, palestras, mesas-redondas, mos-
tras de filmes e de vídeos, lançamentos de livros, de-
bates, visitas a escolas, marchas e passeatas, tudo 

isso devidamente acompanhado por cantos, danças, 
músicas, que atestam a vitalidade de nossas manifes-
tações culturais.

Cresce a cada ano o número de instituições que 
se envolvem com a extensa pauta de novembro. Que-
rem fazer algo, participar, mostrar sua adesão aos 
princípios da luta contra o racismo e pela superação 
das desigualdades raciais.

Tendo como pano de fundo essa série extraordi-
nária de eventos, que reivindicam a adoção de políticas 
públicas em benefício da população negra, a Câmara 
dos Deputados retoma hoje um debate interrompido 
em março de 2003.

Ninguém agüenta mais diagnósticos sobre as 
desigualdades raciais. Cansamos também dos exer-
cícios retóricos que manifestam uma posição anti-ra-
cista, mas recuam diante da possibilidade de adoção 
de medidas concretas.

No próximo ano vamos completar 120 anos da 
Abolição da Escravidão no Brasil. De 13 de maio de 
1888 a 9 de outubro de 2002, data da aprovação da 
lei de cotas na UERJ, se passaram mais de 114 anos 
sem que existisse, neste País, uma única política pú-
blica em benefício da população negra.

Com a nossa omissão e o nosso descaso, deixa-
mos crescer um abismo de desigualdades. O resulta-
do está aí à vista de todos: a cor das pessoas decide 
o acesso ao mercado de trabalho, a cor das pessoas 
decide salário e renda, a cor das pessoas decide as 
oportunidades educacionais, a saúde, o acesso ao 
esgotamento sanitário e ao Poder Judiciário.

A violência e as arbitrariedades dos agentes de 
segurança pública e de grupos de extermínio, espa-
lhados em todo o País, atingem preferencialmente a 
juventude negra e ameaçam nosso futuro como grupo 
étnico/racial. A população negra clama pelo direito à 
vida, Sr. Presidente!

As estatísticas e os diagnósticos estão disponíveis 
para os gestores públicos desde meados dos anos 80. 
Sim, o IBGE, o IPEA, o DIEESE, centros universitários 
e governamentais acumulam há décadas dados sobre 
as desigualdades raciais. Mas esses dados produzem 
pouca ou nenhuma conseqüência no plano das polí-
ticas públicas. Não podemos continuar adiando o que 
se aguarda há mais de 114 anos.

O debate que pretendemos travar em torno da 
proposta de Estatuto da Igualdade Racial é, portanto, 
inadiável.

O Estatuto foi construído de uma perspectiva de 
valorização da diversidade racial e étnica. A Comissão 
Especial que aprovou o substitutivo, por unanimidade, 
em dezembro de 2002, foi feliz em reconhecer que de 
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pouco adianta a diversidade racial e étnica sem a ado-
ção de medidas que visem assegurar o pluralismo.

As medidas previstas no Estatuto contribuem as-
sim para o fortalecimento da diversidade e são compatí-
veis com o desejo de materializar aquela bela projeção 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconcei-
tos que está no preâmbulo de nossa Constituição.

O Estatuto defende as ações afirmativas como 
forma de compensar a desigualdade de oportunidades, 
em harmonia com a Constituição, e considera o acesso 
à educação e aos meios de comunicação, contemplan-
do um conjunto de políticas de inclusão no mercado de 
trabalho, o acesso à justiça e políticas de saúde.

O Estatuto destaca ainda o livre exercício dos 
cultos religiosos de matriz africana, alvo de práticas 
sistemáticas de intolerância que visam cercear o direi-
to à liberdade de consciência e de crença. O Estatuto 
defende também o direito à terra dos remanescentes 
de quilombos, as manifestações culturais negras e o 
sistema de cotas.

Quem teme esse debate teme a democracia. Te-
mos aqui a oportunidade de nos debruçarmos sobre 
práticas discriminatórias e desigualdades que preci-
samos superar se quisermos consolidar uma demo-
cracia no Brasil.

O silêncio desta Casa sobre o Estatuto e outros 
projetos que tratam da cidadania negra é constran-
gedor. Há uma demanda social, há uma urgência, e 
o Estatuto da Igualdade Racial está desafiando esta 
Casa sobre, afinal, quais são os vínculos e as cone-
xões que queremos efetivamente estabelecer com os 
brasileiros excluídos e discriminados.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
glia) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Edson 
Santos, do PT do Rio de Janeiro.

O SR. DEPUTADO EDSON SANTOS – Sr. Pre-
sidente, primeiro, quero dizer que a questão da iden-
tidade e da visibilidade atinge de forma muito cruel, 
principalmente, as crianças negras.

Quero dar um exemplo pessoal. Em meados da 
década de 60 cursei o ginasial, quando o ensino pas-
sou a ser massificado. Naquela época, eu era um dos 
poucos negros que tinham condições de cursar o gi-
nasial. E as pessoas diziam o seguinte: “O Edson está 
aqui, mas o Edson é um negro de alma branca”. E eu, 
menino, aceitava aquilo como uma verdade, para ser 
aceito naquele meio.

Esse tipo de pensamento de que o negro, quan-
do ocupa um espaço que tradicionalmente não lhe é 
devido, é um negro diferente, ainda permeia nossa 
sociedade. Vimos, por exemplo, o Deputado Carlos 
Santana falar de algumas figuras públicas nossas que 

não se acham negras, até para ser aceitas naquele 
meio onde ocupam espaço.

Não estamos discutindo aqui teses de antropolo-
gia. Estamos discutindo uma questão muito concreta. 
Os negros vieram da África na condição de escravos, 
houve a Abolição da Escravatura e, em vez de rece-
berem terra para nela trabalhar, eles foram expulsos 
do seu local de trabalho.

Ao contrário, a elite brasileira fomentou a imi-
gração européia, dando terras aos imigrantes, com o 
objetivo de branquear a sociedade brasileira. A cidade 
do Rio de Janeiro é eminentemente negra. A maioria 
da população do Estado do Rio de Janeiro era negra. 
Naquela época, a mão-de-obra escrava era utilizada 
ostensivamente.

Hoje, discute-se aqui o resgate de uma dívida do 
Estado brasileiro com a população negra. O Estatuto 
da Igualdade Racial é a consolidação dos direitos da 
população negra no Brasil. 

Alguns disseram que o referido Estatuto iria acirrar 
as divisões no Brasil. A experiência concreta não tem 
demonstrado isso, pelo contrário, vide a experiência 
das universidades com a presença de jovens negros. 
Acompanhei a experiência da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, onde não houve acirramen-
to de ânimos, mas a preponderância, em termos de 
desempenho, de jovens oriundos dos pré-vestibulares 
para negros e carentes. 

Diziam que o feriado do dia 20 de novembro no 
Rio de Janeiro iria acirrar a divisão e o ânimo na cida-
de. Hoje, essa data é a mais comemorada no Rio de 
Janeiro. Lá, toda criança sabe exatamente o papel da 
figura histórica de Zumbi dos Palmares. Quando elabo-
ramos a lei que criou esse feriado, as pessoas diziam 
que Zumbi não era fantasma, mas um morto vivo.

Sr. Presidente, devemos fazer um esforço de me-
diação para votarmos o Estatuto da Igualdade Racial. 
Hoje, nesta Casa, de 513 Deputados não há 12 Depu-
tados negros. Esta Casa deve promover um trabalho 
de convencimento, bem como de negociação, para a 
aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. 

O Estatuto tem que contemplar, na minha opinião, 
questões como as ações afirmativas e de identidade 
da população negra. 

Portanto, o debate sobre o feriado nacional é tema 
fundamental a ser inserido no Estatuto da Igualdade 
Racial. Aliás, Zumbi, ao lado de Tiradentes, é um dos 
grandes heróis, uma das grandes referências do povo 
brasileiro. Cada um tem o seu significado.

Teremos de discutir o tema com os demais De-
putados e partidos. A propósito, fico contente com a 
presença aqui de um representante do PMDB que se 
compromete a discutir o tema junto à sua bancada.
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Por fim, aprovamos no Rio de Janeiro projeto que 
tratava da colocação de uma estátua, na Praça XV, 
para reverenciar a figura de João Cândido, almirante 
negro, cuja luta se desenvolveu na cidade do Rio de 
Janeiro. A Prefeitura não deixou que ela fosse ali co-
locada alegando que não estava dentro dos padrões 
estéticos da Comissão de Monumentos do Município 
do Rio de Janeiro. A estátua está dentro do Museu 
da República para quem quiser ver. É belíssima. Infe-
lizmente, não atendeu aos padrões estéticos da Co-
missão de Monumentos do Rio de Janeiro. A estátua 
reproduz a imagem de João Cândido. Para quem acha 
que não há racismo no Brasil, basta ir lá vê-la e fazer 
sua avaliação. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo Chinaglia) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Damião Felicia-
no, em permuta com o Deputado Vicentinho.

O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELICIANO – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. convidados, 
inicio minhas palavras parabenizando o Presidente 
desta Casa, Arlindo Chinaglia. S.Exa. é quem pauta, 
orienta e dirige esta Casa. Como disse a Deputada 
Janete Rocha Pietá, sua presença nesta sessão re-
presenta um importante passo para a consolidação do 
Estatuto. Parabenizo o Presidente Arlindo Chinaglia por 
sua presença até este instante nesta sessão.

Rapidamente, quero tecer algumas considera-
ções importantes.

Entre falar, filosofar, e as coisas reais, concretas, 
há uma diferença.

Quando falo na questão da referência do negro, 
e vejo o Presidente Lula, por exemplo, colocando um 
negro no Ministério do Esporte, é uma ação importante, 
mas todo mundo sabe que o negro sabe jogar futebol. 
Quando coloca, no Ministério da Cultura, o Gilberto 
Gil, todos sabem que o negro canta axé, que o negro 
dança samba. Mas é preciso colocar um negro em um 
Ministério de relevância e de referência nacional: no 
Ministério do Planejamento, para que possa mostrar 
a intelectualidade dessa raça; no Ministério da Saúde, 
onde há uma massa grande de recursos e podemos 
mostrar a nossa capacidade de administrar; no Minis-
tério da Educação, onde podemos dar um impulso e 
mostrar que o negro é capaz de governar.

Não quero me referir ao Presidente Lula porque 
deu um passo importante quando indicou um Minis-
tro do STF. É uma atitude significativa do nosso Presi-
dente em relação às camadas sociais brasileiras, mas 
precisamos ver a intelectualidade do negro não só no 
futebol, na cultura e na música. É preciso mostrar que 
somos capazes de governar. Essa referência é impor-
tante na nossa realidade.

Quando falamos na questão racista, vemos coi-
sas reais. Cito como exemplo o filme Tropa de Elite, 
hoje citado em todos os lugares, e no qual a Polícia 
sobe os morros e mata negros, um atrás do outro. Isso 
acontece na realidade.

Ninguém vê, ninguém sai em defesa daqueles 
que morrem. Ali morrem crianças inocentes, e os Go-
vernos Federal e Municipal acham que é simples e 
natural. Atirem em uma pessoa na Zona Sul do Rio 
de Janeiro, matem uma pessoa diferenciada, e vocês 
verão caminhadas pela paz e contra a violência. Mas, 
nas favelas do Rio de Janeiro, estão fazendo uma car-
nificina dos negros, e não há ninguém que se levante 
em favor dessa massa de pessoas.

Precisamos tratar os problemas na base. Não 
basta dizer que devemos aprovar o Estatuto da Igual-
dade Racial. Precisamos tratá-los – falo como médico 
– não só com ações paliativas, com ações curativas. 
Temos de levar educação aos negros nas favelas e na 
periferia das grandes cidades. Temos de dar saúde às 
pessoas onde estão os bolsões de miséria do País, 
temos de oferecer bons empregos aos negros. 

Não devemos contar apenas com ações palia-
tivas, porque não vão trazer, no futuro próximo, ne-
nhuma solução, a não ser as mesmas reivindicações 
daqui a 10 ou 15 anos. É preciso tratar os problemas 
na raiz, porque daqui a 10 ou 15 anos, essas pesso-
as estarão educadas e poderão participar ativamente 
da sociedade.

Para finalizar, Sr. Presidente, mais uma vez, re-
novo minha confiança em V.Exa. para que o Estatuto 
da Igualdade Social seja colocado em votação. O Es-
tatuto, como já disseram aqui, não tem nada de novo, 
a não ser o resgate da nossa cidadania.

Muito obrigado. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) – Concedo a palavra ao Deputado Vicentinho.
O SR. DEPUTADO VICENTINHO – Sr. Presiden-

te, Sras. e Srs. Deputados, companheiros de jornada e 
de sonhos, irmãos e irmãs, o Carlinhos lembrou uma 
coisa: quando assumi meu mandato, no dia da pos-
se, no Hotel Blue Tree – estávamos eu, o Deputado 
Chico Alencar e outros Parlamentares –, eu estava de 
paletó e gravata, bonitinho, chegou um cidadão e me 
deu a chave do carro. Ele havia me confundido com 
um manobrista.

Na mesma semana, eu ainda não sabia como 
comprar passagem e fui até a TAM, onde cheguei muito 
atrasado. A moça pediu o documento, e lhe entreguei 
a carteirinha de Deputado, que reluzia. Ela disse: “Mas 
que hora ele vai chegar?”

Isso mostra claramente que o povo brasileiro ainda 
não está preparado para este importante debate. Não 



62978 Terça-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2007

que o povo seja culpado. A nossa elite conservadora, 
carregada de ódio, foi muito esperta. Não me refiro a 
todos, mas a determinados segmentos que sempre 
nos usam. Se somos contra o movimento, sai na re-
vista Veja e na Rede Globo no dia seguinte. Se somos 
favoráveis, já é radicalismo. 

Quero dizer a V.Exa., Sr. Presidente, que seu 
gesto foi muito bonito quando, reunido um dia desses 
com Frei Leandro e outros companheiros, V.Exa. de-
cidiu fazer não uma sessão solene, mas uma Comis-
são Geral para um debate democrático e transparente. 
Isso foi ótimo, porque a sociedade está nos assistindo 
e certamente vai tirar suas conclusões. 

Quando fui eleito Presidente da CUT, e mesmo 
antes disso, quando era menino, jovem, diziam-me 
que eu não era negro, que eu era marrom bombom, 
mulato, pardo. Graças a Deus, o MNU conscientizou-
me e me fez conceber e com muito orgulho me loca-
lizar nesse contexto. Não sou mulato, porque não sou 
filho de mula; não sou pardal, porque não sou pardo. 
Assumo a minha negritude de corpo e de alma. Isso 
não quer dizer que vamos condenar aqueles que não 
se assumem. De jeito nenhum. Por isso é que a au-
todefinição é importante. Se a pessoa é negra e não 
quer se assumir como tal, tem esse direito. Imaginem 
as pessoas que são pardas e que se assumem como 
pardas ou mulatas. É um direito. 

O debate é democrático e por isso temos de ouvir 
as opiniões de todos os senhores. É natural, é demo-
crático. Mas uma coisa é verdadeira: ao povo negro do 
País foi decretada pelo Estado brasileiro a cota zero. 
Ao povo negro e à minha igreja foi decretado que tinha 
de ser escravo porque nem alma tinha. Essa diferença 
se traduz na violência, no desemprego, na humilhação. 
Nós não vemos chefes negros, secretários negros, ge-
nerais negros. É muito raro. Isso se traduz na decisão 
tomada pelo Estado. Nós não somos simplesmente do 
movimento. Nós somos o Estado brasileiro.

E a Câmara, que representa um dos Três Poderes 
– nem mais, nem menos importante –, tem a obrigação 
de ajudar a recompor um segmento que foi humilhado 
em sua dignidade humana.

Sr. Presidente, a luta pelo Estatuto se coloca nes-
se contexto. Temos de ouvir as opiniões, é democrático. 
Temos de ter cuidado para não nos dividirmos entre 
nós. Já somos tão poucos. Mesmo estando aqui bran-
cos e pardos, brancos e mulatos, já percebemos que 
todos estamos no mesmo barco. Estamos na mesma 
miséria, todos estamos excluídos. Então, que tal nos 
unirmos e fazermos a defesa em favor do Estatuto da 
Igualdade Racial? E em defesa das cotas, pois nas 
universidades brasileiras devem ingressar não apenas 

pessoas negras, mas também pessoas brancas que 
vêm da escola pública.

São projetos importantes que podem contribuir 
definitivamente para essa caminhada. Não devemos 
atuar com ódio, mas de maneira construtiva. Aqui es-
tão presentes 2 movimentos muito marcantes, os quais 
quero homenagear, homenageando a todos. 

O EDUCAFRO é um movimento de jovens ou-
sados que lutaram e estão conquistando o seu direito 
nas universidades. Fiz parte do EDUCAFRO, fui um 
dos primeiros a fazer o curso pré-vestibular, e fui apro-
vado em 3 universidades, graças aos professores que 
me ajudaram naquelas frias madrugadas, pela manhã, 
às vezes passando necessidade, porque, para comer, 
tinha de fazer “vaquinha”.

Quero também saudar o Dr. José Vicente, que, 
de outra maneira, sensibilizou até o segmento da eli-
te negra brasileira, os negros que conseguiram ser 
doutores, empresários, intelectuais, trazendo-os para 
o nosso seio e mostrando-lhes a importância de ser-
mos iguais.

Quero saudar o MNU, movimento histórico antigo, 
que teve a coragem de enfrentar todo tipo de discrimi-
nação, e está aqui o resultado. 

Senhores, no passado, nem este debate have-
ria na Câmara. Como está bonita esta plenária, toda 
colorida, composta de negros, de mulatos, de bran-
cos! Quero pedir uma salva de palmas para todos os 
brancos e todos os mulatos que fazem campanha pela 
igualdade racial. (Palmas.) Essa luta não é apenas do 
povo negro, é de todos nós.

Sr. Presidente, convido as Sras. e os Srs. Depu-
tados para, na quinta-feira, pela manhã, fazermos uma 
assembléia junto com os 209 Deputados que assina-
ram a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos 
Quilombos. 

Agradeço a V.Exas. por terem me indicado Pre-
sidente dessa Frente, cujo trabalho farei cumprir com 
muito carinho e responsabilidade. Axé. (Palmas.)

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-
glia) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Evan-
dro Milhomen.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN – Sr. 
Presidente Arlindo Chinaglia, Srs. Deputados, lide-
ranças negras, afro-descendentes, pardas, mulatas 
e brancas deste encontro, peço desculpas ao meu 
colega Vicentinho, pois inscrevi-me depois de S.Exa., 
que teria toda a honra de encerrar esta Comissão Ge-
ral, no plenário da Câmara dos Deputados, já que é 
o Presidente da Frente Parlamentar Quilombola. Por 
isso quero agradecer a V.Exa. por ter permitido que 
eu falasse após o seu pronunciamento, encerrando 
este debate que é muito importante para todos nós. 
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Sentimos que há posições diferentes, mas a grande 
maioria é a favor do Estatuto.

Este debate me faz pensar que estamos pedin-
do, principalmente, igualdade. Se um estatuto pede 
igualdade é porque existe desigualdade na sociedade. 
Seria diferente se estivéssemos pedindo um estatuto 
da desigualdade, se quiséssemos ser melhores que os 
outros, mas não, repito, queremos igualdade. Por isso, 
a minha posição é favorável ao Estatuto da Igualdade. 
Queremos equilibrar as forças dessa sociedade.

Dizem que o problema é social, é de pobreza e 
não de raça. No entanto, nos maiores grotões de po-
breza estão os negros, por isso, é um problema so-
cial, pois são os negros que estão na pobreza e nos 
grotões sociais.

Não dá para embranquecer este debate consi-
derando apenas a pobreza. Temos que levar em con-
sideração a discriminação e o racismo, porque eles 
vêm velados, da pior forma possível, conforme disse 
o nosso companheiro Edson: “é o negro de alma bran-
ca”. Temos que maneirar a nossa situação para nos 
incluirmos numa sociedade branca, de elite branca, o 
que não somos.

É importante chegarmos à conclusão de que as 
políticas deste Governo só estão acontecendo porque 
ele é democrata.

Os Governos passados não conseguiram enca-
minhar nenhuma dessas políticas públicas de inclusão 
que o Presidente Lula está implementando hoje. Não 
adianta acreditarmos que essas políticas terão conti-
nuidade com outros Governos. Precisamos escrever 
isso na Constituição, precisamos estabelecer tudo isso 
em nosso Estatuto, para que tenhamos nossos direitos 
garantidos. É falácia achar que pela boa vontade dos 
governantes, da elite brasileira, teremos nossos direitos 
garantidos. É mentira. Eles vão nos tirar no primeiro 
dia em que assumirem o Governo, apagarão todas as 
regras do programa que o Presidente Lula estabeleceu 
para nós. Não vamos acreditar nisso, vamos escrever, 
vamos deixar marcado o que queremos. Infelizmente, 
nossa sociedade só consegue estabelecer direitos 
através das forças populares, da sociedade civil orga-
nizada, senão não teríamos os Estatutos do Idoso, do 
Deficiente, das Mulheres. Somos o País do estatuto, 
sim, e vamos colocar o nosso em prática, porque só 
assim teremos os nossos direitos garantidos.

Meu bisavô foi escravo, meu avô quase nasceu 
escravo, minha mãe, que é negra também, teve pou-
co conhecimento da sua história, e eu tenho medo de 
que os meus filhos e netos também acabem seus dias 
sem conhecer a história do povo africano que veio para 
cá sem querer. 

É importante que tenhamos muito clara a nossa 
história. Ela tem que ser escrita a partir desse esta-
tuto. É a mudança de comportamento de uma socie-
dade que não respeita naturalmente os direitos – eles 

têm que estar estabelecidos e escritos para serem 
respeitados.

Muito obrigado. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China-

glia) – Antes de encerrar a presente Comissão Geral, 
quero passar algumas informações do ponto de vista 
legislativo. A proposta ao Projeto de Lei do Estatuto 
chegou à Câmara em novembro de 2005. Houve um 
despacho criando a Comissão Especial em dezembro 
de 2005, depois houve outro em março de 2006, mas 
essa Comissão Especial acabou não instalada.

Neste ano, inclusive dialogando com vários Par-
lamentares, nós assinamos o ato criando a Comissão 
Especial agora em novembro. O que cabe agora, e 
quero informá-los que vamos fazer, é função da Pre-
sidência.

Já criamos a Comissão Especial, que só é criada 
quando o projeto tramita por mais de 3 Comissões. É 
claro que sempre há um aspecto interpretativo, mas, 
quando se cria uma Comissão Especial, dá-se um trâ-
mite que podemos chamar de urgência.

O que eu pretendo fazer é levar, amanhã, à reu-
nião com os Líderes, o chamado Colégio de Líderes, 
proposta da Presidência de instalarmos essa Comis-
são Especial nesta ou na próxima semana. (Palmas.)

Peço a ajuda de todos os Parlamentares e das 
Lideranças para que haja indicação dos membros pelos 
partidos, porque, criada a Comissão, os Líderes dos 
partidos é que têm que indicá-los. 

É preciso que fique claro para todos que, com di-
ferenças, nuances e convicções, a Comissão Especial 
também vai fazer o debate. É bom, é útil que tenham 
isso presente, porque, seguramente, na Comissão 
Especial vai haver oportunidade de aprofundamento 
do debate entre os Deputados, sempre ouvindo a so-
ciedade. Penso que, do ponto de vista mais imediato, 
isso é o importante a relatar.

A Proposta de Emenda Constitucional nº 2, de 
2006, aqui referida, ainda não está na Câmara dos 
Deputados. Essa PEC, que cria o Fundo, está no Se-
nado. Ainda está em discussão e posteriormente vai 
à votação no Senado. É bom que todos tenham esse 
registro.

Com referência às cotas nas universidades, aqui 
houve ponderações no sentido de o Presidente fazer 
mediações políticas. Então, o prazo não é a única vari-
ável. É preciso que se faça todo um trabalho no sentido 
de atender ao objetivo da Câmara dos Deputados, que 
é produzir o melhor, do ponto de vista mais represen-
tativo, naturalmente. 

Com referência às cotas nas universidades, quero 
falar com os Parlamentares para fazermos uma condu-
ção mais apropriada e mais democrática, até porque 
também estamos praticamente no final do ano legisla-
tivo. Dessa forma, não adianta começarmos a plantar 
uma série de temas, porque corremos o risco de fazer 
um debate malfeito e de tomar decisões equivocadas. 
Não quero correr o risco de fazer qualquer gesto aqui 
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que não seja o mais apropriado para que todas as po-
sições se sintam representadas. E não serão represen-
tadas pela Presidência, mas, sim, pelo Plenário desta 
Casa ao final de um processo bem conduzido, no qual 
a Presidência pode e tem que jogar um bom papel.

Finalmente, quero agradecer a presença da Se-
cretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Ra-
cial, neste momento representada aqui pelo Marcos, a 
presença dos Deputados e acima de tudo a de todos 
vocês. Quero cumprimentá-los pelo esforço que vêm 
fazendo para debater um tema dessa natureza, que 
envolve convicções e políticas ideológicas que batem, 
literalmente, na história de cada um de nós, que trazem 
à tona emoções, relações familiares e divergências. 
Este é, portanto, um debate complexo, elevado pela 
sua própria natureza. Tivemos aqui várias idéias que 
merecem ser analisadas e refletidas.

Quero dizer que vocês enriqueceram muito a 
Câmara dos Deputados com suas presença e par-
ticipação, com tudo o que disseram, com o acúmulo 

de idéias que já produziram, com a história e com a 
trajetória que cada um tem. Tenho aqui amigos com 
posições distintas, mas respeito todas.

Portanto, em nome da Câmara dos Deputados, 
quero agradecer a todos pela presença e pelo esfor-
ço de terem ficado aqui hoje nessas 4 horas e poucos 
minutos de debates.

Um abraço a todos!

V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – En-
cerro a sessão, convocando para hoje, segunda-feira, 
dia 26, sessão ordinária da Câmara dos Deputados, 
a ser aberta daqui a poucos minutos.

(Encerra-se a sessão às 14 horas e 9 
minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) – 
Não havendo quorum regimental para abertura da 
sessão, nos termos do § 3º do art. 79 do Regimento 
Interno, aguardaremos até meia hora para que ele se 
complete.

O Sr. Francisco Rodrigues, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene-
vides, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – 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. FRANCISCO RODRIGUES, servindo como 

2º Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante-
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Passa-
se à leitura do seguinte expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Neste 
momento, dou conhecimento à Casa de expediente recebi-
do do Sr. Presidente em exercício do Congresso Nacional, 
Deputado Narcio Rodrigues, nos seguintes termos:

“Senhor Presidente, 
Comunico a V.Exa. e, por seu alto inter-

médio, à Câmara dos Deputados que esta 
Presidência convoca sessão solene conjunta 
do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 
28, do corrente, quarta-feira, às 10h, no ple-
nário da Câmara dos Deputados, destinada a 
comemorar o Dia Internacional para Elimina-
ção da Violência contra a Mulher.

Na oportunidade, renovo a V.Exa. protes-
tos de alta estima e consideração”.

Portanto, a Casa está cientificada de que, nesta 
quarta-feira, às 10h, neste plenário, ocorrerá sessão 
comemorativa do transcurso do Dia Internacional para 
Eliminação da Violência contra a Mulher.

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Pas-
sa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Francisco 

Rodrigues.
 O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM-RR. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Ata da 332ª Sessão, em 26 de novembro de 2007
Presidência dos Srs. Francisco Rodrigues, Mauro Benevides, Édio Lopes, Cleber Verde, 

Márcio Junqueira, Fátima Bezerra, § 2º do art.18 do Regimento Interno.
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Deputados, a revista Veja que circulou no último final 
de semana traz como matéria principal a reportagem 
Radiografia dos militares, com os títulos sucateamen-
to do arsenal militar, populismo na América Latina, 
armamentismo de Hugo Chávez e combate ao crime 
nas ruas.

Antes de falar sobre a reportagem propriamente 
dita, Sr. Presidente, desejo fazer pequeno comentário 
sobre visita que, no último final de semana, acompa-
nhando o Ministro da Defesa, Nelson Jobim, e um grupo 
de 8 Parlamentares, realizamos às regiões de São José 
dos Campos e de Itajubá. Na oportunidade, visitamos 
as seguintes empresas que trabalham exclusivamente 
na área de defesa: MECTRON, EMBRAER – o orgulho 
nacional –, AVIBRAS, IMBEL e HELIBRAS, as 2 últi-
mas sediadas em Itajubá, Minas Gerais, ocasião em 
que constatamos o importante papel por elas desem-
penhado em relação à indústria bélica do País.

Infelizmente, Sr. Presidente, as Forças Armadas 
brasileiras atravessam a pior crise da sua história, 
devido à resistência dos últimos Governos, desde o 
de Fernando Henrique Cardoso até o Luiz Inácio Lula 
da Silva.

As Forças Armadas já receberam recursos equi-
valente a mais de mais de 26% do PIB para manu-
tenção e desenvolvimento de suas atividades, o que 
alguns consideravam exagero. Hoje, todavia, esse 
percentual foi drasticamente reduzido a não mais de 
1,8% do PIB.

A reportagem da revista Veja traça perfeita ra-
diografia das dificuldades em que vivem as 3 Forças: 
o Exército, a Marinha e a Aeronáutica.

Desta tribuna, temos constantemente divulgado 
dados sobre os aviltantes salários dos militares. Um 
general 4 estrelas, com 40 anos de trabalho, por exem-
plo, ganha o mesmo que um major da Polícia Militar do 
Distrito Federal. Não que o major tenha um soldo ele-
vado, mas o absurdo está exatamente, Sr. Presidente, 
em ver esses aviltantes salários serem questionados 
por segmentos do setor econômico deste País, o que 
é perigoso, muito perigoso.

É  absolutamente incompreensível, Sr. Presiden-
te, que desprestigiemos uma instituição que, conforme 
pesquisa realizada pelo IBOPE, em 1990 tinha 50% 
de aprovação da sociedade brasileira, em razão do 
trabalho que desenvolve e da sua importância consti-
tucional para o Brasil. E hoje, Sr. Presidente, o índice 
de prestígio dos militares perante a sociedade já ul-
trapassa 70%.

Portanto, queremos deixar mais uma vez um 
alerta às autoridades da República. Não é assim que 
devem ser tratados aqueles que são responsáveis 
pela defesa da soberania nacional, pela garantia dos 

poderes constitucionais e pela manutenção da lei e 
da ordem no País. 

As Forças Armadas têm ideais e idéias. São o 
principal sustentáculo da estabilidade e da paz inter-
nas, e, reconhecidas pelo povo brasileiro, merecem 
tratamento diferenciado. Não um tratamento que possa 
confrontá-las com os segmentos civis da sociedade, 
mas um tratamento que seja digno da função consti-
tucional que exercem em nosso País.

Essa matéria, detalhadamente levantada pela 
revista Veja, demonstra também o que há alguns anos 
não se via: a preocupação dos militares, num índice 
acima de 82%, em relação à Amazônia brasileira. E o 
que nos surpreende hoje é que mais de 72% da opi-
nião pública brasileira também já se preocupa com o 
exercício da soberania nacional sobre a Amazônia. E 
isso apenas no segmento civil, o que deve levar o Go-
verno a se debruçar de forma efetiva sobre a neces-
sidade de proteger aquela área.

Muito obrigado.

O Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Edio Lopes, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Edio Lopes) – Concedo 
a palavra ao Deputado Mauro Benevides, uma das 
maiores expressões políticas desta Casa de todos os 
tempos.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, nobre Pre-
sidente, por sua referência, e aqui me encontro com 
imensa alegria cumprindo mais um mandato outorga-
do pela povo do Ceará. Espero fazê-lo com a mesma 
responsabilidade daquelas outorgas anteriores que me 
permitiram, nas duas Casas do Congresso Nacional, 
representar o nobre povo cearense.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e 
senhores telespectadores da TV Câmara, uma da obras 
mais importantes para o nosso País é, sem dúvida, a 
Transnordestina, cuja execução experimenta protela-
ções continuadas, em que pese ao compromisso do 
Governo de ultimá-la dentro de um cronograma agora 
antecipado para o quarto trimestre de 2010. 

A Companhia Ferroviária do Nordeste, deten-
tora da concessão, assegurou que, até fevereiro, en-
tregaria os projetos executivos de engenharia dos 3 
trechos pelos quais responde: o que vai de Trindade 
para Recife, outro para Fortaleza e um terceiro para 
o município piauiense de Eliseu Martins, no qual se 
localiza um ponto de captação com caminhos que se 
cruzam para os portos de Suape, em Pernambuco, e 
o de Pecém, no Ceará, via Missão Velha, passando 
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pela cidade de Juazeiro do Norte, autêntico pólo de 
desenvolvimento do Cariri.

Destaque-se, por oportuno, que tal empreendi-
mento há sido reclamado para impulsionar o cresci-
mento econômico de nossa faixa territorial, sempre 
enfrentando dificuldades insuperáveis, o que prolonga 
a sua execução, mesmo com a disponibilidade de ra-
zoáveis recursos financeiros.

O empresário Benjamin Steinbruch, que comanda 
a Companhia Ferroviária do Nordeste, recebeu vee-
mente apelo do próprio Presidente Lula da Silva e dos 
Ministros Dilma Rousseff, Alfredo Nascimento e Geddel 
Vieira Lima, para que buscasse acelerar as obras res-
pectivas, encurtando, inclusive, o plano de execução, 
a fim de que a inauguração ocorra ainda no último ano 
da gestão do atual Primeiro Mandatário do País.

Falando a respeito dos entendimentos mantidos 
com Steinbruch, o Deputado Geddel Vieira Lima en-
fatizou que “jogara de forma clara”, ressaltando textu-
almente: “A empresa é séria e tem muita responsabi-
lidade. E nós também”. 

Se alguma pendência ainda remanescer, ela será 
dissipada num encontro entre o Chefe da Nação e os 
Governadores Cid Gomes, do Ceará, Eduardo Cam-
pos, de Pernambuco, e Wellington Dias, do Piauí, exa-
tamente as 3 unidades federadas que serão cortadas 
pela aludida ferrovia.

Vale destacar que a CFN queixou-se da morosi-
dade do DNIT para proceder às desapropriações ne-
cessárias, assim como à instalação de canteiros de 
obras no trecho já em construção, entre Missão Velha 
e Salgueiro, área já visitada oficialmente pelo Chefe 
do Executivo federal no ano passado.

O Governo de Pernambuco, aliás, está ultimando 
o projeto executivo entre Salgueiro e Trindade, espe-
rando atender a tal providência no menor espaço de 
tempo possível.

Enquanto isso, o Complexo Portuário do Pecém 
apresta-se para receber a cogitada usina siderúrgica, 
iniciativa que irá contribuir, significativamente, para a 
aceleração do desenvolvimento econômico do Nor-
deste.

Toda a estrutura do aludido complexo acha-se 
construída desde a gestão passada, à espera de obras 
estruturantes e de grande porte, em condições de im-
pulsionar as atividades produtivas.

O novo entendimento agora registrado ampliou 
as perspectivas de cabal cumprimento do cronograma 
de forma mais ágil, com recursos suficientes para fazer 
face ao megainvestimento.

Ressalte-se ainda, Sr. Presidente, que o BNDES 
emprestou 500 milhões de reais à CFN, numa parti-
cipação que motivará a desejada celeridade daquela 

importante via de acesso aos 3 Estados do Polígono 
das Secas.

Tratando-se, pois, de pactuação das mais alvissa-
reiras, entendi de meu dever registrá-la desta tribuna, 
absolutamente convicto de que o cometimento não 
sofrerá embargos que extrapolem o calendário fixado 
para a sua conclusão.

A Transnordestina, Sras. e Srs. Deputados, real-
çará a imagem da atual administração, vinculando-a, 
historicamente, ao nosso desenvolvimento e bem-
estar social.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, 
Sras. e Srs. Deputados.

O Sr. Edio Lopes, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Francisco Rodrigues, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) – 
Concedo a palavra à Sra. Deputada Janete Rocha 
Pietá. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

A SRA. DEPUTADA JANETE ROCHA PIETÁ 
(PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso) – 

DISCURSO DA SRA. DEPUTADA JA-
NETE ROCHA PIETÁ QUE, ENTREGUE À 
ORADORA PARA REVISÃO, SERÁ POSTE-
RIORMENTE PUBLICADO.

(Discurso publicado na Sessão nº 341, de 
05/12/07.)

Durante o discurso da Sra. Janete Rocha 
Pietá, o Sr. Francisco Rodrigues, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevi-
des, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Pre-
sidência cumprimenta a nobre Deputada Janete Rocha 
Pietá pelo seu pronunciamento e faz votos de que a 
sua sugestão de homenagem a Zumbi seja aceita por 
este Plenário, pelo Presidente da República, enfim, por 
todos os segmentos que podem decidir sobre matéria 
de tamanha relevância.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Flávio Bezerra.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, trabalhadores desta Casa, telespec-
tadores da TV Câmara, ouvintes do programa A Voz 
do Brasil, venho hoje falar da atividade de mergulha-
dor profissional na área de prospecção de petróleo e 
informar as dificuldades a que estão sujeitos esses 
trabalhadores e as suas justas reivindicações.
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Trata-se de profissão relevante, de alto risco, 
que não recebeu a devida consideração do Instituto 
Brasileiro do Trabalho, uma vez que até hoje não está 
regulamentada.

Os mergulhadores lembram do início da sua ati-
vidade profissional no Nordeste, da falta de segurança, 
dos riscos inerentes a profissão e dos muitos amigos 
que morreram em acidentes de trabalho, fatos sobre 
os quais não se podia falar nem serem divulgados na 
Imprensa, até que o Ministério do Trabalho criou a NR-
15, Anexo VI, que, a partir de 1972, regulamentou as 
atividades de mergulho no Nordeste do Brasil.

Cabe ressaltar que as empresas de mergulho só 
fizeram valer a referida norma a partir de 1986, quando 
a Marinha do Brasil criou a Norma 13, que classificou 
os mergulhadores como aquaviários, cadastrou todos 
os trabalhadores do setor e exigiu que fossem treina-
dos e qualificados pelas empresas. 

Apesar do desenvolvimento dos nossos mergu-
lhadores profissionais, hoje recordistas em mergulho 
profundo, até 350 metros, e do pioneirismo brasileiro, 
o que custou a vida de muitos trabalhadores, a profis-
são continua à deriva.

Atualmente, os mergulhadores são reconhecidos 
como aquaviários, mas não deveriam ser enquadrados 
nessa categoria, pois aquaviários são os que trabalham 
em embarcações e delas são tripulantes. E no rol das 
embarcações não constam mergulhadores, visto que 
os mergulhadores só as utilizam como plataformas de 
operações ou de apoio e quando existe alguma fren-
te de trabalho. Quer dizer, o mergulhador embarca no 
navio ou no rebocador para realizar o seu trabalho, 
não como tripulante.

O salário desses profissionais, que há 20 anos 
eram míseros cruzeiros, hoje não alcança mil reais. Uti-
lizam o conhecimento técnico das tabelas da Marinha 
americana, mas sua remuneração salarial não alcança 
10% do que ganha um mergulhador americano.

Quando os mergulhadores procuram o INSS por 
não ter condições de trabalhar devido a problemas de 
saúde provocados pelo exercício da profissão, como o 
Instituto não tem médicos peritos em medicina hiperbá-
rica, os médicos os atendem mal e insistem em requa-
lificá-los para outras atividades, sob a alegação de que 
ainda são jovens e devem trabalhar, desconhecendo o 
desgaste fisiológico que a profissão acarreta.

Por isso, Sr. Presidente, peço aos Srs. Parlamen-
tares que olhem para esses homens que arriscam a 
vidas todos os dias, seja em águas rasas, sejam em 
águas profundas.

Noticiou-se a descoberta de grande campo de 
petróleo em São Paulo, capaz de aumentar em mais 
50% a produção nacional, mas é desconhecido do povo 

brasileiro que lá ocorrerá um arrasto. Um tipo de bal-
sa chamada BGL-1, a maior balsa de lançamento de 
linha da América Latina, lançará dutos desde a praia, 
o que deve ser determinado pela PETROBRAS e pelo 
Governo do Estado de São Paulo, até a profundidade 
em que se situa o poço de perfuração.

Então, chamo a atenção do Governo de São Paulo 
e dos nobres colegas do Estado paulista para que não 
deixem que nessa Unidade da Federação aconteça o 
que ocorreu no Nordeste, onde muitas foram as vítimas 
de acidente de trabalho por falta de segurança.

Peço segurança para esses trabalhadores e es-
pecial atenção do Ministério do Trabalho para a quali-
ficação dos mergulhadores brasileiros. Se atualmente 
eles obedecem às normas da Marinha americana, de-
vem também ser remunerados da mesma forma que 
os mergulhadores americanos.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divul-
gação deste meu pronunciamento nos órgãos compe-
tentes desta Casa e no programa A Voz do Brasil

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era que tinha a dizer.
 O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no último final de semana, o Presidente desta 
Casa, Deputado Arlindo Chinaglia, visitou São Luís 
para participar da Feira do Empreendedor, evento que 
nos permitiu perceber claramente o que aquele Estado 
tem de melhor e o que poderá desenvolver para gerar 
emprego e renda em São Luís. 

Nesse particular, o Maranhão vive novo momento. 
Médios, pequenos e microempresários têm recebido 
mais apoio, especialmente do SEBRAE. E, certamen-
te, em breve, aquele Estado deixará ser um dos mais 
pobres da Federação. O Maranhão possui enorme po-
tencial econômico e suficiente mão-de-obra, daí a ne-
cessidade de receber apoio do Governo Federal. E aí 
destaco a relevância do SEBRAE no desenvolvimento 
de políticas de geração de emprego e renda, principal-
mente para os pequenos empreendedores.

Nessa linha de raciocínio, é fundamental o Go-
verno participar ativamente na segurança pública. Na 
sexta-feira, em menos de um ano de administração 
– feito realmente inusitado –, o Governador do Es-
tado do Maranhão, Dr. Jackson Lago, anunciou a in-
corporação de mil novos policiais à Polícia Militar do 
Maranhão, valorosa corporação que tem 171 anos de 
existência.

Outro  fato que destingue a atual administração 
do Estado foi a criação da Secretaria de Segurança 
Cidadã, dentro do contexto do PRONASCI. A Secre-
tária Eurídice Vidigal tem realizado relevante trabalho 
para incorporar esse novo modelo de segurança públi-
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ca. E, graças a investimentos do Governo Federal na 
área, na sexta-feira, o Governador do Maranhão, além 
da incorporação de mil policiais militares, entregou 70 
novas viaturas para ajudar na segurança do nosso Es-
tado, principalmente na região metropolitana. 

Na oportunidade, assumiu o comando da Polícia 
Militar Metropolitana o Coronel Melo, que, com a sua 
experiência, garantirá mais intensamente a segurança 
pública, em especial nos Municípios de Raposa, Paço 
do Lumiar e São José de Ribamar

Uma de nossas grandes preocupações no de-
sempenho do mandato parlamentar, Sr. Presidente, 
é ajudar na geração de emprego e renda. Para tanto, 
é necessário que o Governo se empenhe na área de 
segurança pública, um dos principais problemas hoje 
por ele enfrentados. Assim fazendo, com certeza, a 
política desenvolvimentista do Maranhão mudará sua 
história.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A 

Presidência esclarece aos Srs. Deputados que, pela 
manhã, presidida pelo Deputado Arlindo Chinaglia, 
houve sessão, transformada em Comissão Geral, a 
qual se prolongou até as 14h30min.

A presente sessão foi iniciada somente às 
14h30min, porque estávamos aguardando o quorum 
regimental previsto pelo Regimento Interno da Casa.

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Walter Brito Neto.

O SR. WALTER BRITO NETO (Bloco/PRB-PB. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, registro minha solidariedade à jovem que 
recentemente esteve presa com mais 20 homens no 
Estado do Pará. Tal fato chocou o País e mostrou a 
fragilidade do sistema carcerário nacional no que diz 
respeito ao tratamento que deve ser dispensado aos 
jovens.

Segundo dados do jornal O Estado de S.Paulo, 
há no Brasil mais de 675 jovens em situação deplorá-
vel, recolhidos em presídios de adultos. É necessário 
que o Governo tome as medidas cabíveis para resol-
ver o problema. 

Enquanto se discute a redução da maioridade 
penal no País, que enfrenta uma das maiores crises 
carcerárias da sua história, nossa juventude sucumbe 
devido à omissão do Estado.

Anualmente, mais de 38 mil brasileiros são mor-
tos vitimados pela violência, número superior aos da 
guerra do Iraque. O Governo tem de enfrentar o pro-
blema com ações efetivas, com coragem e com de-
terminação.

Desse modo, apelo para o Presidente Lula no 
sentido de que fique atento ao que está acontecendo 

com nossa juventude. Na verdade, há descaso não so-
mente do Governo, mas dos Poderes Públicos como 
um todo diante dessa triste situação. 

Sr. Presidente, no que diz respeito a políticas 
voltadas para a área de energia, o povo do Nordeste 
anseia pelo Programa de Incentivo às Fontes Alterna-
tivas de Energia, com o uso do biodiesel, uma espe-
rança para a agricultura familiar. 

No meu Estado, o programa ainda não se con-
solidou e caminha a passos de tartaruga. Por isso, é 
necessária uma ação mais forte do Governo para a 
efetivação desse programa, que visa à inclusão social 
e à busca por fonte alternativa ecologicamente correta 
e viável do ponto de vista socioeconômico.

No que diz respeito ao biodiesel, Campina Gran-
de, na Paraíba, sonha com a usina de biodiesel. Há 
pouco tempo, acreditávamos nessa possibilidade, mas, 
lamentavelmente, o nosso Estado não foi contemplado. 
Por isso, sempre que possível, virei à tribuna reiterar 
apelos nesse sentido.

Vale salientar que a usina de biodiesel serviria 
de sustentáculo à produção do homem do campo, que 
ainda não tem conhecimento dessa alternativa está 
ao seu alcance.

Que a Paraíba e o Nordeste vejam aflorar a es-
perança de melhores dias no programa de biocom-
bustíveis.

Durante o discurso do Sr. Walter Brito 
Neto, o Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Cleber Verde, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

 O SR. MOREIRA MENDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em seguida 
aos 2 ilustres Deputados já chamados, solicito a V.Exa. 
tempo para falar em nome da Liderança do PPS.

 O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Dr. Ubiali.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srs. e Sras Depu-
tados, com muita alegria, registro o aniversário de 183 
anos de minha cidade, Franca, interior paulista, berço 
de homens e mulheres trabalhadores que lutam brava-
mente todos os dias por uma vida com mais qualidade. 
Na face de cada francano, posso ver preocupado olhar 
com um futuro mais justo e melhor. 

Não posso falar de Franca sem abrir meu cora-
ção, relembrar minha infância pobre, do exemplo dos 
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meus pais, da família e da carreira construída até a 
expressiva votação que recebi na eleição que me trou-
xe a esta Casa. Depois de 20 anos, Franca agora tem 
uma voz em Brasília, sempre atenta aos problemas 
de sua gente. 

Franca chega do alto de seus 183 anos mais 
madura, mas também mais sofrida. A queda do dólar 
tem arrebatado o setor calçadista, o carro-chefe da 
cidade. Inúmeras indústrias não tiveram alternativa: 
fecharam suas portas e deixaram centenas de traba-
lhadores desempregados. Pares produzidos, fatura-
mento com exportações, pares embarcados para o 
exterior e o números de trabalhadores das indústrias 
de calçados da cidade caíram consideravelmente nos 
últimos 3 anos. 

No começo deste ano, Franca presenciou, com 
muita tristeza, o fechamento de várias fábricas – gran-
des, médias e pequenas –, inclusive as tradicionais, 
como a Samello, que chegou a exportar 60% de sua 
produção, sendo um exemplo de conquista de mercado 
externo. Porém, ainda é a maior produtora de calçados 
do País, com mais de 700 indústrias de grande e mé-
dio portes, uma produção em grande escala voltada 
para a exportação a países da Europa, da Ásia e da 
América Latina e aos Estados Unidos.

Temos também a Franca do basquete, que, com 
seu time, tem dado muitas alegrias à sua população e 
ao Brasil em campeonatos mundiais. A modalidade é 
orgulho e exemplo para os times nacionais. Além disso, 
a cidade abriga um dos maiores pólos de diamantes 
do mundo e é uma das mais importantes produtoras 
de café da Alta Mogiana.

Franca oferece ainda um transporte coletivo sofisti-
cado, modelo em modernidade no Brasil, com o sistema 
Passe Fácil. Há um pequeno aeroporto e um terminal 
rodoviário que liga a cidade a grandes Capitais.

O dia 28 de novembro deve ser marcado como 
um dia de festa para quem nasceu em Franca e para 
quem a escolheu para viver.

Em nome do Prefeito Sidnei Franco da Rocha, 
do PSDB, e do Presidente da Câmara dos Vereadores, 
Joaquim Pereira Ribeiro, do PSB, relembro um pouco 
da história do município, localizado no nordeste do 
Estado de São Paulo, e cujo início remonta ao tempo 
dos bandeirantes.

O ano era 1722 e a região francana fazia parte 
“do caminho de Goiás”, que ligava a Vila de São Paulo 
às minas de ouro goianas. Naquele tempo, Franca era 
conhecida como Pouso dos Bagres, porque os paulis-
tas desbravadores dormiam no local para descansar 
e continuar a viagem.

No início do século XIX, a família Almeida doou 
terras para a construção de uma capela. Juntaram-se a 

essa população mineiros e goianos, que, devido à de-
cadência da mineração em suas regiões, se instalaram 
no “Belo Sertão do Rio Pardo”, por incentivo do Gover-
nador-Geral da Capitania de São Paulo, Antônio José 
da Franca, do qual originou o nome do município.

Em 1816, o Rei Dom João VI criou a Vila Franca 
del Rel. Em 1821, Minas Gerais tentou anexar a re-
gião, mas os francanos resistiram bravamente. Desde 
o começo de sua história, Franca mostrou ser inde-
pendente para escolher seu próprio caminho, tanto 
que preferiu ser ligada ao Estado de São Paulo e não 
a Minas Gerais. 

Após essa data, com a expansão do café para o 
oeste paulista, vêm os imigrantes, principalmente ita-
lianos, de onde se origina minha família, Ubiali.

De um passado de batalhas e glórias, o francano 
continua com o mesmo espírito de luta, em repúdio, 
principalmente, às importações da China, que ame-
açam o setor calçadista. Apesar disso, Franca ainda 
se mantém à frente do desenvolvimento de produtos 
de qualidade internacional que hoje são encontrados, 
por exemplo, na 5ª Avenida, em Nova York, e em Pi-
cadilly Circus, em Londres. Um orgulho para quem é 
de Franca.

A todos meus conterrâneos sinceros parabéns 
por mais esse aniversário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB-GO. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o anúncio do Presidente da Vene-
zuela, Hugo Chávez, na última quinta-feira, de que seu 
país desenvolverá um programa de energia nuclear é 
mais um capítulo das novas investidas de dirigentes que 
tentam modificar o perfil da América Latina enquanto 
espaço vocacionado para a paz e para a distância em 
relação aos conflitos.

Gradativamente a Venezuela se arma graças 
aos fartos recursos do petróleo. O país de Chávez já 
teria hoje a supremacia bélica sobre todos os países 
da região, inclusive o Brasil.

Conforme informou o articulista Aldo Pereira, co-
laborador especial da Folha de S. Paulo, o Presidente 
Hugo Chávez comprometeu, nos últimos 2 anos, cerca 
de 4 bilhões e 500 milhões de dólares em armas, mais 
do que a poderosa China!

A lista inclui, apenas para citar as mais impor-
tantes: 9 submarinos; 4 corvetas espanholas de pa-
trulha oceânica e outras 4 para operações costeiras; 
10 modernos aviões espanhóis de transporte militar e 
2 de patrulha marítima; 24 caças-bombardeiros e 35 
helicópteros russos de transporte e combate; 1 siste-
ma de mísseis antiaéreos russos; e, pasmem, mais 
de 100 mil fuzis.
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As bilionárias armas de Chávez contrastam com 
a realidade da Venezuela e seu cenário de desigual-
dades. A Capital Caracas abriga, entre outras, a fave-
la de Petare, a maior do mundo, com mais de 600 mil 
habitantes, 3 vezes superior à população da Rocinha, 
no Rio.

Qual seria o propósito dessa inédita corrida ar-
mamentista patrocinada pelo Presidente venezuelano? 
Provocar os Estados Unidos?

Quem naturalmente sairá perdendo serão as sa-
crificadas populações de países que sequer consegui-
ram vencer o espectro da fome!

Fico a imaginar o quanto se poderia fazer em prol 
dos marginalizados da América Latina com os bilhões 
de dólares que Chávez gastou só nessa primeira leva de 
armas, que passará, sem dúvida nenhuma, a fomentar 
a política com sabor de morte e de destruição.

A única guerra que deve nos motivar, Sr. Presiden-
te, é aquela destinada a promover o extermínio da fome, 
do desemprego, do analfabetismo, da violência.

Aqui, na Câmara, foi aprovada na Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, da qual sou 
titular, a Mensagem nº 82, de 2007. E foi igualmente 
aprovada na semana passada na Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, por ampla maioria.

O dilema de aprovarmos ou não o ingresso da 
Venezuela no MERCOSUL passa pela importância da 
consolidação do Mercado Comum da América do Sul, 
em que se reúne a integração e o fortalecimento dos 
povos da América do Sul.

Trata-se de imperativo do momento. O ingresso 
da Venezuela no bloco é de fundamental importância 
para o MERCOSUL, pois, sem dúvida, se trata de um 
parceiro estratégico, com singular potencial energético, 
o que obviamente robusteceria o bloco.

Cabe agora fazermos uma escolha: se preten-
demos realizar a integração econômica do Cone Sul, 
precipitando a união sul-americana, ou se pretende-
mos constituir um novo bloco político e ideológico, o 
que, sem dúvida, deturpa a idéia de realinhamento, 
ocorrida no pós-Guerra Fria.

Mas, para que consigamos o nosso objetivo – pela 
paz, pelo desarmamento, pela integração os povos e 
para o crescimento desses países –, é necessário ter 
líderes sensatos, equilibrados, democráticos e justos, 
que coloquem o melhor de seus ideais para promo-
ver a vida, a paz e o amor, pelo que o povo brasileiro 
tanto anseia.

É o que tenho a dizer.
Muito obrigada.
 O SR. ALCENI GUERRA (DEM-PR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Cleber Verde, 
que tanto honra a Comissão de Seguridade Social e 

Família nas discussões de assuntos relativos à saúde, 
nobres Deputadas, nobres Deputados, vou falar sobre 
o pior episódio que vi acontecer em minha vida – aliás, 
vou fazer isso na condição de médico: o da menina de 
15 anos presa no Pará por ter brigado com a irmã.

Colocada num cárcere com 20 homens, todos 
detidos pela prática de algum crime, ela foi estupra-
da no primeiro minuto em que chegou à cela; passou 
1 mês tendo de trocar o seu corpo – atividade sexu-
al – por alimento; um aqueles bandidos, certamente 
alguém com severas deficiências mentais, praticou 
nela atos verdadeiramente desumanos, chegando a 
queimar-lhe um dedo – nós, médicos, sabemos o que 
isso significa. A menina declarou que seu único dia 
de paz era as quintas-feiras, quando as mulheres dos 
presos os visitavam.

Nunca tomei conhecimento, em qualquer país 
do mundo, de tamanha barbaridade: uma menina de 
15 anos presa com 20 criminosas por 1 mês! E isso 
quando foi anunciada a realização de sessão solene do 
Congresso Nacional em comemoração ao Dia Interna-
cional pela Eliminação da Violência contra a Mulher.

E surpreendi-me, quase ao fim das notícia, ao 
percebo que quem prendeu a menina foi uma mulher, 
uma delegada. Não venham dizer que uma delegada 
experiente – porque para ser delegada tem de ser uma 
policial experiente – não sabia o que estava aconte-
cendo na cadeia! Segundo a notícia, ela foi afasta-
da do cargo. Acusada de um crime, a delegada que 
prendeu a menina de 15 anos com 20 detentos está 
solta, com certeza no conforto de sua casa, e não dá 
entrevistas 

Se quero a prisão dela? Não sou promotor para 
pedir sua prisão, nem sou juiz, que é quem a decreta. 
Sequer sou advogado, para discutir a pena que ela 
deveria receber. Falo na condição de médico. Uma 
mulher que, no exercício de um cargo, mantém presa 
uma criança de 15 anos e permite que ela seja estu-
prada por detentos tem de ser internada num hospital 
psiquiátrico, precisa ser tratada, precisa ter sua saúde 
mental avaliada.

Para minha surpresa, quem governa o Estado 
também é uma mulher, que vem a público e diz que 
os culpados foram meus antecessores. Em Psiquiatria 
sabemos o que de fato ocorre quando alguém trans-
fere a culpa de algo para outrem, não assume suas 
responsabilidades.

Neste País, há dezenas, centenas, milhares de 
pessoas com desequilíbrio mental no exercício de fun-
ções públicas. Conheço centenas. Temos de criar um 
Conselho Nacional de Saúde Mental para avaliar a 
saúde dos ocupantes de cargos públicos. Não dá para 
conviver com isso: uma jovem menina, por ter discu-
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tido com a irmã, ser presa com 20 detentos durante 
30 dias e ser estuprada todos os dias, com exceção 
das quintas-feiras, quando as mulheres dos detentos 
iam visitá-los.

Que País é este que tolera uma infâmia dessas? 
Eu não tolero. 

Deixo aqui meu protesto e um pedido a que esta 
Casa para que analise a possibilidade de verificar a 
saúde mental dos ocupantes de cargos quando de-
monstrarem, por meio de sintomas e sinais, que não 
estão no completo gozo de saúde mental.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Nobre 

Deputado, certamente, sua preocupação é a de toda 
a Casa. 

Está feito o registro. 
 O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Augusto Carvalho.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS-DF. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ouvi atentamente, como sempre, o pronunciamento do 
Deputado Alceni Guerra, que expressa o sentimento 
de repulsa desta Casa ao episódio bárbaro ocorrido 
no Estado do Pará.

Sr. Deputado, a própria Governadora do Estado 
do Pará disse que não é um caso isolado, que já exis-
tem outros revelados. A imprensa, hoje, cita centenas 
de casos em que adolescentes são confinados em 
masmorras, e a barbárie prossegue.

A delegada a que V.Exa. se refere não está sozi-
nha no caso. A juíza que condenou a adolescente che-
gou a ouvi-la, mas a devolveu ao inferno, como disse 
o grande jornalista André Petry, da revista Veja. 

O representante da ONU para o acompanhamento 
de casos de execução, tortura e maus-tratos deu pare-
cer e chamou a atenção das autoridades brasileiras e 
internacionais para a violência que continua a marcar 
o combate ao crime em nosso País, mas houve contes-
tação à avaliação das nossas prisões ou à postura das 
nossas forças de segurança no combate ao crime.

Porém, na seqüência desse relatório do inspetor 
da ONU, lê-se o relato cru e bárbaro do que acontece 
efetivamente nas prisões brasileiras. No caso, uma 
comoção nacional, em razão de envolver uma adoles-
cente de 15 anos de idade. Mas certamente centenas 
de adolescentes passam ou passaram por situação 
semelhante sem que houvesse qualquer punição a 
ninguém. 

Receba, Deputado Alceni Guerra, a minha soli-
dariedade por suas palavras. Tenha certeza de que a 
sua indignação é também a de todos nós.

Sr. Presidente, gostaria agora de tratar de outro 
tema.

No momento, o mundo inteiro acompanha com 
preocupação os sucessivos relatórios publicados pelo 
IPCC – comitê composto por centenas de cientistas, 
de diversos países, que analisam as mudanças climá-
ticas no planeta –, com advertências à comunidade 
internacional sobre a necessidade de mudança de 
comportamento, de cultura, para reduzir a emissão de 
gases poluentes na atmosfera. Ainda na semana pas-
sada, a Câmara dos Deputados realizou solenidade 
em comemoração das iniciativas que levam à emissão 
zero de carbono. 

Gostaria de aduzir uma singela sugestão a V.Exa., 
Deputado Marcio Junqueira, para que seja encami-
nhada à Direção da Casa: diz respeito à necessidade 
de avaliarmos o uso da água mineral envasada em 
garrafas PET.

Conforme levantamento que fizemos junto à As-
sessoria da Casa, são compradas, por ano, aproxima-
damente 886 mil garrafas de água de 1,5 litro, sendo 
que a caixa com 12 unidades custa R$6,75, o que to-
taliza, durante 1 ano, R$493.290,00.

Chamo a atenção para o fato de que, a partir des-
ta semana, em San Francisco, nos Estados Unidos, a 
administração deixará de comprar água mineral para 
as suas repartições e instalará filtros para fornecer 
água de boa qualidade. Hoje, no Brasil, poucas são as 
cidades em que se poderia levantar dúvidas a respeito 
da qualidade da água.

Sr. Presidente, para instalar 700 filtros, consi-
derando o total de 500 gabinetes, a R$250,00 cada, 
seriam gastos R$175.000,00. As 886 mil garrafas cus-
tam R$493.000,00. A diferença seria de R$318.000,00. 
Ainda há o problema da reciclagem: apenas metade 
das garrafas PET no Brasil são recicladas. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – A Mesa 

recebe o discurso de V.Exa. e dará o devido encami-
nhamento.

 O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Gastão Vieira.

O SR. GASTÃO VIEIRA (Bloco/PMDB-MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Deputado 
Cleber Verde, conterrâneo que preside esta sessão, 
Sras. e Srs. Deputados, no Maranhão, um movimento 
muito interessante, capitaneado por S.Exa., o Gover-
nador Jackson Lago, leva para todas as regiões do 
Estado, não apenas para a sede, mas também para 
os municípios periféricos, o debate sobre a situação 
da educação.

É uma iniciativa louvável. Em primeiro lugar, por-
que inclui a educação na pauta de discussões da popu-
lação maranhense. Em segundo lugar, porque permite 
que os atores principais do processo educacional se 
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manifestem, apresentem as suas idéias e, acima de 
tudo, façam com que, no município, haja reflexão sobre 
a qualidade da educação.

Tenho divergências de entendimento e de estra-
tégia, quase insuperáveis, com relação à política edu-
cacional que se pratica hoje no Maranhão. Não se deve 
priorizar a alfabetização de adultos. Creio, baseado 
nos dados de que disponho, que a alfabetização das 
crianças deve ser prioritária em relação à dos adultos 
porque há uma distorção idade/série muito grande. As 
crianças são sucessivamente reprovadas, o que de-
manda sempre mais professores, mais salas de aula, 
mais custos para a educação. E um programa de ace-
leração de estudos e de correção de fluxos poderia, 
isto sim, desafogar o sistema, fazê-lo funcionar, o que 
melhoraria a qualidade da nossa educação.

Também discordo da política de inauguração de 
salas de aula. Fala-se, com total euforia, que 63 escolas 
foram inauguradas e que mais 43 serão construídas. 
Para mim, quanto mais necessidade há de se construí-
rem escolas, mais claro fica que o sistema educacional 
é ineficiente. A necessidade de escolas é exatamente 
a comprovação de que os alunos não conseguem pas-
sar de ano, e os que vem chegando encontram quem 
lá está, aumentando o número de alunos em sala de 
aula e, conseqüentemente, os custos.

Neste momento, o Governo Federal, numa de-
cisão que me parece até tímida, assume, acima de 
tudo, a estratégia de melhorar a educação brasilei-
ra até 2021. Define de que forma vai proceder e faz 
diagnósticos. 

Com relação a isso, lamento que não prossiga 
a idéia original do MEC, de proceder, com a ajuda de 
consultores, ao diagnóstico dos mil municípios que 
apresentaram Índice de Desenvolvimento Humano 
abaixo da média esperada. Agora, estão repassando 
essa função também para as Secretarias de Educação 
Estaduais e para as universidades.

Eu optaria por intervenção direta. Pretendem fazer 
diagnóstico a partir do qual se adotem ações estratégi-
cas para que se supere o problema. E o MEC financia. 
Portanto, a política educacional brasileira passou a ser 
federal. A margem de estabelecimento de uma política 
própria, por parte de Estados e Municípios, diminuiu 
bastante. A política de pessoal é federal – 60% do 
FUNDEB, Piso Salarial Nacional. Há que se entender, 
então, que neste momento os Estados devem servir 
de suporte para a política determinada pelo Governo 
Federal. Mas, repito, a capacidade de iniciativa dos 
Estados foi muito diminuída.

Quero parabenizar o Governador do meu Estado. 
Somos adversários no Estado, mas não posso deixar 

de louvar ações que visam à melhoria da educação 
no Maranhão.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Cleber Verde) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Marcio Junqueira, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo Democratas.

O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho 
à tribuna da Câmara dos Deputados para mais uma 
vez alertar os colegas para a situação dramática e pe-
rigosa a que o Governo Luiz Inácio Lula da Silva está 
levando o Brasil. 

Na Região Norte, especificamente em Roraima, 
a cada dia que passa se agrava a situação das reser-
vas indígenas, o que motivou militares das mais altas 
patentes a fazerem declarações que mostram a sua 
falta de concordância com a política indigenista do 
Governo, ratificada pelo povo, pela bancada federal 
pelas comunidades indígenas do Estado. 

Em entrevista ao jornal Folha de Boa Vista, edi-
ção de 24 de novembro último, o Secretário de Política, 
Estratégia e Assuntos Internacionais do Ministério da 
Defesa, General José Benedito Barros Moreira – e aqui 
quero deixar registrado que o General Santa Rosa, seu 
antecessor, foi afastado por causa de declaração pa-
recida com essa; e que faço votos de que o Sr. Nelson 
Jobim respeite o pensamento e o posicionamento de 
um brasileiro – diz o seguinte:

“A retirada do não-índio resulta em retroces-
so no conceito da integração da sociedade brasilei-
ra que acontece há décadas. Acompanhamos com 
preocupação qualquer tipo de situação que possa 
trazer antagonismo social dentro do País”.

Ou seja, o militar que assumiu o posto do General 
Santa Rosa compartilha do seu pensamento.

Mais grave é o fato de que a dissonância e a ir-
responsabilidade dessa política do Governo do Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva fazem com que um 
militar como o General Augusto Heleno Pereira, que 
nos representou e comandou as nossas tropas no Haiti, 
diga o seguinte: “Nós somos Forças Armadas do Esta-
do Brasileiro. Não trabalhamos para governos”.

Vou repetir o que disse o General Augusto He-
leno Pereira, Comandante Militar da Amazônia: “Nós 
somos Forças Armadas do Estado Brasileiro. Não tra-
balhamos para governos. Trabalhamos para o Estado 
Brasileiro”.

O que faria o general dizer algo dessa natureza, 
que deixa claro o descontentamento da Força?

Um site da Internet muito divulgado, o Alerta Total, 
disponibilizou matéria da jornalista Rebecca Santoro, 
que destaco neste momento por apontar um dos moti-
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vos pelos quais entendemos haver irresponsabilidade 
e vassalagem, e o porquê de nos preocuparmos com 
a situação, de fato. Ela relata o seguinte:

“Coincidentemente, ou não, dentro da Reserva 
Raposa Serra do Sol, encontra-se a segunda maior 
reserva brasileira de Nióbio – um mineral praticamente 
imprescindível à indústria aeronáutica, à aeroespacial e 
à de tubos para a construção de gasodutos (...) e cujo 
Brasil é o maior e quase único fornecedor mundial”.

Essa reserva está na área indígena Raposa Serra 
do Sol. Ou seja, não são 6 arrozeiros, como se tenta 
apresentar à opinião pública brasileira. Na verdade, 
são mais de 500 famílias de brasileiros que, sem sa-
ber, estão a defender um dos maiores patrimônios do 
nosso povo, do qual este Governo, de forma irrespon-
sável, quer se desfazer.

Arco com as conseqüências de dizer aqui que, 
com esse ato, o Presidente Lula vai ao extremo da ir-
responsabilidade, pois retira frases deste tipo de ge-
nerais que representam o Estado militar deste País: 
“Nós somos Forças Armadas do Estado Brasileiro. 
Não trabalhamos para governos. Trabalhamos para o 
Estado Brasileiro”. Ainda bem. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Marcio Junquei-
ra, o Sr. Cleber Verde, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Moreira Mendes, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em 2006, o Congresso Nacional aprovou 
projeto de lei que trata da gestão de florestas públicas 
para a produção sustentável, tema que gerou muita dis-
cussão nesta Casa. Encaminhado à sanção presiden-
cial, deparamo-nos, surpresos, com o veto presidencial 
ao § 4º de seu art. 10, sob alegação, segundo se lê na 
Mensagem nº 124, de 2 de março de 2006, da Presi-
dência da República, de que o referido texto contraria 
o interesse público e seria inconstitucional. 

É uma justificativa, convenhamos, imprudente, 
para não dizer outra coisa. Porque, na verdade, o pará-
grafo vetado determina que o Plano Anual de Outorga 
Florestal deverá ser submetido à prévia aprovação do 
Congresso Nacional “quando incluir a concessão de flo-
restas públicas com área superior a 2.500 hectares.” 

Ora, Sr. Presidente, se existe alguma inconstitu-
cionalidade, ela está exatamente no veto presidencial. 
Ao definir as competências exclusivas do Congresso 

Nacional, o Constituinte sabiamente inscreveu, entre 
elas, a de “aprovar, previamente, a alienação ou con-
cessão de terras públicas com área superior a 2.500 
hectares”. Sendo assim, é impossível taxar de incons-
titucional um texto que nada mais é senão a exata re-
produção do que diz a nossa Carta Magna. 

Mas as razões do veto seguem afirmando que a 
submissão do Plano de Outorga Florestal ao Congres-
so “vincula sua aprovação, inclusive, a contingências 
políticas de curto prazo, além de criar novos processos 
administrativos para a tramitação da matéria”. 

É outra alegação absurda. Submeter qualquer 
decisão governamental ao Parlamento – quando assim 
o determinar a Constituição – é, de fato, submetê-la 
ao embate das forças políticas que, como não poderia 
deixar de ser, se digladiam no dia-a-dia da atividade 
parlamentar. Se isso poder fazer mais lenta a tramita-
ção da matéria, é um problema que não se pode mais 
discutir, uma vez que o que se está fazendo nada mais 
é senão cumprir determinação constitucional. É este, 
por excelência, o rito do processo democrático. A não 
ser que o Presidente da República esteja querendo 
assumir, de vez, função legisladora que não lhe cabe. 
Aliás, a edição de medidas provisórias tem sido uma 
constante por parte de S.Exa. Pior, ainda, é a Presi-
dência afirmar que a providência sugerida contraria o 
interesse público, como se pretendesse que os assun-
tos de interesse nacional sejam discutidos apenas no 
aconchego dos gabinetes palacianos. É uma incongru-
ência. É desconsiderar o salutar processo democrático 
na adoção de decisões que pedem a participação de 
muitos para se chegar à melhor decisão.

Quero deixar claro, Sr. Presidente, que o PPS não 
se vale de subterfúgios nem apresenta razões vagas 
ao defender a legalidade e o respeito aos preceitos 
constitucionais. Ao contrário, cumprindo sua respon-
sabilidade cidadã, dirigiu-se, de pronto, ao Supremo 
Tribunal Federal, a quem cabe a guarda da Constituição 
Federal, e propôs, na última quarta-feira, dia 21, uma 
ação direta de inconstitucionalidade que versa sobre 
este tema. Defendemos que o STF mantenha o texto, 
mas que a legislação valha somente para áreas com 
até 2.500 hectares. Se a porção de floresta concedida 
para exploração for maior, o processo terá de passar 
obrigatoriamente pelo Congresso Nacional, para se 
fazer cumprir a lei. E, em caráter liminar, solicitamos a 
imediata suspensão de concessões de áreas maiores 
que 2.5000 hectares.

É, portanto, incorreto o argumento presidencial 
de que o crivo do Parlamento iria gerar muita burocra-
cia. O que pensa S.Exa., então? Fechar o Congresso? 
O que o Presidente não diz é que, no Congresso, ao 
contrário do que o Governo pretende, as discussões 
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são abertas e transparentes. Assim, as concessões de 
áreas florestais passarão a ser transparentes, dando à 
população acesso a informações sobre elas. 

Da forma como está, o Executivo libera a con-
cessão a qualquer extensão de floresta, independen-
temente do tamanho. Isso quer dizer que se pode dar 
até uma floresta inteira, que não tem nada demais 
passar por cima da vontade do Congresso Nacional, 
que não precisa discutir com a sociedade, que basta 
o Presidente assinar o documento? Não é o que de-
fende o PPS e, certamente, não é o que quer a socie-
dade brasileira.

Exigimos transparência. As florestas são patri-
mônio do povo brasileiro e estão, portanto, sujeitas 
ao preceito constitucional. O que está em jogo é a 
soberania do nosso País. Não é tarde para que seja 
evitado o desrespeito à ordem constitucional e o des-
prezo às atribuições constitucionalmente conferidas 
ao Congresso Nacional. 

Está nas mãos do Supremo Tribunal Federal cor-
rigir essa grave distorção. 

Era o registro, Sr. Presidente, em nome do 
PPS.

Durante o discurso do Sr. Moreira Men-
des, o Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Marcio Junquei-
ra, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Pas-
sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE

 O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, aguarda-se para as 
próximas horas o envio ao Congresso Nacional da 
mensagem do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva re-
ferente à reforma tributária, que constitui compromisso 
do atual Governo, seguidamente reclamado pelo Con-
gresso Nacional e os setores mais conscientizados da 
comunidade brasileira.

Recorde-se de que, nas 2 últimas Legislaturas, a 
matéria passou a ser alvo de constantes debates neste 
plenário, tendo sido elaborada por Comissão Especial, 
presidida pelo então Deputado Germano Rigotto, uma 
proposição que consubstanciaria, naquela ocasião, 
pleitos justos e legítimos das nossas Unidades Fede-

radas e de tradicionais entidades representativas de 
categorias econômicas e profissionais.

Recentemente, o nosso colega, Deputado Ar-
mando Monteiro Neto, dirigente máximo da Confede-
ração Nacional da Indústria, reclamava uma urgente 
reformulação de nossa sistemática tributária, capaz 
de diminuir o peso exagerado dos impostos, o que 
passou a representar bandeira de luta do empresa-
riado do País.

O Ministro Guido Mantega estimulou os estudos já 
em curso no âmbito de sua Pasta, definindo alterações 
básicas, capazes de sensibilizar o Congresso e todos 
os estamentos mais esclarecidos da comunidade.

Evidentemente que uma matéria de tamanha 
relevância ensejará debates em nossas Comissões 
Permanentes, tornando indispensável a realização 
de audiências públicas para identificar o pensamento 
mais ajustável à realidade brasileira.

Destaque-se, por outro lado, que a reforma coin-
cide com a apreciação da prorrogação da CPMF, ainda 
tramitando no Senado Federal, em meio a articulações 
políticas, conduzidas por credenciados interlocutores 
do Executivo.

Acredito que, por mais relevante que seja essa 
temática, não haverá tempo hábil para o seu exame 
na presente Sessão Legislativa, tudo indicando que, 
somente no ano vindouro, poderá haver uma delibe-
ração congressual de tamanha magnitude.

De qualquer forma, confirmada tal versão, o nosso 
Parlamento não pode deixar de emprestar prioridade 
à discussão de um assunto que interessa de perto a 
todos os brasileiros.

Não haveremos de proceder, no caso, como se 
verificou na reforma política, quando as 2 Casas per-
deram a oportunidade histórica de decidir em torno do 
palpitante assunto.

 O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Que-
ro agradecer ao Deputado Germano Bonow, do Rio 
Grande do Sul, a paciência em aguardar o Parlamentar 
Mauro Benevides proferir o seu pronunciamento.

Tem a palavra o ilustre Deputado Germano Bo-
now.

O SR. GERMANO BONOW (DEM-RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Marcio 
Junqueira, Srs. Deputados, há alguns anos, na condi-
ção de técnico da Secretaria Estadual de Saúde, fiz o 
levantamento do número de pacientes hospitalizados no 
velho Hospital Psiquiátrico São Pedro, de Porto Alegre, 
destinado ao tratamento de doenças mentais. 

Para realizar aquele trabalho, fui à noite até o 
hospital, porque os pacientes circulavam pelo prédio 
centenário, de 1884. E o ano era o de 1974. Estava, à 
época, acompanhado de vários técnicos da adminis-
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tração do Secretário Estadual Jair Soares, que depois 
foi Governador. Contamos cerca de 5.500 pacientes 
– 5 pacientes eram acomodados, às vezes, em 2 ca-
mas. A situação era extremamente crítica. Era o tipo 
de manicômio que posteriormente levou ao surgimento 
da luta antimanicomial.

Nos anos 30 iniciava-se a reforma psiquiátrica no 
Rio Grande, com a instalação da Clínica Olivé Leite e 
do Sanatório Henrique Roxo, em Pelotas, e com a uti-
lização de técnicas superadas, como a malarioterapia, 
o tratamento moral, a insulinoterapia, a laborterapia, a 
praxiterapia, enfim, uma série de procedimentos. 

Nos anos 60, surge o curso de pós-graduação em 
Psiquiatria na Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul e passam a ser formadas equipes multidisciplinares 
para melhor atender o doente mental. O atendimento 
passou a ter enfoque social. 

Ainda nos anos 60 é inaugurado o primeiro hos-
pital-dia para atender o doente mental, e começa a 
desinstitucionalização do paciente. 

Para que se tenha uma idéia da situação, na Clí-
nica Olivé Leite, em Pelotas, em 1930, 18% dos pa-
cientes eram asilados; em 1990, apenas 0,8%. 

Nos anos 70, quando visitamos o Hospital Psi-
quiátrico São Pedro, Deputado Alceni Guerra, tivemos 
a oportunidade de participar de uma equipe que deu 
início à reforma psiquiátrica. O nosso objetivo era o de 
localizar os familiares pela regionalização no atendi-
mento de pacientes do interior e pela capacitação de 
profissionais – não apenas da área médica, mas tam-
bém de outras áreas relacionadas à saúde –, e con-
seguimos reduzir o número de internações.

Chegamos aos anos 80. Graças à Constituição 
de 1988, foram introduzidas novas técnicas terapêuti-
cas, e, entre outros fatos, cito a extinção dos serviços 
de saúde e o início da fusão dos Ministérios da Previ-
dência Social e da Saúde. 

Nos anos 90 ocorreu a municipalização dos servi-
ços de saúde, e novos medicamentos para o tratamento 
de doenças mentais foram introduzidos no mercado. 

Finalmente, em 2001, foi realizada a reforma 
psiquiátrica, por meio da Lei nº 10.216. Essa reforma 
psiquiátrica visava ao esvaziamento dos leitos psiqui-
átricos. 

Diz textualmente o relatório final da 3º Conferên-
cia Nacional de Saúde Mental, realizada em dezem-
bro de 2001: 

“...e são pactuados democraticamente os 
princípios, diretrizes e estratégias para a mu-
dança da atenção em saúde mental no Brasil. 
Desta forma, a III Conferência consolida a Re-
forma Psiquiátrica como política de governo, 
confere ao CAPS o valor estratégico para a 

mudança do modelo de assistência, defende 
a construção de uma política de saúde mental 
para os usuários de álcool e outras drogas, e 
estabelece o controle social como a garantia do 
avanço da Reforma Psiquiátrica no Brasil”.

No que diz respeito às unidades do Centro de 
Atenção Psicossocial – CAPS, o País tinha 295 centros, 
em 2001, e agora tem 1.123. Segundo relatórios do 
Governo, as unidades do CAPS crescem em ritmo in-
tenso: só nos últimos 4 anos foram implantadas 623. 

Dos 1.123 CAPS, temos um tipo de unidade – é 
bom que se esclareça, Deputado e Senador Mauro 
Benevides – que atende às cidades com até 70 mil ha-
bitantes e que não tem psiquiatra, mas apenas médico 
generalista, que supostamente deveria estar treinado 
para a consulta desses pacientes. E, dos 1.123 CAPS, 
508 não têm médico generalista. 

A 3ª Conferência Nacional de Saúde Mental de-
fende a construção de mais CAPS e de um centro espe-
cializado para atender usuários de álcool e drogas. 

Apesar de ter sido uma prioridade debatida na 
Conferência, foram instalados 153 CAPS no País. Três 
Unidades da Federação não possuem nenhum CAPS; 
4 possuem apenas 1 para atender usuários de álcool 
e drogas; e 8 têm apenas 2 ou 3. Ou seja, existem 23 
CAPS em 15 Estados.

Assistimos a audiência pública promovida pela 
Comissão de Seguridade Social e Família à qual este-
ve presente o Dr. Antônio Geraldo da Silva, que citou 
o abuso do álcool como uma das principais causas de 
incapacitação no mundo – é a quarta causa. 

O Plantão de Emergência em Saúde Mental do 
Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, no Bairro Cru-
zeiro, em Porto Alegre, atendeu, no segundo semes-
tre de 2006, quase 10 mil pessoas, das quais 1.154 
precisavam ser internadas. Por quê? Porque eram 
dependentes químicas. E, dessas, 600 não consegui-
ram internação. 

Diz Lana Bittencourt, Coordenadora do Plantão 
de Emergência em Saúde Mental do Bairro Cruzeiro: 

“É alarmante constatar que metade das 
indicações de internação numa emergência em 
saúde mental é para dependentes químicos e 
que, mesmo assim, ao longo do ano, 663 pa-
cientes (DQ) ficaram sem vaga. 

Outro dado significativo é que, se os hos-
pitais psiquiátricos são multados pelo não-fe-
chamento de leitos, preconizado na Reforma 
Psiquiátrica, com certeza o mesmo não ocor-
re pela não-abertura de leitos em hospitais 
gerais”.
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A coordenadora diz também que, naquele ano, 
conseguiu um leito no Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre.

No Relatório de Gestão de 2003/2006 do Minis-
tério da Saúde, sobre a estratégia de atenção a trans-
tornos associados ao consumo de álcool e drogas, 
prevê-se a implantação de mais CAPS: “É uma rede 
importante, mas temos certeza de que ainda é insufi-
ciente”. O próprio Ministério admite que o número de 
CAPS instalados no País é insuficiente.

Em 2003, o atual Presidente da República criou 
um grupo de trabalho interministerial para elaborar 
um plano de atenção integral aos usuários de álcool. 
Definitivamente, constata-se na pauta da saúde públi-
ca que o álcool é a droga que mais impacto causa na 
população mundial e constitui a matriz conceitual do 
Ministério da Saúde. 

Temos 153 CAPS especializados no atendimento 
aos dependentes químicos em nosso País. E é uma 
prioridade. 

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro Be-
nevides.

O Sr. Mauro Benevides – Cumprimento V.Exa. 
por este pronunciamento marcadamente científico, fun-
damentado em estatísticas atualizadas que projetam, 
diante deste Plenário e da opinião pública brasileira, 
um homem identificado com a Psiquiatria. V.Exa. de-
monstra, inequivocamente, a sua competência. E me 
permito dizer que, na próxima sexta-feira, em Forta-
leza, será lançado o livro Reminiscências – a História 
de um Professor em Cinco Vivências, do professor de 
Psiquiatria Josué de Castro, da Universidade Federal do 
Ceará, em que faz uma retrospectiva, desde a criação 
da Faculdade de Medicina do Ceará. Naturalmente, a 
sua experiência como professor de Psiquiatria sucede 
os grandes nomes que, no passado recente, marca-
ram a sua presença na nossa escola de Medicina, a 
exemplo do Prof. Jurandir Picanço e de outros grandes 
psiquiatras. Se tiver de me manifestar na solenidade de 
lançamento desse livro, convidado que fui para tanto, 
eu me arrimarei, porque acredito que haverei de fazê-
lo muito bem fundamentado, no discurso de V.Exa. na 
tarde de hoje, que ouço atentamente. Embora o meu 
direcionamento seja para outra área do conhecimento, 
a forma didática com que V.Exa. expõe a situação do 
tratamento da saúde mental em nosso País realmente 
garante neste plenário a sua projeção, a sua marcante 
atuação, ao abordar tema da maior relevância para o 
País. Cumprimento V.Exa. pelo seu discurso na tarde 
de hoje.

O SR. GERMANO BONOW – Obrigado, Depu-
tado Mauro Benevides.

Quero lembrar ao Deputado Alceni Guerra que 
está previsto o atendimento ao doente mental, ao 
adolescente e à criança, com a instalação do CAPS 
Infanto-Juvenil. 

Foram instalados no Brasil, em 2007, 83 CAPS. 
Neles há, ou 1 psiquiatra, ou 1 neurologista, ou 1 pe-
diatra. Lamentavelmente – e V.Exa. deve ter conheci-
mento disso, Deputado Marcio Junqueira –, em seu 
Estado não há nenhum CAPS, como não há nenhum 
no Amazonas, no Amapá, no Acre, em Rondônia, no 
Tocantins, no Espírito Santo; há apenas 1 no Distrito 
Federal, no Pará, em Goiás, em Sergipe, em Alagoas, 
no Piauí e em Mato Grosso. Em Porto Alegre, esse 
plantão de emergência da Vila Cruzeiro é o único que 
atende a menores de idade.

Restam ainda 379, dos quais 341 contam com 1 
psiquiatra e 38, com 2.

Então, inegavelmente, é importante o trabalho do 
Ministério da Saúde, e fundamental o estabelecimen-
to dessa rede que apresenta aumento significativo de 
unidades instaladas.

Além do CAPS, a saúde mental é atendida por 
860 ambulatórios no País, mas os representantes do 
Ministério da Saúde dizem que os ambulatórios são 
pouco articulados com a rede de atenção – quem diz é 
o Ministério –, têm baixa resolutividade, imensas listas 
de espera e necessitam de reformulação.

O Ministério da Saúde propõe também as resi-
dências terapêuticas, que têm aumentado. Em 2002, 
eram 85; hoje são 479. Nestas, nobre Deputado Mar-
cio Junqueira, temos 2.500 pacientes. É bom deixar 
isso claro.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Marcio 
Junqueira.

O Sr. Marcio Junqueira – Nobre Deputado Ger-
mano Bonow, quero agradecer ao povo do Rio Grande 
do Sul por tê-lo enviado a esta Casa. V.Exa. poderia 
estar fazendo explanações políticas ou pensando nas 
próximas eleições, mas faz hoje um discurso que repre-
senta extrema contribuição não só para o Rio Grande 
do Sul, mas também para o País. Quando aborda a 
realidade do tratamento psiquiátrico, da dependência 
das drogas, V.Exa. demonstra aquilo que é destoante 
no Governo: o seu descompromisso com o setor. Como 
bem disse V.Exa., os Estados de Roraima, Amazonas, 
Amapá, Acre, ou seja, a Região Norte está abando-
nada. Quem tem familiar com algum tipo de doença 
mental tem de se virar, tem de se apegar a forças so-
brenaturais. Portanto, nobre Deputado Germano Bo-
now, em nome do povo brasileiro, em nome do Estado 
de Roraima, agradeço a V.Exa. pelo brilhante e preciso 
pronunciamento. 
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O SR. GERMANO BONOW – Muito obrigado, 
nobre Deputado Marcio Junqueira.

Quero também fazer referência aos pacientes 
que saem dos hospitais e que deveriam ser encami-
nhados para as residências terapêuticas. Hoje, repito, 
há 479 residências terapêuticas, enquanto que em 
2002 eram apenas 85. Portanto, houve um aumento 
considerável. 

A residência terapêutica é complementada por 
excelente projeto do Governo: o Programa de Volta 
para Casa. Com ele são atendidos mais de 2 mil pa-
cientes. Ou seja, os 2 programas, juntos, em 2007 não 
atenderam 5 mil pacientes que saíram dos hospitais. 
Mas no Hospital São Pedro, de Porto Alegre, em que 
comecei esta dissertação, Deputado Alceni Guerra, 
tinha 5 mil pacientes em 1974. 

Com base nessas informações sobre as residên-
cias terapêuticas, o Programa de Volta para Casa, os 
40 ou 50 centros de convivência cultural existentes em 
3 ou 4 Estados, ficamos extremamente preocupados 
com a política de saúde mental. Mesmo com tudo isso 
implementado, ainda temos um longuíssimo caminho 
a percorrer. 

No entanto, a atenção ao doente mental não pode 
prescindir da internação hospitalar.

Antes de falar sobre hospitalização, ouço com 
prazer o nobre Deputado Alceni Guerra.

O Sr. Alceni Guerra – Deputado Germano Bonow, 
confesso o meu constrangimento em aparteá-lo. Estou 
aqui atento e aprendendo, como sempre acontece em 
reuniões de que participamos juntos. Os dados hoje 
apresentados por V.Exa. são preciosos: é uma aula 
sobre a política de saúde mental implantada no País. 
Aproveito a oportunidade para agradecer ao povo do 
Rio Grande por ter-lhe enviado a esta Casa. V.Exa. tem 
extraordinária trajetória. Foi um brilhante Secretário de 
Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
– fui testemunha disso –, extraordinário Deputado Es-
tadual e agora um Deputado Federal que nos ensina 
todos os dias. Não quero me alongar para não inter-
romper o brilhante discurso de V.Exa. Muito obrigado, 
Deputado Germano Bonow.

O SR. GERMANO BONOW – Obrigado, Depu-
tado Alceni Guerra.

Quero deixar claro que não defendo o manicômio 
como uma mistura de hospital, asilo e prisão. 

Quando o então Deputado Paulo Delgado, em 
setembro de 1989, apresentou a justificativa do projeto 
de lei que acabou com a instituição do Dia Nacional da 
Luta Antimanicomial, tínhamos 120 mil leitos psiqui-
átricos. Em 2007, temos 38.842 leitos. Seguramente, 
V.Exas. têm conhecimento de que a população brasi-
leira aumentou e muito.

Diz o Dr. Valentim Gentil, da Universidade de 
São Paulo: 

“Desmontou-se parte da rede hospitalar 
ruim, às vezes depósitos, às vezes asilos – às 
vezes hospitais – e substitui-se por 2.000 leitos 
psiquiátricos em Hospitais Gerais...” – e pouco 
mais de 1.000 CAPS – “Onde foram parar as 
pessoas ‘desinternadas’, os novos doentes 
graves e o dinheiro?” 

Os doentes mentais do Brasil estão nas ruas.
Continuo a leitura:

“O Governo do Estado de São Paulo foi 
pressionado a fechar mais leitos, mas se re-
cusou – por saber que não havia onde pôr as 
pessoas. Descobriu-se que o Estado não po-
deria despejar os doentes na rua. Entretanto, 
a maioria dos psicóticos nas ruas de todos os 
países que fecharam seus leitos nem chega-
ram aos manicômios; simplesmente não foram 
atendidos. Isso é desassistência”. 

Essa decisão levou São Paulo a ter quase um 
terço dos leitos psiquiátricos do País. Contei os leitos 
disponíveis no Acre, no Pará, no Distrito Federal, no 
Amazonas, em Mato Grosso, no Rio Grande do Sul e 
na Bahia. Esses Estados, juntos, têm população maior 
que a de São Paulo, e número de leitos menor que o 
do Paraná e de Pernambuco. Paraná tem população 
equivalente à do Rio Grande do Sul; Pernambuco, um 
pouco menor que a do Rio Grande do Sul. Mas tanto 
Paraná quanto Pernambuco, de forma isolada, têm 
mais leitos psiquiátricos que essas 6 Unidades da 
Federação citadas.

Meu tempo se escasseia. Vou acelerar, Sr. Pre-
sidente: Volto ao relatório do Plantão de Emergência 
em Saúde Mental do Pronto Atendimento Cruzeiro do 
Sul, de Porto Alegre:

“A crescente procura por atendimento 
na emergência pelos dependentes químicos 
e a enorme carência de locais para tratamento 
ambulatorial deste grupo poderiam nos levar 
a afirmar que tal defasagem concentra-se na 
dependência química. Entretanto, os números 
demonstram que não é bem assim. Faltam va-
gas em todas as categorias”.

O mesmo relatório diz: 

“O Plantão vem cumprindo a sua missão, 
dentro da Reforma Psiquiátrica, de evitar inter-
nações de longa duração. Mas onde estão as 
vagas em Hospitais Gerais? No Rio Grande 
existem 597”. 
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Chamo a atenção ainda para um dado que me 
parece alarmante e diz respeito à compra de vagas 
para adolescentes. 

E mais: 

“Se a demanda aumentou 25%, se não 
houve melhorias estruturais no Plantão e se 
mesmo assim indicamos menos internações, o 
mesmo não ocorreu com as vagas. Estas dimi-
nuíram 3,6% em relação ao semestre anterior. 
Isso é mais do que trabalhar no vermelho. Isso 
é trabalhar em estado de calamidade”.

O Movimento Nacional de Luta Antimanicomial 
– e aqui cabe a observação de que não conheço nin-
guém que defenda manicômio; absolutamente ninguém 
– buscava abolir os manicômios e reduzir o número de 
leitos para doentes mentais.

Algumas das suas alegações: doença mental não 
existe; hospital psiquiátrico é lugar de confinamento da 
classe trabalhadora, e outras. 

Temos de buscar a experiência, Deputado Alceni 
Guerra, de outros países.

A política de redução de leitos na Grã-Bretanha, 
citada por Carol Sonenreich, feita em 1962 durante os 
governos conservadores, depois de 1997, com a eleição 
dos Trabalhistas, passou a ser revisada energicamente. 
Assim, a chamada “assistência comunitária” passou a 
ser nomeada “espectro assistencial”. Alocaram-se ver-
bas para construir unidades psiquiátricas. O número 
crescente de abandonados, indefesos, perigosos, pre-
sos em tratamento, enfim, os expulsos dos hospitais 
constituíram problema que o Governo Trabalhista da 
Grã-Bretanha decidiu não ignorar mais.

No Canadá aconteceu o mesmo, a tal ponto que 
o Dr. Julio Arboleda-Flórez, psiquiatra respeitado no ce-
nário internacional e citado por Carlos Alberto Crespo 
de Souza num trabalho sobre Psiquiatria Forense, disse 
que o fechamento de leitos em hospitais psiquiátricos 
de alguns países ocidentais determinou progressiva 
demanda por serviços psiquiátricos forenses e aumen-
tou o número de doentes mentais nas prisões.

Os norte-americanos, na época do Governo Ken-
nedy, tentaram a mesma solução: tirar os pacientes 
dos hospitais.

Conferência realizada na Alemanha, em 2000, 
informa-nos sobre a situação de diversos países eu-
ropeus. Nos países do Leste Europeu, sob o regime 
comunista, a reforma psiquiátrica não progredia; na 
República Democrática Alemã só se iniciou uma re-
forma depois de 1989; portanto, depois da unificação; 
e, na República Federativa Alemã, o Parlamento reco-
mendou, em 1971, uma reforma sem fechamento de 
hospitais psiquiátricos.

Como no resto do mundo, na Europa a reforma 
foi aplicada somente nos países mais ricos. Os regi-
mes comunistas nunca a adotaram.

Nem China, nem Cuba proclamaram o objetivo 
de reduzir o número de leitos psiquiátricos.

A Itália mereceria observação destacada, mas 
vou sintetizar: nela também não vem dando certo 
essa solução. 

Sr. Presidente, quero, ao concluir, citar mais uma 
vez o que disse o médico Valentim Gentil Filho, Pro-
fessor Titular de Psiquiatria da Faculdade de Medici-
na da USP: 

“Esqueceu-se a dimensão médica, bio-
lógica, conhecida desde o Velho Testamento, 
porque as pessoas têm doenças e não apenas 
‘sofrimento psíquico’.

O sofrimento psíquico é universal. É ne-
cessário sair da ambigüidade para que a psi-
quiatria não perca a identidade. Se vamos falar 
de sofrimento psíquico, prefiro Dostoiévski, 
Proust, Thomas Mann – essas pessoas falaram 
de sofrimento psíquico muito melhor do que 
qualquer psiquiatra. O domínio do sofrimento 
psíquico é da humanidade. Quem faz melhor 
a abordagem disso são escritores, poetas, 
filósofos, não são os médicos, psicólogos, 
psicanalistas e psiquiatras. (...) O que estou 
dizendo é que o sofrimento psíquico não é um 
problema médico’.

Sou contra o manicômio, repito pela terceira vez, 
mas não posso ignorar o que está acontecendo com 
a população brasileira. É preciso levar em conta os 
progressos da Psiquiatria; é preciso levar em conta a 
ampla experiência internacional; é preciso aumentar 
o volume de recursos financeiros à disposição para o 
atendimento do doente mental.

Há, mais do que nunca, a necessidade de ouvir 
a universidade. É imperativa a criação de uma rede de 
atenção integral em saúde mental que efetivamente 
atenda às necessidades dos pacientes em todos os 
níveis de assistência, que conte com conhecimentos 
e equipes de internação capazes de atuar na promo-
ção, na prevenção, no diagnóstico, no tratamento, na 
atenção e na reabilitação do paciente. 

A rede de atendimento deve possuir CAPS, re-
sidência terapêutica, Programas De Volta para Casa, 
centros de convivência cultural e hospital.

Não há como não observar que os mais des-
favorecidos econômica e socialmente são os mais 
prejudicados com o fechamento dos hospitais psiqui-
átricos e com a conseqüente redução do número de 
leitos. Por isso, o Sindicato Médico do Rio Grande do 
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Sul lançou a campanha Loucura é a Falta de Leitos 
Psiquiátricos.

Quero agradecer ao Dr. Valentim Gentil Filho, a 
Antônio Geraldo da Silva, a Carol Sonenreich, a Carlos 
Alberto Crespo de Souza, a Maria Beatriz Targa, a Ma-
rinon Porto, a Josimar França, à Clínica Olivé Leite e a 
todos aqueles que me ajudaram e comigo contribuíram 
para que pudesse trazer-lhes estas informações.

Quero agradecer, em especial, ao Sr. Presidente, 
por me conceder um pouco mais de tempo para ex-
por a angústia de ver doentes mentais nas ruas das 
nossas cidades, bem como aos 2 Deputados que me 
prestigiaram nesta tarde, e ao Deputado Mauro Bene-
vides pela atenção.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Germano Bo-
now, assumem sucessivamente a Presidência 
a Sra. Fátima Bezerra e o Sr. Marcio Junqueira, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Con-
cedo a palavra à Deputada Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, o final do ano se aproxima, e estamos às vésperas 
de encerrar os trabalhos legislativos de 2007.

Sr. Presidente, espero e confio que até o final do 
ano esta Casa vote não apenas a proposta de Orça-
mento para 2008, mas também apresente boa produção 
legislativa, apreciando matérias de relevante interesse 
para a sociedade brasileira, a exemplo dos projetos de 
lei que tratam do Piso Salarial Nacional para os profis-
sionais do magistério público da educação básica, do 
Estatuto da Igualdade Racial, entre outros.

Em janeiro de 2008, vamos celebrar o primeiro 
ano do segundo mandato do Governo Lula. Nesse 
sentido, Sr. Presidente, quero aproveitar o tempo de 
que disponho no Grande Expediente para fazer exa-
tamente o balanço desse período, enfocando espe-
cialmente as temáticas da educação e do desenvol-
vimento econômico. Quero fazer aqui breve resumo 
das principais realizações do Governo do Presidente 
Lula, do PT, em benefício do País, destacando espe-
cialmente as ações voltadas para o meu Estado, o Rio 
Grande do Norte.

O Presidente Lula, no início deste ano, ao lançar 
o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, rom-
peu com a concepção do Estado mínimo, adotada pelo 
Governo anterior, e resgatou o papel do Estado indutor 
do desenvolvimento econômico. Com o PAC, estamos 
recuperando a visão de planejamento de longo prazo 
para o País, na medida em que o projeto formulado 

impulsiona o desenvolvimento sustentável com vistas 
à diminuição das desigualdades regionais.

Para este segundo mandato, é importante tam-
bém destacar, o Presidente Lula elegeu como linhas 
mestras da sua atuação exatamente o projeto de de-
senvolvimento nacional com geração de emprego, 
distribuição de renda, inclusão social e educação de 
qualidade.

É inegável, Sr. Presidente, que hoje estamos vi-
vendo um momento muito favorável ao crescimento 
econômico, na medida em que aumentou os investi-
mentos público e privado no Brasil.

Nos primeiros 6 meses deste ano, a economia 
brasileira cresceu 4,9% em relação ao mesmo perío-
do do ano anterior; houve recuperação da indústria e 
da agricultura; o País gerou mais empregos formais; 
a taxa de desemprego caiu, e a massa salarial seguiu 
aumentando; e o crédito se expandiu, incluindo os de-
sembolsos do BNDES. Enfim, ocorreu um boom no 
mercado de capitais e nos financiamentos imobiliários, 
e houve aumento da taxa de investimentos, puxada 
tanto pelas compras de máquinas e equipamentos 
quanto pela expansão da construção civil.

Este momento favorável que a economia brasi-
leira vive não se deve somente ao contexto também 
favorável do plano internacional. Temos de reconhecer 
que esse crescimento da economia brasileira se deve 
ao fato de o Governo ter feito o dever de casa no pri-
meiro mandato, quando voltou os olhos para o controle 
da inflação, a estabilização das finanças, a diminuição 
da vulnerabilidade externa, o combate à pobreza e a 
melhoria da distribuição de renda no Brasil, com vis-
tas a criar as bases para o início de um novo ciclo de 
desenvolvimento econômico, liderado pela expansão 
do mercado de consumo de massa.

E hoje isso é fato. Até os nossos adversários têm 
de reconhecer que o Brasil está experimentando a re-
cuperação do seu crescimento econômico. 

É nesse contexto que temos de ressaltar a impor-
tância e o significado do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC, previsto para o período de 2007 
a 2010, quando serão investidos na infra-estrutura do 
nosso País 503 bilhões de reais, sendo 170 bilhões de 
reais para a infra-estrutura social e urbana; 58 bilhões 
de reais para a infra-estrutura de transporte, incluindo 
rodovias, ferrovias, portos, hidrovias e ligações inter-
modais; e 274 bilhões de reais para energia.

É bom destacar que o PAC é implantado de modo 
transparente. Cada Estado criou o seu Comitê Gestor, 
que deve contar também com a participação da so-
ciedade civil no acompanhamento e na fiscalização 
de todos esses investimentos que já começam a ser 
feitos no nosso País.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao lan-
çar o PAC, o Governo fez algo muito bom: provocou 
Estados e Municípios a formularem as suas agendas 
de crescimento. Isso está acontecendo. Na medida 
em que os Estados também lançam suas agendas 
de crescimento, contribuem para que o Brasil cresça 
com inclusão, de maneira sustentável e aproveitando 
ao máximo os recursos públicos.

Nesse sentido, quero saudar a Governadora Wil-
ma de Faria pela iniciativa de lançar, ainda em março 
deste ano, a sua Agenda do Crescimento, que vem se 
somar ao PAC do Governo Federal para impulsionar 
o desenvolvimento do Estado e melhorar a qualidade 
de vida do povo potiguar.

Os investimentos previstos para os próximos 4 
anos são da ordem de 15 bilhões. A Agenda apresen-
tada por S.Exa. recebeu o apoio de boa parte da classe 
empresarial norte-rio-grandense. O setor produtivo vai 
participar com cerca de 7 bilhões, 46% dos investimen-
tos previstos, até 2010. Desse total, o Governo Federal 
vai contribuir com quase 2 bilhões de reais.

O valor global dessa primeira etapa de investi-
mentos engloba recursos federais para obras estrutu-
rantes no Rio Grande do Norte. Na área de energia, a 
Termelétrica TERMOAÇU, a ser inaugurada brevemen-
te, e a fábrica de gasolina da PETROBRAS, já que o 
Rio Grande do Norte é o segundo maior produtor de 
petróleo do País.

O Rio Grande do Norte tem também grande po-
tencial em aqüicultura, seja no cultivo do camarão, 
seja na pesca. Vai ser de uma riqueza extraordinária 
seu primeiro terminal pesqueiro e impulsionará muito 
o desenvolvimento da pesca.

Acrescento ainda os investimentos em infra-es-
trutura de turismo e na construção da Ponte Forte–Re-
dinha, entregue à população na semana passada, que 
representou custo de 194 milhões, dos quais o Governo 
Federal entrou com 130 milhões – 40 milhões a fundo 
perdido e 90 milhões via financiamento do BNDES.

Somam-se à Agenda do Crescimento do Rio 
Grande do Norte mais recursos do Governo Federal 
voltados para saneamento e habitação, áreas muito 
importantes, da ordem de 800 milhões, neste ano. 
Não é mais promessa nem discurso: os convênios já 
foram assinados entre os Governo Federal e Estadu-
al e as Prefeituras de Natal, Mossoró e Parnamirim, 
entre outras.

Também estão assegurados no PAC do Governo 
Federal investimentos em obras consideradas vitais e 
prioritárias para o desenvolvimento regional do meu 
Estado, como a duplicação da BR-101, a restruturação 
do Terminal Salineiro de Areia Branca, a transposição 
de águas do Rio São Francisco e a construção da 

Adutora do Alto Oeste e do Aeroporto de São Gonça-
lo do Amarante.

No campo da infra-estrutura rodoviária, a situa-
ção nos causava vergonha: estradas esburacadas e 
abandonadas porque, infelizmente, o Governo anterior 
não investiu nessa área.

Há 20 anos se arrastava a luta pela recuperação 
do trecho da BR-405 que liga Mossoró a Apodi, 2 im-
portantes cidades do meu Estado. A obra foi entregue 
agora, no Governo do Presidente Lula.

Outra importante obra é a da Ponte de Jucurutu, 
que integra o projeto de implantação da BR-226, via 
de ligação de 2 importantes regiões do Estado: o Se-
ridó e a região oeste, até o Ceará. Há 12 anos essa 
obra se arrastava, mas foi concluída no Governo do 
Presidente Lula.

Até 2010, o Governo Federal vai investir 200 mi-
lhões de reais apenas em infra-estrutura rodoviária. 
Cito a BR-304, no contorno de Currais Novos e de 
Caicó, e a BR-226, na região do Seridó.

Vamos concluir a BR-226 até o vizinho Estado do 
Ceará e realizar um sonho da comunidade de Campo 
Grande, na região oeste, com a construção da estrada 
que vai ligá-la a Upanema e Mossoró. Há anos aquela 
comunidade luta pela construção da rodovia, assim 
como pela Estrada do Cajueiro. Trata-se de 2 impor-
tantes estradas que vão impulsionar o desenvolvimento 
econômico daquela região.

Vai ser feita também a duplicação de 17 quilô-
metros da BR-304, na Reta Tabajara.

Para a construção do Complexo Viário de Mosso-
ró, a segunda cidade do Estado, vão ser investidos 77 
milhões de reais. Ele vai dar extraordinário suporte à 
cidade, que a cada dia cresce no cenário econômico-
social. Isso também não é mais promessa. O Ministro 
Alfredo Nascimento, dos Transportes, esteve na cida-
de representando o Presidente Lula. O convênio já foi 
assinado, e a ordem de serviço, expedida.

No campo da infra-estrutura hídrica, quero desta-
car a construção de mais adutoras, o aproveitamento 
das águas da Barragem Santa Cruz, a retomada da 
construção da Barragem da Oiticica. Aliás, essas 2 
obras são as mais importantes no que diz respeito à 
infra-estrutura hídrica. Com a transposição de águas do 
Rio São Francisco, vão representar importante suporte 
para a sustentabilidade hídrica do Estado.

Por esse motivo, não desistimos de lutar e de so-
nhar. O Rio Grande do Norte, ao lado de Ceará, Per-
nambuco e Paraíba, vai ser contemplado com a trans-
posição de águas do Rio São Francisco. Isso é muito 
importante para nós, pois vai beneficiar especialmente, 
repito, 2 importantes regiões do Estado: o oeste e o 
Seridó, o conhecido semi-árido nordestino.
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Sr. Presidente, como disse no início do meu pro-
nunciamento, também vou falar sobre educação. Vou 
traçar o quadro do seu desenvolvimento, até porque 
não há como garantir desenvolvimento social e cresci-
mento econômico sem apostar em educação.

O Estado brasileiro tem uma dívida social enor-
me com o povo em termos de educação. Dívida essa 
traduzida pelo elevado déficit de escolarização e pela 
precária qualidade do ensino, ainda mais cruel e dra-
mática na minha Região Nordeste, na qual, segundo o 
mapa do analfabetismo brasileiro, concentra-se o maior 
número de analfabetos do País: mais de 70%.

Sabemos o porquê disso: desequilíbrios regio-
nais, profundas desigualdades que caracterizaram a 
sociedade brasileira e tornaram o direito à educação 
privilégio de poucos e não direito de todos.

Sr. Presidente, com muita alegria quero dizer 
que finalmente o tempo em que a escola pública e a 
universidade eram tratadas sem a devida prioridade 
passou, porque as políticas públicas adotadas pelo 
Governo do Presidente Lula são voltadas para a ex-
pansão, o fortalecimento e a melhoria da qualidade 
da educação brasileira. Fico muito à vontade para me 
reportar a esse assunto porque não fala aqui apenas 
a Deputada, mas a professora, a militante que dedicou 
mais de 30 anos à luta em defesa da educação no seu 
Estado e no Brasil.

Estamos no caminho certo para enfrentar o desa-
fio da inclusão educacional, primeiro porque está aí o 
PAC da Educação, um conjunto de programas e ações 
voltados para a expansão e o fortalecimento da educa-
ção, bem como o FUNDEB, que esta Casa aprovou e 
de cuja proposta tive a honra de ser Relatora. Constitui 
uma das políticas mais inovadoras e generosas deste 
País, porque, a médio prazo, vamos poder cuidar da 
educação, desde a creche até o ensino médio.

A proposta do Piso Salarial Nacional para o ma-
gistério, a que me referi no início do pronunciamento, 
até o dia 22 de dezembro o Congresso Nacional deve 
aprovar, porque é reivindicado, esperado e sonhado 
pelos professores do Brasil há décadas. Foi o Governo 
Lula que enviou o projeto de lei para esta Casa. Cou-
be-nos o papel de fazer o debate e de aperfeiçoar o 
texto original. Já passou pela Comissão de Educação 
e Cultura. O Líder do PT, Deputado Luiz Sérgio, apre-
sentou requerimento de urgência para que o projeto 
seja votado no plenário. Esta Casa tem a obrigação e 
o dever de aprovar a proposta do Piso Salarial Nacio-
nal até o final deste período legislativo.

No campo da universidade e da educação profis-
sional, estamos promovendo verdadeira revolução. Em 
5 anos, foram implantadas 10 novas universidades e 
48 campus. A universidade não ficou mais só em São 

Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Ela está 
chegando ao interior do Brasil, e já chegou ao meu 
Estado. A Escola Superior de Agricultura de Mossoró, 
depois de uma luta de mais de 20 anos, finalmente foi 
transformada na Universidade Federal Rural do Semi-
Árido. Agora, se Deus quiser, vamos levá-la para Apodi, 
Pau dos Ferros, Angicos e Açu. 

A bancada federal apresentou 2 emendas neste 
ano à proposta de Orçamento para 2008, acolhendo 
sugestão minha, para que sejam destinados recursos 
para a UFERSA e para a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, a nossa maior instituição, prestadora 
de relevantes serviços.

No campo da educação profissional, Sr. Presiden-
te, destaco algumas significativas mudanças.

Durante 100 anos, o Rio Grande do Norte con-
tou com 2 escolas técnicas. Em 5 anos, passará a 
contar com 9 unidades – Apodi, Pau dos Ferros, João 
Câmara, Macau, Santa Cruz, Caicó, Currais Novos, 
Região Metropolitana, Ipanguaçu –, e as extensões 
de Nova Cruz e Parnamirim vão ser transformadas 
em unidades. 

Sr. Presidente, exposto o panorama sobre a situ-
ação socioeconômica e educacional do meu Estado, 
ressalto que, com a eleição do Presidente Lula, o Rio 
Grande do Norte passou a receber tratamento dife-
rente. Por que diferente? Porque depois de 30 anos o 
Governo Federal volta a investir no meu Estado, em 
projetos de natureza estruturante. 

Durante as últimas 3 décadas, a despeito do 
enorme potencial de riquezas naturais do meu Estado, 
como petróleo, gás, sal, camarão e fruticultura, ele ficou 
abandonado pelos Governos anteriores. Os que criti-
cam, no meu Estado – aliás, muito poucos –, estiveram 
no poder durante todo esse tempo. Aliás, gozavam de 
prestígio e confiança; andavam pela cozinha do Palácio 
do Planalto desde a época dos Governos militares até 
a do tucanato. Pergunto: quantas, quais foram e onde 
estão as principais obras de natureza estruturante re-
alizadas no meu Estado do Rio Grande do Norte nos 
referidos governos? Conto nos dedos. Por exemplo: 
para a infra-estrutura hídrica – são obras importantes, 
sem dúvida alguma –, cito as Barragens Engenheiro 
Armando Ribeiro Gonçalves, Santa Cruz do Apodi e de 
Umari, estas custeadas principalmente pelo Governo 
do Estado, por meio da venda da COSERN. 

No campo da infra-estrutura aérea, cito a reforma 
do Aeroporto Augusto Severo. 

Aliás, na época, alertamos que a reforma era tími-
da, acanhada, inadequada para a realidade do Estado, 
dado o crescimento do Nordeste e, particularmente, do 
Rio Grande do Norte na área do turismo. Tanto era ver-
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dade que agora o aeroporto está recebendo a segunda 
reforma, inclusive com recursos assegurados. 

Portanto, hoje, no Governo do Presidente Lula, 
os investimentos importantes estão chegando. É cla-
ro que há muito a ser feito. Mas não posso deixar de 
registrar o que já foi feito. Por exemplo: a inauguração 
da Ponte Forte–Redinha, aliada à duplicação da BR-
101 e à construção do Aeroporto Internacional de São 
Gonçalo do Amarante representam obras de natureza 
estruturante que vão impulsionar o desenvolvimento 
econômico do Estado de forma extraordinária.

A ponte é a coisa mais bela. Falei da participação 
do Governo Federal, mas não posso deixar de desta-
car a determinação da Governadora do Rio Grande do 
Norte, que lutou e sonhou. Foram mais de 10 anos de 
luta, e está lá a ponte ancorada no Rio Potengi, que 
banha a cidade. 

A ponte une todas as regiões. Une Natal a mais 
de 16 cidades do Litoral Norte. Mais importante do 
que a sua beleza é o fato de que promoverá, no meu 
Estado, a geração de emprego e renda. 

Quanto à construção do Aeroporto Internacional 
de São Gonçalo do Amarante, a Ministra Dilma Rous-
seff, da Casa Civil, tem reafirmado o compromisso do 
Presidente Lula. O Ministro Paulo Bernardo, do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, esteve semana passada 
no Rio Grande do Norte e, mais uma vez, reafirmou o 
compromisso do Governo do Presidente Lula com a 
construção do aeroporto. 

Essas 3 obras juntas, Deputado Zezéu Ribeiro, 
vão representar investimentos nacionais e internacio-
nais jamais vistos no Estado. 

Portanto, venho externar a minha alegria. Volto a 
dizer que não faço discurso ufanista. Sei que muita coi-
sa ainda tem de ser feita. Mas, por questão de justiça, 
na condição de representante do povo do Rio Grande 
do Norte, falo das conquistas e dos benefícios obtidos 
no Governo Lula, em apenas 5 anos, enquanto que, 
durante os 30 anos em que outros governaram o meu 
Estado, quase nada lá chegou. 

Evidentemente, essa perspectiva é alvissareira 
para o Rio Grande do Norte em matéria de desenvol-
vimento econômico, mas não podemos descuidar de 2 
pontos: o cuidado com o meio ambiente, para receber 
esses importantes investimentos, e o cuidado com a 
educação. Para dar suporte a esse desenvolvimento, é 
preciso boa formação geral, aliada a uma sólida educa-
ção profissional. Por isso disse, no início deste discurso, 
que o crescimento econômico só pode ser obtido com 
educação de boa qualidade. É o que estamos fazendo 
no meu Estado, graças ao Governo Lula.

Apresentei emenda à proposta do Orçamento 
relativa ao CEFET do meu Estado, para ajudar na ex-
pansão da rede de educação profissional.

Esse era o balanço que tinha a fazer. Conclamo 
a Governadora Wilma de Faria, a classe política e a 
sociedade em geral, para que, unidos, continuem cada 
vez mais firmes na defesa do Brasil, em especial do 
Rio Grande do Norte.

Muito obrigada.
 O SR. ZEZÉU RIBEIRO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT-BA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar que, 
na próxima quarta-feira, será realizado nesta Capital 
um encontro com os Presidentes dos bancos oficiais 
com atuação no Nordeste. 

O Dr. Luciano Coutinho, pelo BNDES, o Dr. Ro-
berto Smith, pelo Banco do Nordeste, a Dra. Maria 
Fernanda, pela Caixa Econômica Federal, e o Dr. Lima 
Neto, pelo Banco do Brasil, discutirão a atuação desses 
bancos no processo de desenvolvimento do Nordeste, 
as suas compatibilidades e a integração entre eles.

Na abertura dos trabalhos, teremos a participa-
ção do Secretário-Executivo do Ministério do Planeja-
mento, Nelson Machado, e do Presidente desta Casa, 
Deputado Arlindo Chinaglia. 

Portanto, quero convidar todos Deputados, parti-
cularmente os do Nordeste, a comparecer ao evento, 
porque se trata de iniciativa em que se debaterá da 
existência, no âmbito da SUDENE, do Comitê Regio-
nal das Instituições Financeiras Federais e também a 
definição de políticas públicas para o Nordeste, tanto 
no âmbito de financiamentos produtivos quanto de 
infra-estrutura. 

Era o que tinha a dizer.
 O SR. CLEBER VERDE – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje 
é o Dia do Ministério Público, e eu não poderia deixar 
passar em branco essa data, principalmente porque 
venho do Estado do Maranhão, que, infelizmente, 
não dispõe da Defensoria Pública da União. Imagi-
ne V.Exa., Sr. Presidente, as deficiências que temos 
nessa área.

Parabenizo esses homens e essas mulheres que 
fazem do Ministério Público um órgão independente e 
imprescindível para o País. O Ministério Público tem 
atuado de forma decisiva na defesa dos direitos dos 
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cidadãos brasileiros, especialmente do idoso, do con-
sumidor e da criança e do adolescente.

E quero neste dia, Sr. Presidente, parabenizar em 
especial os Promotores de Justiça do meu Estado, in-
transigentes defensores da sociedade maranhense. 

Era o que tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Con-

tinuando o Grande Expediente, concedo a palavra à 
nobre Deputada Thelma de Oliveira. S.Exa. dispõe de 
20 minutos.

A SRA. THELMA DE OLIVEIRA (PSDB-MT. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, antes de entrar no assunto que me trou-
xe à tribuna, gostaria de informar aos companheiros 
Parlamentares que na semana passada o PSDB rea-
lizou seu congresso e também sua convenção, quan-
do elegeu nosso novo Presidente, o grande Senador 
Sérgio Guerra. 

No congresso, por meio de um trabalho grandio-
so da Senadora Marisa Serrano e do Deputado José 
Aníbal, foram elaboradas propostas e o novo programa 
do PSDB para este momento que estamos vivendo na 
conjuntura nacional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o 
debate sobre as questões ambientais não pode mais 
ficar restrito à luta isolada dos ambientalistas e das 
organizações não governamentais que se dedicam a 
essa tarefa. O meio ambiente é responsabilidade de 
todos, sobretudo deste Parlamento.

Nesse sentido, gostaria de fazer algumas consi-
derações que entendo pertinentes. Primeiro, entendo 
ser extremamente evidente que não há incompatibili-
dade entre crescimento econômico e meio ambiente. 
Esse antagonismo entre desenvolvimento e preserva-
ção ambiental é um discurso ultrapassado, prejudicial 
tanto à causa ambiental quanto às próprias atividades 
econômicas.

Quando um madeireiro – e o meu Estado de 
Mato Grosso tem essa atividade econômica – explora 
a floresta de forma ilegal, está conspirando contra o 
futuro de seu próprio negócio. Essa é uma afirmação 
óbvia, mas o óbvio precisa ser dito e reafirmado até 
que se estabeleça uma consciência coletiva acerca da 
necessidade de preservação, até que assumamos a 
condição de sociedade sustentável, ciosa da obriga-
ção de exercermos práticas econômicas com métodos 
compatíveis com a preservação.

Então, é preciso mudar o discurso do antagonis-
mo. É preciso encarar a irresponsabilidade fomentada 
por setores econômicos e políticos atrasados, compro-
metidos exclusivamente com o lucro fácil e imediato, e 
combater a visão estreita e antiquada do capitalismo 

sem freios, em nome da responsabilidade social e da 
qualidade de vida da nossa gente.

O conhecimento e a tecnologia existentes hoje 
permitem a adoção de um modelo de desenvolvimen-
to adequado às necessidades ambientais. A ativida-
de econômica sustentável em bases ecologicamente 
corretas é imperativo social, compromisso inarredável 
que deve ser assumido por todos.

O aquecimento global – e suas conseqüências 
– está estampado no noticiário da mídia em todo o mun-
do. Não há um único dia em que não ocorram tragédias 
decorrentes da destruição do meio ambiente. Em que 
pese a resistência de setores econômicos, de corpo-
rações empresariais, de governos descomprometidos 
com o futuro da vida na terra, e as polêmicas científicas 
que envolvem o tema, é indiscutível a necessidade de 
se adotar uma cultura preservacionista.

A comunidade científica, governos, políticos e 
entidades civis organizadas devem assumir uma po-
sição proativa no sentido de estabelecer metas, de 
rever métodos, de definir prioridades que contemplem 
soluções ambientais para o desenvolvimento humano 
e econômico.

O cidadão comum, Sr. Presidente, já detém alto 
grau de consciência e responsabilidade ecológica. 
Uma pesquisa realizada pela BBC em 21 países, in-
cluindo o Brasil, demonstra que 83% dos entrevistados 
estão dispostos a sacrifícios em favor da luta contra o 
aquecimento global. As pessoas, segundo pesquisa 
divulgada pelos jornais O Globo e Folha de S.Paulo, 
estão preparadas e dispostas a mudar seu estilo de 
vida para combater as mudanças climáticas.

Isso significa que a sociedade está pronta para 
assumir condutas de preservação do meio ambiente e 
quer participar de iniciativas que contribuam para uma 
mudança de rumo.

O fato é que a sociedade se mostra muito mais 
comprometida com as questões ambientais do que 
os governos.

Então, é preciso, Deputado Germano Bonow, 
mobilizar este Parlamento, é preciso enfrentar a inér-
cia governamental, é preciso radicalizar no sentido de 
exigir políticas públicas de desenvolvimento econômi-
co sustentável.

Não se pode mais admitir a esta altura que as 
grandes cidades não tenham coleta seletiva de lixo, 
tratamento de esgoto. Não se pode aceitar a impuni-
dade na prática de crimes ambientais.

Como é possível admitir que um País como o 
Brasil, detentor da maior área de florestas do mundo, 
com índices de industrialização bem abaixo dos paí-
ses desenvolvidos, assuma a posição de quinto maior 
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poluidor do planeta, responsável por 6% da emissão 
mundial de carbono?

Isso acontece porque setores da sociedade prio-
rizam a atividade econômica nociva em detrimento da 
qualidade de vida. Isso acontece porque temos gover-
nantes coniventes ou, no mínimo, omissos em relação 
às questões ambientais.

Quero falar agora, Sr. Presidente, sobre o que 
acontece no meu Estado, Mato Grosso. O meu querido 
Estado natal detém o lamentável título de campeão na-
cional em queimadas e desmatamento. É um exemplo 
de omissão e, em muitos casos, de conivência com os 
crimes ambientais. Basta ver o que diz o 10º boletim 
Transparência Florestal, produzido pelo Instituto do 
Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, que mostra 
que no Estado, em agosto deste ano, houve aumen-
to de 138% no desmatamento em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Nos meses de junho a setembro de 2007 foram 
registrados 44.621 focos de calor em Mato Grosso, 
aumento de 72% em relação ao mesmo período do 
ano anterior, que teve 25.938 focos.

É uma realidade que precisa mudar. A questão 
ambiental dever ser tratada pelos governantes com 
rigor e compromisso.

Enfrentar o aquecimento global depende de ati-
tude, de vontade política, de determinação. É uma luta 
pela sobrevivência, não apenas das gerações futuras. 
Não podemos tratar isso como apenas uma questão 
que vai acontecer no futuro. As tragédias provocadas 
hoje pelas mudanças climáticas atestam a necessida-
de de ação imediata.

Sr. Presidente, já afirmei que a preservação am-
biental é responsabilidade de todos: da sociedade, 
deste Parlamento e dos governantes. E, deste modo, 
fico a refletir: como é que nós podemos ainda contribuir 
neste Parlamento, uma vez que temos uma legislação 
farta, com inúmeros normas que protegem nossos 
rios, a nossa fauna, as nossas florestas? O que mais 
poderia ser feito por esta Casa de leis no sentido de 
combater as causas do efeito estufa, do aquecimento 
global, da destruição generalizada dos recursos natu-
rais? Muita coisa. 

Por isso, afirmo que falta vontade política e es-
pírito público. Ainda temos um longo caminho a per-
correr, até que tenhamos uma legislação eficaz no 
sentido de assegurar níveis responsáveis de preser-
vação ambiental.

Quero, neste momento, dizer à Casa que apre-
sentarei 2 projetos de lei que estou encaminhando 
como contribuição no sentido de se buscar resultados 
práticos na defesa do meio ambiente.

Estou certa de que tais projetos, em que pese 
a necessidade e a urgência, ainda muito terão de ser 
debatidos, avaliados e polemizados, para que chegue-
mos a algum acordo.

Estou encaminhando, para tramitação nesta Casa, 
um projeto de lei que proíbe, em todo o território na-
cional, as queimadas como instrumento de manejo, as 
chamadas queimadas legais, aquelas autorizadas pelos 
órgãos ambientais com base na legislação em vigor.

Não há, senhoras e senhores, nada que justifique 
a utilização de queimadas, mesmo aquelas controla-
das, quando dispomos de alternativas ambientalmente 
corretas para o manejo.

O clima no meu Estado de Mato Grosso este ano 
foi o pior dos últimos anos. Estava irrespirável. A fuma-
ça cobria não apenas o norte do Estado, onde de fato 
aconteciam as queimadas, mas Cuiabá ficou coberta 
por uma névoa, por uma fumaça, que trouxe prejuízo 
às nossas crianças, aos nossos idosos e a todas as 
pessoas que precisam de ar mais saudável. Isso não 
tivemos durante este ano.

O Rio Grande do Sul, da nossa Governadora, do 
PSDB, Yeda Crusius, já proíbe, com sucesso, todos 
os tipos de queimadas em seu território. São Paulo já 
adotou legislação que vai impedir a utilização de quei-
madas no manejo da cana-de-açúcar. Não há qualquer 
razão para que tal medida não seja estendida para todo 
o território nacional por meio de lei federal.

Outro projeto de lei que estou encaminhando, e 
para o qual peço o apoio e o empenho de todos nesta 
Casa, é o que estabelece a Lei de Responsabilidade 
Ambiental.

Como já disse anteriormente, o Brasil possui far-
ta, rigorosa e moderna legislação ambiental. Apesar 
disso, os crimes ambientais se repetem todos os dias 
em todos os cantos do território nacional. São indús-
trias poluindo nossos rios, é a pesca predatória, é o 
desmatamento de nossas florestas, são as queimadas 
indiscriminadas, e o que prevalece é a impunidade.

Está claro, pois, que não bastam leis rigorosas. 
É preciso o comprometimento político dos gestores 
públicos, no sentido de fazer cumprir a legislação. 
Esse talvez seja o maior de todos os nossos pecados 
ambientais.

De que nos serve uma lei contra a pesca preda-
tória se União, Estados e municípios não investem na 
fiscalização, não colocam em seu orçamento progra-
mas que, de fato, contribuam para combater essa si-
tuação? De que nos adianta legislação que proíbe os 
desmatamentos se eles continuam ocorrendo, por falta 
de efetiva fiscalização dos órgãos ambientais?

Cito um exemplo. Em Mato Grosso, um dos maio-
res Estados brasileiros, Deputado Germano Bonow, há 
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200 fiscais para cobrir um Estado daquela extensão 
– é lógico que não há qualquer fiscalização. E tanto 
a pesca irregular quanto o desmatamento continuam 
absolutamente impunes. Este ano, em setembro, o Go-
vernador Blairo Maggi autorizou, de forma irregular, o 
desmatamento na região. 

Mato Grosso é campeão nacional de queimadas. 
O Governador Blairo Maggi, que já recebeu do Gre-
enpeace o Prêmio Motosserra de Ouro e detém o título 
de Barão da Soja e Rei do Desmatamento, continua 
governando sem nenhuma preocupação ambiental 
verdadeira, sem nenhuma política governamental no 
sentido de enfrentar essa devastadora realidade, que 
consome e faz desaparecer anualmente milhares de 
hectares de floresta na amazônia mato-grossense.

É fundamental que os gestores públicos, em to-
dos os níveis da administração, estabeleçam políticas 
públicas de fiscalização, controle e repressão aos cri-
mes ambientais. Mas o que fazer quando o gestor pú-
blico não prioriza o meio ambiente? O que fazer com 
os governantes, como Blairo Maggi, que pecam pela 
omissão e que, em muitas situações, são coniventes 
com os crimes cometidos contra o meio ambiente?

O Governador de Mato Grosso fez tudo para que a 
CPI da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA 
não chegasse ao final e não apresentasse seu relatório, 
porque sabemos que há omissão e comprometimento 
no desmatamento de um dos maiores Estados deste 
País, que detêm uma das maiores riquezas naturais: 
o Pantanal Mato-Grossense.

Por isso estou propondo a Lei de Responsabilida-
de Ambiental, que, nos moldes da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, um dos maiores avanços da administra-
ção pública, tem o intuito de exigir responsabilidade do 
gestor público na implantação das medidas necessárias 
ao cumprimento das normas ambientais, destinando 
recursos orçamentários, implantando serviços de fis-
calização, controle e repressão aos crimes ambientais, 
sob pena de crime de responsabilidade.

Estou certa de que a Lei de Responsabilidade 
Ambiental representará, em curtíssimo prazo, uma 
das medidas mais eficazes para a preservação am-
biental no Brasil.

Conclamo todos os Parlamentares da Câmara 
dos Deputados e do Senado a se juntarem a esta luta. 
Façamos a nossa parte em defesa de um meio am-
biente saudável e protegido.

Sr. Presidente, a questão ambiental é hoje, con-
forme tem-se dito, uma das bandeiras mais importan-
tes para o futuro das nossas gerações, das nossas 
crianças e de todos os brasileiros. Mas esta Casa tem 
de ter o compromisso de aprovar leis que realmente 
ajudem, para que os gestores dos municípios mais 

distantes, onde acontece o desmatamento, aloquem 
recursos no Orçamento, fiscalizem e punam responsá-
veis por crimes ambientais. Senão, o Brasil continuará 
a aparecer no ranking dos que mais poluem e emitem 
gás carbono, e Mato Grosso como o Estado que mais 
desmata e queima.

Sr. Presidente, aproveito para comunicar que, na 
semana passada, fui eleita Coordenadora Nacional 
do PSDB Mulher, cargo que assumi com muito orgu-
lho. Nosso objetivo agora é o de realizar uma grande 
campanha com as mulheres tucanas em todo o Brasil, 
levantando a bandeira das nossas candidatas Vereado-
ras, Prefeitas, Vice-Prefeitas. Apesar de mais de 50% 
do eleitorado ser feminino, a nossa representatividade 
política corresponde também à capacidade, força de 
trabalho e política que devemos ter nesta Casa, no 
Congresso e em todo o País. 

Se Deus quiser, realizarei grande trabalho à fren-
te do meu cargo. 

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Esta 

Presidência congratula-se com o PSDB pela escolha. 
Temos a convicção de que o PSDB Mulher estará 
muito bem representado por V.Exa., Deputada Thel-
ma de Oliveira.

 O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – An-
tes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá 
conhecimento ao Plenário dos seguintes

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do art. 38, combinado com o § 1º do 
art. 33, todos do Regimento Interno, esta Presidência 
decide criar ‘Comissão Externa para acompanhar a 
apuração das denúncias de abusos sexuais sofridos 
pela adolescente mantida em cela com 20 homens, no 
município de Abaetetuba/PA’, conforme requerimento 
aprovado da Sra. Luiza Erundina e outros, designando 
os seguintes Deputados para compô-la:

1) Luiza Erundina (PSB/SP) – Coordenadora
2)Cida Diogo (PT/RJ)
3) Jusmari Oliveira (PR/BA)
4) Zé Geraldo (PT/PA)
5) Zenaldo Coutinho (PSDB/PA)
6) Lira Maia (DEM/PA)
7) Bel Mesquita (PMDB/PA)
8) Luiz Couto (PT/PB)
9) Elcione Barbalho (PMDB/PA)
Brasília, 23 de novembro de 2007. – Arlindo Chi-

naglia, Presidente da Câmara dos Deputados.

Ato da Presidência

Nos termos do inciso II do art. 34 do Regimento 
Interno, esta Presidência decide criar Comissão Espe-
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cial destinada a apreciar e proferir parecer à Mensagem 
nº 711, de 2007, do Poder Executivo, que ‘submete à 
consideração do Congresso Nacional o texto da Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova 
York, em 30 de março de 2007’.

A Comissão será composta de 17 (dezessete) 
membros titulares e de igual número de suplentes, mais 
um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre 
as bancadas não contempladas, designados de acor-
do com os §§1º e 2º do art. 33 do Regimento Interno.

Brasília, 23 de novembro de 2007. – Arlindo Chi-
naglia, Presidente da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Flávio Dino, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar 
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PRB.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB-MA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, desejo fazer apenas duas comuni-
cações.

Em nome do Bloco Parlamentar, saúdo a inves-
tidura do Deputado José Múcio Monteiro no cargo de 
Ministro-Chefe da Secretaria de Relações Institucionais 
da Presidência da República, em cerimônia de posse 
a ser realizada hoje, às 19h.

S.Exa. foi Líder do Governo nesta Casa, expoen-
te maior da base aliada do Governo, da qual o nosso 
Bloco Parlamentar participa, e, com a sua experiên-
cia, deu à Oposição exemplo de serenidade na hora 
das decisões. 

Brilhante orador, esteve firme na defesa do Go-
verno, teve competência para transformar as palavras 
em gestos políticos capazes de dar amplo apoio, várias 
vezes aqui manifestado, não só ao Presidente Lula, 
mas também aos companheiros da Oposição, em fra-
terno relacionamento.

Portanto, mais uma escolha acertada do Presiden-
te Lula. O Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/
PRB vê com muita satisfação a escolha e saúda o novo 
Ministro, desejando-lhe êxito na nova missão.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, informo que, 
às 20h de hoje, o site de notícias Congresso em Foco 
premiará, pelo segundo ano consecutivo, 25 Depu-
tados e 15 Senadores, conforme consulta prévia feita 
a jornalistas e internautas, relativamente a destaques 
tidos como exponenciais nesta Casa durante o ano de 
2007, entre os Parlamentares mais assíduos, tanto na 
Câmara quanto no Senado.

O nosso Bloco Parlamentar também saúda o site 
Congresso em Foco, bem como todos os jornalistas que 
o fazem, pela cobertura diária e honesta dos trabalhos 
desta Casa, sem perder a necessária autonomia e a 

dimensão da crítica interativa para o aperfeiçoamen-
to do Parlamento. Saúda-o também pela iniciativa de 
conceder o prêmio, estendendo esses cumprimentos 
às instituições co-promotoras.

Trata-se de iniciativa que valoriza a política, que 
remarca e sublinha talentos existentes nesta Casa, que 
serve de poderoso estímulo para a difícil tarefa de con-
jugar a atividade legislativa – a atividade fiscalizadora 
dos outros Poderes do Estado – e a conexão entre as 
políticas do Governo Central e a dos Governos subna-
cionais –, sobretudo para que, no meu caso particular, 
essa premiação seja a convocação dos mais jovens a 
se engajarem na política e represente a permanente 
renovação dos quadros da vida política brasileira, um 
dos caminhos da revalorização contínua dessa ativi-
dade tão criticada, mas que, sabemos, ocupa lugar 
central entre todas aquelas inerentes ao Estado e à 
sociedade, uma vez que a política perpassa todas as 
grandes decisões que envolvem a vida pública e pri-
vada do País.

Então, saudando o nosso Líder, Deputado José 
Múcio Monteiro, hoje Ministro-Chefe da Secretaria de 
Relações Institucionais, e cumprimentando os que fa-
zem o site Congresso em Foco, falo em nome do nosso 
Bloco Parlamentar, demonstrando que a política tem 
momentos elevados como os 2 que se produzirão na 
noite de hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Esta 

Presidência se associa às congratulações do Bloco Par-
lamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PRB e do Deputado 
Flávio Dino ao querido amigo Deputado José Múcio 
Monteiro, que assume, com muita responsabilidade, 
o cargo de Ministro-Chefe da Secretaria de Relações 
Institucionais da Presidência da República.

 O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Osório Adriano.

O SR. OSÓRIO ADRIANO (DEM-DF. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
assomo a esta tribuna para falar de um assunto que 
venho repetindo há algum tempo, a CPMF, visando 
sensibilizar os Srs. Senadores.

É uma injustiça muito grande o que o Governo 
vencedor fará ao povo do nosso País, aumentando os 
impostos, que já estão além do que devia. Mas, em todo 
caso, água mole em pedra dura tanto bate até que fura. 
Quem sabe, convencemos os Senadores a pensarem 
um pouco antes da definição da CPMF.

Na semana passada, poucos dias atrás, o Go-
verno saiu vencedor na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado. Foi uma vitória que não se pode 
alardear: venceu por apenas 3 votos. É sinal de que 
os Senadores, mesmo os da base do Governo, estão 
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pensativos a respeito dessa responsabilidade e de que 
é possível que o povo vença lá no Senado.

Felicitamos os Srs. Senadores que votaram contra 
o absurdo dessa contribuição, que é o pior dos tributos, 
posto que, além de ser iníqua apropriação de parte do 
patrimônio dos cidadãos, somente o Governo Federal 
usufrui o privilégio de gastá-lo, sem distribuir qualquer 
parcela de sua arrecadação para os Estados e muni-
cípios. A maneira mais fácil de o Governo buscar um 
consenso seria distribuir esse dinheiro entre os Esta-
dos e os municípios, que vivem sem recursos para a 
educação, a saúde etc.

Apesar das barganhas e promessas com que o 
Governo Federal vem pressionando Senado e Câma-
ra para aprovarem a CPMF, estou certo de que essa 
sangria tributária será sepultada na votação final da 
matéria. Não há razão para a prorrogação dessa ab-
surda contribuição, que deveria ser provisória, mas 
que o Governo está transformando em imposto perene 
– aliás, sempre elevando a alíquota.

A CPMF, criada pela Lei nº 9.311, de 1996, veio 
substituir o Imposto Provisório sobre Movimentação 
Financeira – IPMF, cujos recursos deveriam ser to-
talmente destinados à saúde pública. Nesse sentido, 
teve atuação decisiva o ex-Ministro Adib Jatene, ilustre 
médico em São Paulo, que, à época, enfrentava forte 
limitação de verbas orçamentárias para o atendimento 
a esse setor do Ministério da Saúde.

Nesses 11 anos, desde a sua instituição, em vez 
da redução e do desaparecimento previsto na lei, a 
CPMF vem sendo continuadamente prorrogada, vigo-
rando com a alíquota de 0,38%, abusivamente imposta 
pelo Governo Federal. Em março de 1999, foi prorro-
gada até junho de 2002 pela Emenda Constitucional 
nº 21; em maio de 2002, foi prorrogada novamente até 
dezembro de 2004 pela Emenda Constitucional nº 37; 
em dezembro de 2003, prorrogou-se mais uma vez 
para vencimento em dezembro de 2007.

Por isso, esse nervosismo do Governo. O tempo 
está aí, praticamente vencido, e ele precisa tomar as 
suas providências. 

Em 1997 e 1998, vigorou a alíquota de 0,20%; 
em 1999, 0,24%; em 2000, 0,34%; em 2001, 0,36%; 
a partir de 2002, 0,38%. Durante esses anos, o Go-
verno Federal recolheu cerca de R$200 bilhões des-
sa contribuição e não quer largar mais essa mina de 
dinheiro fácil, que arrecada a custo zero através da 
rede bancária.

Até quando teremos de prorrogar o que deveria 
ser constitucionalmente provisório?

O pior é que a sua arrecadação, que deveria ser 
destinada exclusivamente para o sistema de saúde 
pública, como proposto pelo ex-Ministro Adib Jatene, 

vem sendo desviada para outros fins, inclusive com o 
destino livre de controle de 20% de sua receita, con-
forme o Governo o faz protegido pela Desvinculação 
de Receitas da União – DRU. Nos últimos 10 anos, 
do valor arrecadado da CPMF, no total de R$201,2 
bilhões, foram desviados com amparo na DRU cerca 
de R$33,5 bilhões – em que foram gastos ninguém 
sabe – e outros tantos bilhões foram utilizados para 
engrossar os tais dos superávit primários.

A arrecadação anual da CPMF alcançou no ano 
passado R$36 bilhões em 2006, deverá atingir – e até 
passar – R$40 bilhões neste ano e, certamente, se 
prorrogada, crescerá continuamente impulsionada pelo 
próprio crescimento econômico-financeiro do País.

Os empresários, a classe média e os próprios 
trabalhadores são as maiores vítimas, contribuintes 
desse tributo sem retorno dos benefícios que seriam 
pertinentes.

A parte que está sendo destinada à saúde pú-
blica é mínima ou sai, sem controle, pelo ralo da cor-
rupção. Isso acontece toda semana, conforme vemos 
nos jornais. O povo continua sem o atendimento de 
que necessita nos hospitais da rede pública, e não 
obstante a polpuda receita arrecadada pelo Governo; 
o Sistema Único de Saúde não paga de forma digna 
os médicos e as instituições hospitalares privadas, 
levando-os ao caos, à greve ou ao afastamento e 
suspensão dos serviços; a população morre nas filas 
para marcar consultas ou nas ante-salas dos gabine-
tes hospitalares, aguardando o atendimento médico, 
e os remédios que lhes faltam.

Somente no Brasil se ousa manter tributo desta 
natureza e magnitude de arrecadação. Outros países 
que adotaram contribuição tributária semelhante vêm 
reduzindo ou eliminando esse tributo. Subsiste ainda 
na Argentina, por exemplo, onde há uma contribuição 
de 1%, mas pode ser compensada no pagamento de 
outro tributo, e na Colômbia, onde se adota 0,4%.

Os efeitos dessa contribuição sobre a economia 
do País são nocivos. Os estudos dos economistas de-
monstram que a CPMF, além de retirar significativos 
recursos do bolso do povo, reduzindo seu potencial 
de consumo, gera reflexos negativos sobre as taxas 
de juros, pois aumenta essas taxas, desestimulando 
o crescimento econômico e reduzindo a base de con-
tribuição e arrecadação dos demais tributos.

Elevando-se as taxas de juros, aumentam as 
despesas públicas, restringem-se os investimentos na 
infra-estrutura e reduz-se o crescimento das linhas de 
crédito, com reflexos nocivos sobre o desempenho do 
setor produtivo.

O Governo quer arrecadar cada vez mais impostos 
e, por outro lado, aumenta continuamente suas despe-
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sas de custeio. Aqui mesmo, recentemente, deixamos 
de aprovar um pedido do Governo nesse sentido, mas 
aí se faz uma medida provisória e cai por terra todo 
nosso esforço.

Os gastos públicos representavam, em 2000, 
14,8% do Produto Interno Bruto e vêm crescendo ano 
a ano, alcançando, em 2006, 17,2% do PIB. Neste ano, 
deverá atingir nível superior a 18%.

A verdade é que quanto mais o Governo arreca-
da com impostos mais tem a volúpia de gastar sem 
nenhum critério e, por conseguinte, sem a eficácia que 
deve ter sempre na utilização das verbas públicas.

Para que haja redução de gastos, é necessário 
reduzir impostos. Isso é o que dita a experiência de 
todos os povos civilizados. Essa é a única alternativa 
admissível para promover o desenvolvimento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o resultado 
nocivo para a economia brasileira, provocada pela car-
ga tributária altíssima e particularmente pela elevada 
parcela que se agrega aos impostos pela CPMF, tem-se 
refletido de forma extremamente prejudicial, retardan-
do o nosso desenvolvimento, enquanto outros países, 
inclusive de porte estrutural e econômico bem menor, 
alcançam desenvolvimento expressivamente maior.

Os estudos de renomadas instituições e perso-
nalidades têm demonstrado o equívoco das diretrizes 
políticas do Governo brasileiro. Com a responsabili-
dade cultural e científica que lhe é peculiar, o Prof. 
Ives Gandra da Silva Martins, em recente artigo na 
Folha de S.Paulo, fazendo referência aos estudos do 
economista Paulo Rabelo de Castro, traz importantes 
esclarecimentos sobre esse grave problema que en-
frentamos.

Entre as conclusões do estudo ao qual me reporto, 
cita o Prof. Gandra a perda contínua sofrida pelo nosso 
PIB em conseqüência da contínua elevação da carga 
tributária, demonstrando que para cada 1% deste au-
mento de impostos há uma elevação da perda de 6,7% 
do PIB brasileiro. A cumulatividade ano a ano deste 
fator poderá levar ao caos toda a nossa economia.

Nestas circunstâncias, o nosso País perde em 
crescimento e competitividade em relação a outros pa-
íses, entre os quais China, Índia, Rússia, e até mesmo 
para Porto Rico, Chile, México, Colômbia etc.

De fato, no ranking da competitividade, encon-
tramo-nos no 72º lugar entre as demais nações. Per-
demos para a China, que está na 34ª posição, para 
a Índia, que está em 48º lugar, o Chile, em 26º, Porto 
Rico, 36º, o México, 52º, e Colômbia, em 69º.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Go-
verno alega que, se acabar com a CPMF, vai faltar 
dinheiro no caixa do Tesouro para atender às neces-
sidades sociais. Não é verdade. Os números da arre-

cadação tributária demonstram o contrário. Neste ano, 
por exemplo, é prevista arrecadação de cerca de 60 
bilhões de reais acima das previsões orçamentárias, 
o que resulta em importância superior em mais de um 
terço do valor total da arrecadação da CPMF estimada 
para 2008. No próximo ano, com o aumento das pró-
prias transações comerciais, industriais, agropecuárias 
e de prestação de serviços, esse volume de receitas 
superará expressivamente o valor que já é excedente 
às previsões orçamentárias

Diante deste quadro, a prorrogação da CPMF 
será prejudicial para o povo e um entrave ao nosso 
desenvolvimento econômico e social.

Temos todas as condições favoráveis para bani-la 
da nossa estrutura tributária, não somente pelos altos 
tributos já arrecadados pelo Governo, como por influ-
ência da situação favorável proporcionada pelo desen-
volvimento que se verifica na economia mundial.

Se pararmos com a cobrança da CPMF, estare-
mos promovendo o desenvolvimento nacional e hon-
rando o nosso mandato popular. 

O que mais precisaremos, além daquelas con-
dições favoráveis, é do senso político do Governo e 
gerenciamento eficiente da máquina administrativa, a 
fim de controlar os gastos e eliminar os desperdícios 
e desvios dos recursos financeiros da Nação.

Sem essas providências do Governo, não vemos 
também como ter qualquer sucesso para o pretendido 
Programa de Aceleração do Crescimento, o tão falado 
PAC, mas que não vem apresentando avanços que o 
justifiquem na prática. 

Se o Governo meditar bem, certamente a eli-
minação da CPMF será um bom começo para ter o 
previsível fracasso desse programa. Não é somente 
a substituição de algum Ministro que resolve, apesar 
das qualificações pessoais que o substituto possa 
apresentar, como ocorreu na semana passada com a 
queda do ex-Ministro Walfrido dos Mares Guia e sua 
substituição pelo nobre Deputado José Múcio Montei-
ro, de quem esperamos uma boa gestão. 

O importante é que o Governo mude a sua ati-
tude. 

Sr. Presidente, era isto que queria deixar registra-
do: a nossa opinião contrária à aprovação da CPMF. O 
que nos falta é vontade de união de todos aqueles que 
pensam igualmente a nós, que somos contra a CPMF. 
Somos, sim, a favor do povo brasileiro. 

Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Con-

cedo a palavra à nobre Deputada Fátima Bezerra, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PT. 

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Como Líder. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
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Deputados, na terça-feira, dia 20, celebrou-se o Dia 
Nacional da Consciência Negra. A data evoca Zumbi 
dos Palmares, líder da resistência negra à escravidão 
e fundador do Quilombo dos Palmares. Localizado 
na Serra da Barriga, atualmente Estado de Alagoas, 
o quilombo abrigava escravos fugitivos, chegando a 
reunir 30 mil habitantes. O resgate da luta pela eman-
cipação do povo negro fez com que Zumbi fosse ofi-
cialmente reconhecido, pelo Governo brasileiro, como 
herói nacional. 

A formação da sociedade brasileira em bases 
escravocratas e patriarcais produziu a exclusão so-
cial e política de parte da população, da qual os ne-
gros são as maiores vítimas. A escravidão nos legou 
o saldo perverso de discriminação à população negra. 
Em nossa sociedade os efeitos do racismo velado le-
varam os negros à condição de mais desiguais entre 
os desiguais. 

Apenas 2% dos negros chegam à universidade. 
Contudo, há um forte debate contra as políticas de in-
clusão educacional. De forma explícita ou velada, os 
que se opõem às cotas fingem ignorar os efeitos do 
racismo na vida dos negros. Florestan Fernandes per-
cebeu o jogo perverso ao afirmar que “no Brasil existe 
preconceito contra ter preconceito”. 

Mais da metade da população é composta de 
pretos e pardos. Sua taxa de analfabetismo é mais 
que o dobro da dos brancos. Em 2006, em 14,4 mi-
lhões de analfabetos, mais de 10 milhões eram pretos 
e pardos. Na população acima de 15 anos, as taxas 
de analfabetismo são de 6,5% para brancos e de 14% 
para pretos e pardos. Hoje é consenso que as políti-
cas universalistas não têm sido capazes de alterar o 
padrão de desigualdade racial. 

Os profissionais negros e pardos ganham em 
média 51% a menos do que os brancos. Entre os ne-
gros, 61% recebem até 2 salários mínimos, contra 
46% dos brancos. O mercado de trabalho mantém a 
hierarquia decrescente de remuneração. Dados oficiais 
demonstram os diferenciais no rendimento médio na-
cional entre negros e brancos em salários mínimos: 
homem branco, 6,3 salários mínimos; mulher branca, 
3,6; homem negro 2,9; mulher negra 1,7. 

Políticas de inclusão social, como o PROUNI, vi-
sam alterar o lugar do negro na sociedade. Argumen-
tou-se que alunos cotistas rebaixariam o nível escolar. 
Pelos resultados do ENADE 2006, em 14 das 15 áreas 
avaliadas a média dos alunos do PROUNI foi superior 
a dos não bolsistas. A maior diferença se deu no dis-
putado curso de Biomedicina: os bolsistas atingiram a 
média de 45.7 contra 36.7 dos demais. 

Há outras notícias positivas. Está em discussão 
o racismo e a discriminação racial, temas até pouco 

tempo ausentes da agenda nacional. No dia 20, o Go-
verno Federal anunciou investimentos para melhoria 
das condições de vida de 850 mil quilombolas. Na 
ocasião, a Ministra Matilde Ribeiro, fez a entrega do 
Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial ao 
Presidente Lula. 

Nesta segunda-feira, conforme já anunciei, esta 
Casa promoveu uma Comissão Geral para debater o 
Estatuto da Igualdade Racial – PL nº 6.264, de 2005 
– a ser apreciado neste Congresso Nacional. 

Quero ressaltar também que está em debate a 
PEC nº 536, de 2007, que cria um fundo de promoção 
da igualdade racial, e o projeto nº 330, de 2007, que 
torna o Dia da Consciência Negra feriado nacional. 

Portanto, Sr. Presidente, queremos expressar 
nossa solidariedade à população negra, na luta contra 
o racismo, o preconceito, as injustiças e a opressão. O 
fim da discriminação racial passa pelo respeito à dife-
rença e a busca da igualdade. O sonho de liberdade 
de Zumbi é cotidianamente atualizado em cada ação 
voltada para a construção de uma sociedade efetiva-
mente igualitária do ponto de vista racial, na qual todos 
sejam respeitados e possam viver em paz.

No âmbito da bancada do PT, o Deputado Vicen-
tinho, a Deputada Janete Rocha Pietá e eu fazemos 
parte da coordenação da Frente Parlamentar em De-
fesa da População Negra e Combate ao Racismo. Já 
a Frente Parlamentar em Defesa da Igualdade Racial 
tem como coordenador nosso companheiro Carlos 
Santana, do PT do Rio de Janeiro.

A bancada do Partido dos PT se associa a todos 
que fazem e fizeram manifestações durante esta sema-
na em defesa dos direitos da população negra.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta se-
mana daremos continuidade à programação da campa-
nha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra 
as Mulheres. Nós lançamos essa campanha no mês 
passado e amanhã será realizado o importante se-
minário Lei Maria da Penha – Aplicação, desafios e 
perspectivas.

Este ano a campanha de combate à violência 
contra as mulheres adotou como lema central a Lei 
Maria da Penha, uma conquista da sociedade brasi-
leira, especialmente das mulheres. Ela está comple-
tando 1 ano de existência e é uma aposta no sentido 
de coibir a violência que aflige milhares de mulheres 
em todo o mundo.

A campanha deste ano tem o intuito de discutir a 
aplicação da lei, seus desafios e perspectivas. Por quê? 
Porque ainda falta muito a ser feito para que a Lei Ma-
ria da Penha tenha 100% de aplicabilidade, como, por 
exemplo, a criação de Varas e Juizados Especiais nos 
Estados. Com a Lei Maria da Penha vai acabar essa 
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história de o homem bater na mulher ou assassiná-la 
e pagar pelo seu crime apenas com cesta básica ou 
com multa pecuniária. Isso acabou. Com a Lei Maria 
da Penha quem agredir a mulher vai para a cadeia. É 
cadeia, sim!

Sr. Presidente, quero fazer um convite aos Srs. 
Parlamentares para que participem do Seminário Lei 
Maria da Penha – Aplicação, desafios e perspectivas, 
que terá início amanhã às 9h, e contará com a pre-
sença do Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente da 
Casa, do Sr. Ministro Tarso Genro, da Ministra Nilcéa 
Freire e do Ministro dos Direitos Humanos, Paulo Van-
nuchi. Estarão presentes ainda o Presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça, Ministro Rafael de Barros, e o 
Presidente da Comissão Federal da OAB. É claro que 
estamos contando com a presença da bancada femi-
nina na Casa e dos demais Parlamentares. Faremos 
um balanço da Lei Maria da Penha à luz da sociedade 
civil, discutiremos sua aplicação e o sistema de justiça 
para enfrentar a violência doméstica. 

Nesta quarta-feira haverá sessão solene conjunta 
do Congresso Nacional no Plenário Ulysses Guima-
rães. Estarão presentes a bancada feminina e todas 
as autoridades já citadas, diversas redes de entidades 
feministas, tendo à frente a AGEND, ONG que vem 
coordenando essa campanha. 

Amanhã estaremos realizando também uma expo-
sição com o lançamento de alguns livros que retratam 
a realidade dessa violência que aflige as mulheres. 

Convido toda a bancada feminina e também os 
Srs. Parlamentares para que participem do evento.

Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento 
seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa 
e também no programa A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – A 
Presidência parabeniza as Deputadas pela iniciativa, 
na pessoa da Deputada Fátima Bezerra. Desde já 
confirmamos nossa presença nesse evento que é de 
interesse de todo o País. 

 O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Luis Carlos Heinze, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PP.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cole-
gas Parlamentares, estivemos neste final de semana, 
sexta-feira e sábado, visitando alguns municípios do 
Estado do Rio Grande do Sul, como Rosário do Sul, 
Cacequi, São Francisco de Assis, Santiago e Unistal-
da, quando nos reunimos com Prefeitos, Vereadores 
de todas as bancadas, representantes dos sindicatos 
rurais, dos sindicatos de trabalhadores rurais, asso-
ciações comerciais e clubes de serviços dessas loca-
lidades. O nosso objetivo era chamar a atenção para o 

projeto de reflorestamento que está sendo implantado 
nessa região. 

No próximo final de semana estaremos em Ale-
grete, Manuel Viana, Maçambará, Itaqui, São Borja, 
São Vicente do Sul com o mesmo objetivo. Várias 
empresas de reflorestamento estão se estabelecen-
do na fronteira oeste do Estado e na região do Vale 
do Jaguari, mas estão encontrando muita dificuldade 
por parte dos ambientalistas, ONGs e pelo MST, que 
têm posição contrária à da implantação do refloresta-
mento na área.

No entanto, ouvi das autoridades locais, Prefeitos 
e lideranças, que nos municípios de São Francisco de 
Assis, Rosário, Unistalda, por exemplo, está faltando até 
casa para moradia, em função do aumento de emprego 
no local, por causa do plantio de florestas. E essa era 
uma região em que o desemprego, segundo estudo 
que realizamos sobre a população economicamente 
ativa, ficava na média de 18% a 19%. 

Lemos hoje no jornal Folha de S.Paulo que em 
várias regiões metropolitanas o desemprego caiu bas-
tante em relação a 2002, chegando a 8,7%. Na mi-
nha região a taxa de desemprego é mais que o dobro 
disso. Agora, empreendedores como, por exemplo, a 
empresa Stora Enso, com imensas dificuldades, con-
seguiram plantar, no ano passado e neste ano, algo 
em torno de 10 mil hectares de florestas. Outras 3 em-
presas também estão se estabelecendo na região e 
muitos projetos começam a se desenvolver, mas têm 
encontrado resistência para isso porque parece que há 
pessoas contrárias ao estabelecimento do emprego e 
do desenvolvimento nessa região. 

Estamos fazendo um levantamento sobre o que 
está ocorrendo, porque as ONGs não estão estabeleci-
das nesses municípios. Elas estão sendo comandadas 
de Porto Alegre. A direção nacional e a direção regio-
nal do MST têm uma estratégia. Estão entrando com 
ações no Ministério Público Federal, e já há decisão da 
Justiça Federal do Rio Grande do Sul impedindo que 
o órgão de licenciamento ambiental do Rio Grande do 
Sul forneça licenças ambientais.

Ora, Sras e Srs. Deputados, o Rio Grande do 
Sul é o único Estado da Federação em que um órgão 
estadual de licenciamento não pode fornecer licencia-
mento. Esses poderes estão sendo passados para o 
IBAMA. Só o IBAMA pode licenciar. Em todos os Esta-
dos da Federação os órgãos estaduais fazem o licen-
ciamento. No Rio Grande do Sul, pasmem, senhoras 
e senhores que nos acompanham pela TV Câmara, 
eles estão impedidos de licenciar. Por isso toda a nos-
sa preocupação. 

Sr. Presidente, estamos pedindo a todos os Pre-
feitos, Vereadores, a todas as entidades de classe, 
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clubes de serviços daquela região que se mobilizem. 
Solicitamos audiência com a Ministra Dilma Rousseff 
– a própria Governadora Yeda Crusius, Prefeitos, Ve-
readores lideranças das comunidades.

No ano passado conversamos com o Presidente 
e com o Procurador-Geral do INCRA aqui em Brasília. 
Somente a empresa Stora Enso comprou 92 proprie-
dades na região, mas não está conseguindo registrá-
las. É grande a nossa preocupação. Os procuradores 
do INCRA no Rio Grande do Sul estão querendo im-
pedir que investimentos cheguem à região através de 
uma maquinação. Dizem que as árvores vão causar 
problemas ao meio ambiente. Mas isso não está acon-
tecendo, nem vai acontecer. Eu sou técnico agrícola, 
sou engenheiro agrônomo, sou produtor rural, tenho 
conhecimento dessas questões de agricultura e tenho 
certeza de que isso não vai acontecer. 

Em todas as áreas que já foram florestadas ou 
reflorestadas no Rio Grande do Sul não aconteceu 
nenhuma mudança com relação ao clima e ao meio 
ambiente. Na região próxima de Porto Alegre, onde 
o Grupo Aracruz Celulose fez um grande empreen-
dimento, nada se modificou no clima na região. Lá se 
vão 20 ou 30 anos de crescentes investimentos em 
empreendimentos florestais, e não diminuiu em nada 
o regime de chuvas. Pelo contrário, ele está normal. A 
nossa preocupação é que gente com outros interesses, 
que não seja o do crescimento e do desenvolvimento, 
esteja tentando impedir a entrada de empreendedores 
naquela região. Além da Stora Enso, há outros grupos 
como a Ursa Reflorestamento e Indústria Ltda., Gran-
diflora e outras empresas.

O Presidente do SICREDI, do Vale do Jagua-
ri, Armindo Bochi, da cidade de Santiago – há uns 
3 anos trabalhamos com ele –, já está incentivando 
os pequenos produtores daquela região a plantarem 
de 1 a 4 hectares de floresta para desenvolvimento 
de projeto, não na área papeleira, como se diz, da 
indústria de papel, visando à instalação de indústria 
de celulose, mas voltados para o plantio de florestas 
para fins madeireiros. E seguramente, daqui a alguns 
anos, teremos um grande pólo florestal, e até as pró-
prias empresas moveleiras se estabelecerão na região. 
Hoje as terras são baratas e há um regime de chuvas 
apropriado. Pelo visto, esse empreendimento é bem-
vindo na região.

Portanto, fazemos um levante e um pedido de 
audiência à própria Ministra Dilma para que possamos 
defender o desenvolvimento e o crescimento da região. 

Há alguém que não pensa assim, e esse alguém deve 
ser afastado do processo.

Os pedidos feitos ao INCRA, de regularização 
dessas terras por essa empresa, dizem lá que é pro-
blema de faixa de fronteira. Não tem nada a ver, é sim-
plesmente uma questão ideológica de alguém que não 
quer o crescimento e o desenvolvimento da região. 

Por isso, o nosso empenho, em que participaram 
a Governadora do Estado, vários Parlamentares da 
Assembléia Legislativa, vários Parlamentares aqui da 
Câmara Federal, os 3 Senadores da República. Esti-
vemos, o ano passado, com o Presidente do INCRA, 
com o Procurador-Geral do INCRA aqui de Brasília, 
com o Senador Paulo Paim, que representou os Sena-
dores Sérgio Zambiasi e Pedro Simon, do Estado do 
Rio Grande do Sul. Conversamos e pedimos agilidade 
nos processos de legalização dessas terras. Esse grupo 
que comprará as terras fará um investimento de mais 
de 1 bilhão de dólares nessa região para instalação 
dessa planta de celulose. Portanto, não podemos es-
pantar quem quer investir, mas eles querem que esse 
grupo se canse e vá embora. 

Qual o empresário que fará investimento se for 
toda hora invadido ou tiver esse tipo de contrarieda-
de? E não por parte da população da região, porque 
os trabalhadores, o Prefeito, enfim, todo mundo quer 
que haja desenvolvimento na região.

Por isso pedimos à Ministra Dilma que nos re-
ceba, para que possamos dar andamento, junto com 
Deputados Federais e Estaduais, Senadores do Rio 
Grande do Sul, Prefeitos, Vereadores e lideranças da 
região, a um projeto que traga os empregos de que 
carece a região hoje mais empobrecida do Estado do 
Rio Grande do Sul.

Volto a dizer: 8,7% é o índice de desemprego em 
várias regiões metropolitanas do País. Na minha região, 
é de 19% e quase 10% de subemprego, chegando a 
quase 30%. Há investidores. Porém, os contrários a 
que os investidores se estabeleçam na região vêm 
pregando várias inverdades a respeito da implanta-
ção do projeto.

Portanto, pedimos à Ministra Dilma Rousseff que 
possa capitanear o processo. O Ministro da Defesa, 
Nelson Jobim, já recebeu o apelo, que agora ende-
reçamos à Ministra Dilma, para que nos ajude nessa 
empreitada, de forma a não perdermos os investimen-
tos que estão chegando ao Rio Grande Sul, principal-
mente, na Metade Sul do nosso Estado.

 O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Apre-
sentação de proposições.
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O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Vai-se 
passar ao horário de

VI – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Bene-
vides, pelo Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a Câmara Municipal de Fortaleza 
vem de conceder o Título de Cidadão Honorário de 
Fortaleza ao engenheiro Eudoro Walter Santana, por 
iniciativa do Vereador José Maria Pontes, integrante do 
Partido dos Trabalhadores e um dos mais prestigiosos 
edis de nossa capital.

Nascido em Quixeramobim, o homenageado, 
desde cedo, radicou-se em nossa metrópole, embora 
houvesse exercido atividades empresariais na região 
do Cariri.

Recentemente, o homenageado cumpriu, com 
proficiência incomparável, a missão de dirigir o DNOCS, 
ali levando a efeito ação dinâmica, dentro dos objetivos 

institucionais da quase centenária entidade, criada que 
fora, em 1909, sob a denominação de IFOCS.

Como estudioso da realidade cearense, particu-
larmente identificado com a nossa carência hídrica, 
Eudoro direcionou as suas atividades para diminuir os 
efeitos danosos de calamidades cíclicas, fazendo-o em 
perfeita sintonia com as diretrizes do então Ministro da 
Integração Nacional, o nosso colega Ciro Gomes.

Na aplicação dos recursos públicos, aquele en-
genheiro renomeado tornou-se exemplo de correção 
e probidade, como atestam as inspeções a que este-
ve submetido, por parte dos órgãos de fiscalização e 
controle.

Presentemente, exerce assessoramento de alto 
nível junto à Presidência da Assembléia Legislativa, 
incumbido de opinar sobre iniciativas fundamentais, 
que garantam perfeita sintonia entre aquele Poder e 
as aspirações da comunidade.

Acredito que o novo laureado sentir-se-á ainda 
mais estimulado para trabalhar pela nossa capital, dian-
te do merecido galardão com que vem de ser brindado 
pela Câmara fortalezense.
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Os seus méritos incontáveis credenciaram-no para 
receber a honraria, num gesto que obteve ressonância 
favorável junto aos círculos políticos e administrativos 
no nosso Estado.

O engenheiro Eudoro Walter Santana sempre 
soube honrar e dignificar a vida pública do Ceará e 
do próprio País, no exercício de funções relevantes, 
quando pôs à mostra o seu talento fulgurante e inex-
cedível espirito público.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
 O SR. PRESIDENTE (Marcio Junqueira) – En-

cerro a sessão, designando para amanhã, terça-feira, 
dia 27 de novembro, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

Requerimento nº 3.181/05, do Sr. Marcelo Ortiz 
e outros, que solicita, nos termos do art. 155 do Re-
gimento Interno, urgência para apreciação do Projeto 
de Lei nº 5.471, de 2005, que cria cargos de Juiz do 
Trabalho Substituto no Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região, São Paulo.

Requerimento nº 1.036/07, do Sr. Dr. Rosinha e 
outros, que solicita, nos termos do art. 155, do Regi-
mento Interno, urgência para apreciação do Projeto 
de Lei nº 1.154, de 1995, do Sr. Edinho Araújo, que 
dispõe sobre a comprovação do exercício de atividade 
rural pelos trabalhadores que especifica para fins de 
concessão de benefícios previdenciários. 

Requerimento nº 1.401/07, do Sr. Fernando Co-
ruja e outros, que solicita, nos termos do art. 155, do 
Regimento Interno, urgência para apreciação do Pro-
jeto de Lei nº 949, de 2007, do Sr. Fernando Coruja, 
que cria o Estatuto de Defesa do Usuário do Transporte 
Aéreo e dá outras providências.

Requerimento nº 1.974/07, do Sr. Mário Negro-
monte e outros, que solicita, nos termos do art. 155, 
do Regimento Interno, urgência para apreciação do 
Projeto de Lei Complementar nº 125, de 2007, da Sra. 
Rebecca Garcia, que prorroga os efeitos da Lei Com-
plementar nº 106, de 23 de março de 2001. (Prorro-
ga o prazo de aplicação gradual do redutor do FPM 
dos municípios; altera a Lei Complementar nº 91, de 
1997, com redação dada pela Lei Complementar nº 
106, de 2001. ) 

Requerimento nº 2.018/07, do Sr. José Múcio 
Monteiro e outros, que solicita, nos termos do art. 155, 
do Regimento Interno, urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 2.440, de 2007, do Poder Executivo, 

que altera os incisos II e III do art. 11 da Lei nº 9.519, 
de 26 de novembro de 1997, que dispõe sobre a re-
estruturação dos Corpos e Quadros de Oficias e de 
Praças da Marinha. (Aumenta o quadro de Vice-Almi-
rante para 23 (vinte e três) e de Contra-Almirante para 
51(cinqüenta e um). )

Recurso nº 305/06, do Sr. Gastão Vieira, contra 
o Ato da Presidência que determinou a apensação 
do Projeto de Lei nº 7.398, de 2006, que dispõe sobre 
Normas para a Educação Superior Pública – “Projeto 
Universidade Cidadã para os Trabalhadores, ao Projeto 
de Lei nº 4.212 de 2004, que altera dispositivos da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabele-
ce as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e dá 
outras providências.

Recurso nº 313/06, do Sr. Arlindo Chinaglia e 
outros, requerendo que seja submetido ao Plenário o 
Projeto de Lei nº 5.238, de 2005, do Tribunal Superior 
do Trabalho, que cria Cargos em Comissão e Funções 
Comissionadas no Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região, e dá outras providências.

Recurso nº 314/06, do Sr. Arlindo Chinaglia e 
outros, requerendo que seja submetido ao Plenário o 
Projeto de Lei nº 2.550, de 2003, do Tribunal Superior 
do Trabalho, que dispõe sobre a criação de cargos 
efetivos e em comissão e funções comissionadas no 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho 
da 1ª Região.

Recurso nº 77/07, do Sr. José Múcio Monteiro e 
outros, nos termos do art. 58, § 2º,I da Constituição 
Federal, e dos artigos 24,II e 132, § 2º do Regimento 
Interno, requerendo que seja submetido ao Plenário 
o Projeto de Lei nº 2.549 de 2003, do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de um 
cargo em comissão e de funções comissionadas no 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho 
da 1ª Região. 

Recurso nº 90/07, do Sr. Régis de Oliveira e ou-
tros, contra a apreciação conclusiva da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, sobre o Projeto 
de Lei nº 836, de 2003, que disciplina o funcionamento 
de bancos de dados e serviços de proteção ao crédi-
to e congêneres e dá outras providências (Cadastro 
Positivo). Tendo apensado o Recurso nº 92/07, do Sr. 
Silvio Costa.

Recurso nº 123/07, do Sr. Julio Semeghini, contra 
o indeferimento de solicitação de inclusão da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática no 
despacho de tramitação do Projeto de Lei nº 2.105, de 
2007, que institui o Regime de Tributação Unificada – 
RTU na importação, por via terrestre, de mercadorias 
procedentes do Paraguai. 
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Recurso nº 126/07, do Sr. Roberto Santiago, con-
tra o despacho que reviu a distribuição inicial do Projeto 
de Lei nº 115, de 2007, regula o exercício do trabalho 
em empresas de transporte de passageiros sobre tri-
lhos, e dá outras providências, para pedir a exclusão 
da Comissão de Desenvolvimento Urbano.

URGÊNCIA

(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 394-B, DE 2007 

(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único, da Medida 
Provisória nº 394-B, de 2007, que dá nova 
redação ao § 3º do art. 5º da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, que dispõe 
sobre registro, posse e comercialização de 
armas de fogo e munição, sobre o Sistema 
Nacional de Armas – Sinarm; tendo pare-
cer reformulado do Relator da Comissão 
Mista, proferido em Plenário, pelo atendi-
mento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência; pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa; 
pela adequação financeira e orçamentária; 
pela admissibilidade das Emendas de nºs 
1 a 12, 17 a 22, 26 a 28, 30 a 48, 50 a 54, 57 
a 60, 62 a 79, 81, 85, 86, 89, 90, 92, 94 a 97, 
100 a 103, 105, 107, 109, 110, e 115 a 123; 
e, no mérito, pela aprovação desta MPV e 
aprovação parcial das Emendas de nºs 1, 9, 
18, 20, 21 26, 27, 30 a 32, 52 a 54, 67, 89, 90, 
99 a 101, 103, 107, 116, 118, 120, 121 e 123, 
na forma do Projeto de Lei de Conversão 
apresentado, com alterações; e pela rejei-
ção das Emendas de nºs 2 a 8, 10 a 12, 17, 
19, 22, 28, 33 a 48, 50, 51, 57 a 60, 62 a 66, 
68 a 79, 81, 85, 86, 92, 94 a 97, 102, 105, 109, 
110, 115, 117, 119, 120 e 122 (Relator: Dep. 
Pompeo de Mattos). As Emendas de nºs 13 
a 16, 23 a 25, 29, 55, 56, 61, 80, 82 a 84, 87, 
88, 91, 93, 98, 99, 104, 106, 108 e 111 a 114 
foram retiradas pelo autor.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 04-10-07
PRAZO NA CÂMARA: 18-10-07
SOBRESTA A PAUTA EM: 05-11-07 (46º 

dia)
PERDA DE EFICÁCIA: 28-02-08

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 395, DE 2007 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 395, de 2007, que abre crédito 
extraordinário, em favor de diversos órgãos 
do Poder Executivo, no valor global de R$ 
3.256.764.118,00, para os fins que espe-
cifica. Pendente de parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 11-10-07
PRAZO NA CÂMARA: 25-10-07
SOBRESTA A PAUTA EM: 12-11-07 (46º 

dia)
PERDA DE EFICÁCIA: 06/03/08

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 396, DE 2007 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 396, de 2007, que dá nova 
redação aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.841, 
de 18 de fevereiro de 2004, que autoriza a 
União a permutar Certificados Financeiros 
do Tesouro. Pendente de parecer da Comis-
são Mista. A Emenda de nº 5 foi retirada 
pelo autor.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 17-10-07
PRAZO NA CÂMARA: 31-10-07
SOBRESTA A PAUTA EM: 18-11-07 (46º 

dia)
PERDA DE EFICÁCIA: 12/03/08 

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 397, DE 2007 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 397, de 2007, que revoga a 
Medida Provisória nº 385, de 22 de agosto 
de 2007, que acrescenta parágrafo único ao 
art. 1º da Lei nº 11.368, de 9 de novembro 
de 2006, para estender ao trabalhador rural 
enquadrado como contribuinte individual o 
prazo previsto no art. 143 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991. Pendente de pare-
cer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 22-10-07
PRAZO NA CÂMARA: 05-11-07
SOBRESTA A PAUTA EM: 23-11-07 (46º 

dia)
PERDA DE EFICÁCIA: 17-03-08



Novembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 63011 

5 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 398, DE 2007 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 398, de 2007, que institui 
os princípios e objetivos dos serviços de 
radiodifusão pública explorados pelo Po-
der Executivo ou outorgados a entidades 
de sua administração indireta, autoriza o 
Poder Executivo a constituir a Empresa 
Brasil de Comunicação – EBC, e dá outras 
providências. Pendente de parecer da Co-
missão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 24-10-07
PRAZO NA CÂMARA: 07-11-07
SOBRESTA A PAUTA EM: 25-11-07 (46º 

dia)
PERDA DE EFICÁCIA: 19-03-08

URGÊNCIA
(Artigo 64, § 2º da Constituição Federal, c/c art. 

155, do Regimento Interno)
Discussão

6 
PROJETO DE LEI Nº 2.105-A, DE 2007 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 2.105-A, de 2007, que institui o 
Regime de Tributação Unificada – RTU na 
importação, por via terrestre, de mercado-
rias procedentes do Paraguai. Pendente de 
pareceres das Comissões: de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio; 
de Finanças e Tributação; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. (REQ nº 1.815/07 
aprovado em 17/10/07)

SOBRESTA A PAUTA EM: 10-11-2007 (46º 
dia)

URGÊNCIA

(Artigo 64, § 2º da Constituição Federal, c/c art. 
204, I, do Regimento Interno)

Discussão

7 
PROJETO DE LEI Nº 2.204-A, DE 2007 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 2.204-A, de 2007, que dispõe 
sobre o Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens – ProJovem, instituído pela Lei nº 

11.129, de 30 de junho de 2005, altera as 
Leis nºs 9.311, de 24 de outubro de 1996, 
e 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e dá ou-
tras providências. Pendente de parecer da 
Comissão Especial.

SOBRESTA A PAUTA EM: 26-11-2007 (46º 
dia)

URGÊNCIA

(Art. 62, da Constituição Federal)

Discussão

8 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 399, DE 2007 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 399, de 2007, que abre crédito 
extraordinário, em favor da Presidência da 
República e dos Ministérios das Relações 
Exteriores, dos Transportes, do Meio Am-
biente e da Integração Nacional, no valor 
global de R$ 456.625.000,00, para os fins 
que especifica. Pendente de parecer da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 30-10-07
PRAZO NA CÂMARA: 13-11-07
SOBRESTA A PAUTA EM: 01-12-07 (46º 

dia)
PERDA DE EFICÁCIA: 25/03/08

9 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 400, DE 2007 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 400, de 2007, que abre crédito 
extraordinário, em favor da Presidência Re-
pública e do Ministério da Saúde, no valor 
global de R$ 50.000.000,00, para os fins que 
especifica. Pendente de parecer da Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 11-11-07
PRAZO NA CÂMARA: 25-11-07
SOBRESTA A PAUTA EM: 13-12-07 (46º 

dia)
PERDA DE EFICÁCIA: 06-04-08
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URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno) 

Votação

10 
PROJETO DE LEI Nº 1.210-C, DE 2007 

(Do Sr. Regis de Oliveira e Outros)

Continuação da votação, em turno úni-
co, do Projeto de Lei nº 1.210-C, de 2007, que 
dispõe sobre as pesquisas eleitorais, o voto 
de legenda em listas partidárias preordena-
das, a instituição de federações partidárias, 
o funcionamento parlamentar, a propagan-
da eleitoral, o financiamento de campanha 
e as coligações partidárias, alterando a Lei 
nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 
Eleitoral), Lei n º 9.096, de 19 de setembro 
de 1995 (Lei dos Partidos Políticos) e a Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das 
Eleições); tendo pareceres dos Relatores de-
signados em Plenário pelas Comissões: de 
Finanças e Tributação, pela compatibilidade e 
adequação orçamentária ou financeira, com 
emenda (Relator: Dep. Pepe Vargas); e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Ronaldo Caiado). EMENDAS DE 
PLENÁRIO: tendo pareceres dos Relatores 
designados em Plenário pelas Comissões: 
de Finanças e Tributação, pela não implica-
ção da matéria com aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa públicas, não ca-
bendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária das Emendas de 
Plenário de nºs 1 a 9, 11 a 21, 23 a 28, 30, 31, 
33 a 38, 40, 41, 44 a 48, 51, 53, 54, 56 a 66, 
71, 73, 74, 76 a 78, 80 a 82, 86 a 101, 104, 107, 
109, 110, 112 a 114, 116 a 119, 121 a 123, 125 
a 131, 133 a 135, 137 a 154, 156 a 161, 163 a 
170, 172 a 176, 178, 180 a 185, 188, 189, 191 
a 195, 197 a 202, 204 a 209, 211, 212, 214 a 
216, 218 a 226, 228, 229, 231, 233, 236 a 250, 
252 a 264, 266, 267, 269, 291, 292, 294, 295, 
299 a 301, 303, 304, 306, 308 a 315, 317 a 324, 
327 a 330, 335 a 340 e 346; pela adequação 
financeira e orçamentária das de nºs 10, 22, 
32, 42, 43, 49, 50, 52, 55, 68 a 70, 72, 75, 83, 
84, 103, 105, 106, 108, 111, 120, 124, 155, 162, 
171, 177, 179, 186, 187, 190, 196, 203, 210, 
213, 217, 227, 230, 232, 234, 251, 265, 268, 

270 a 290, 293, 296 a 298, 302, 305, 307, 316, 
325, 326, 331, 333, 334, 341 e 345; e pela in-
compatibilidade financeira e orçamentária 
das Emendas de Plenário de nºs 29, 39, 67, 
79, 85, 102, 115, 132, 136, 332 (Relator: Dep. 
Pepe Vargas); e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa das Emendas 
de Plenário de nºs 1 a 18, 20 a 34, 36 a 131, 
135 a 141, 143 a 147, 149 a 164, 166 a 168, 170 
a 174, 176 a 184, 186 a 197, 200 a 204, 206, 
207, 209 a 239, 241 a 255, 257 a 309 e 311 a 
346; pela inconstitucionalidade das de nºs 
19, 35, 132 a 134, 142, 148, 165, 169, 175, 185, 
198, 199, 205, 208, 240, 256 e 310; e, no méri-
to pela aprovação das Emendas de Plenário 
de nºs 7, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 28, 30, 31, 42, 
47, 52, 53, 57, 61, 62, 64, 70, 74, 75, 81, 92, 112 
a 114, 122, 128, 129, 154, 174, 176, 177, 179 
a 183, 188, 189, 192, 193, 203, 220, 233, 241, 
248, 250, 252, 254, 255, 263, 264, 267, 268, 271, 
279, 289, 290, 291, 293, 306, 311, 312, 322 e 
333, na forma do Substitutivo apresentado; 
e pela rejeição das de nºs 1 a 6, 8 a 10, 13, 
15, 17, 20, 22 a 27, 29, 32 a 34, 36 a 41, 43 a 
46, 48 a 51, 54 a 56, 58 a 60, 63, 65 a 69, 71 a 
73, 76 a 80, 82 a 91, 93 a 111, 115 a 121, 123 
a 127, 130, 131, 135 a 141, 143 a 147, 149 a 
153, 155 a 164, 166 a 168, 170 a 173, 178, 184, 
186, 187, 190, 191, 194 a 197, 200 a 202, 204, 
206, 207, 209 a 219, 221 a 232, 234 a 239, 342 
a 247, 249, 251, 253, 257 a 262, 265, 266, 269, 
270, 272 a 278, 280 a 288, 292, 294 a 305, 307 
a 309, 313 a 321, 323 a 332 e 334 a 346 (Re-
lator: Dep. Ronaldo Caiado).

11 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 322-B, DE 2006 
(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 322-B, de 2006, que altera a 
Resolução nº 17, de 1997, que dispõe sobre 
o Conselho de Altos Estudos e Avaliação 
Tecnológica da Câmara dos Deputados e dá 
outras providências; tendo parecer da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados pela 
aprovação deste e da Emenda de Plenário 
nº 1, na forma da subemenda substitutiva, 
e pela rejeição das Emendas de nºs. 2 a 5 
(Relator: Dep. Nárcio Rodrigues).
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Discussão

12 
PROJETO DE LEI Nº 717-A, DE 2003 
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 717-A, de 2003, que dispõe sobre 
a sujeição dos produtos importados às 
normas de certificação de conformidade 
da Regulamentação Técnica Federal e dá 
outras providências; tendo pareceres: da 
Comissão de Defesa do Consumidor pela 
aprovação deste e do de nº 3.116/04, apen-
sado, com substitutivo (Relator: Dep. Dr. 
Rosinha); da Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio, pela 
aprovação deste e rejeição do de nº 3.116/04, 
apensado (Relator: Dep. Ronaldo Dimas); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa deste e do 
de nº 3.116/04, apensado, com substitutivos 
(Relator: Dep. Léo Alcântara)

Tendo apensado o PL de nº 3.116/04.

13 
PROJETO DE LEI Nº Nº 3.653-B, DE 1997  

(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 3.653-B, de 1997, que dispõe sobre 
as perícias oficiais e dá outras providências; 
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público pela 
aprovação deste, com substitutivo (Rela-
tor: Dep. Luciano Castro); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
deste e das Emendas apresentadas nesta 
Comissão, com substitutivo; e pela constitu-
cionalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela rejeição do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público (Relator: Dep. Fernando 
Coruja). Pendente de parecer da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado.

Tendo apensado o PL 244/07.

14 
PROJETO DE LEI Nº 552-A, DE 2007 

(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 552-A, de 2007, que dispõe sobre 
a criação de cargos de provimento efetivo 
e funções comissionadas no Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 5ª Região; tendo parecer da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (Rela-
tor: Dep. Nelson Pellegrino). Pendente de 
pareceres das Comissões: de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

15 
PROJETO DE LEI Nº 1.291, DE 2007 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 1.291, de 2007, que altera dispo-
sitivos das Leis nº 8.212 e nº 8.213, ambas 
de 24 de julho de 1991. Pendente de pare-
ceres das Comissões: de Seguridade So-
cial e Família; e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

16 
PROJETO DE LEI Nº 939-C, DE 2007 
(Da Procuradoria-geral da República)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 939-C, de 2007, que dispõe sobre 
a estrutura organizacional e funcional do 
Conselho Nacional do Ministério Público e 
dá outras providências; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, pela aprovação (Relator: 
Dep. Nelson Marquezelli); da Comissão de 
Finanças e Tributação, pela adequação fi-
nanceira e orçamentária (Relator: Dep. Car-
los Willian);e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Eduardo Cunha).

17 
PROJETO DE LEI Nº 940-C, DE 2007 
(Da Procuradoria-geral da República)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 940-C, de 2007, que dispõe sobre 
a remuneração dos membros do Conselho 
Nacional do Ministério Publico; tendo pa-
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receres: da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, pela aprova-
ção (Relator: Dep. Nelson Marquezelli); da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação (Relator: Dep. Car-
los Willian); e da Comissão Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. 
Eduardo Cunha).

URGÊNCIA  
(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)

Discussão

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.368-A, DE 2006  
(Da Comissão de Relações Exteriores 

 e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.368-A, de 2006, 
que aprova o texto do Acordo de Comércio 
Preferencial entre o Mercosul e a República 
da Índia e Anexos, celebrado em Nova Delhi, 
em 25 de janeiro de 2004 e 19 de março de 
2005; tendo pareceres: da Comissão Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comér-
cio, pela aprovação (Relator: Dep. Vanderlei 
Macris); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. José Eduardo Cardozo). 

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 62-A, DE 2007  
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 62-A, de 2007, 
que aprova o texto do Protocolo de Emenda 
ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual Relacionados ao Co-
mércio – TRIPS – da Organização Mundial 
do Comércio, adotado pelo Conselho-Geral 
daquela Organização, em 6 de dezembro 
de 2005; tendo pareceres: da Comissão 
de Seguridade Social e Família pela apro-
vação (Relator: Dep. Chico D’Angelo); da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Lúcio Vale); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Renato Amary).

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 387-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 387-A, de 2007, 
que aprova o texto do Protocolo de Adesão 
da República Bolivariana da Venezuela ao 
MERCOSUL, assinado em Caracas, em 4 de 
julho de 2006, pelos Presidentes dos Esta-
dos Partes do MERCOSUL e da Venezuela; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Paulo Maluf).

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.629-B, DE 2007  
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 2.629-B, de 
2007, que aprova o texto do Acordo de Co-
operação Econômica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República da Hungria, celebrado em 
Brasília, em 5 de maio de 2006; tendo pa-
receres: da Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Industria e Comércio, pela 
aprovação (Relator: Dep. Antônio Andrade); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Cezar Schirmer).

PRIORIDADE

Discussão

22 
PROJETO DE LEI Nº 4.942-D, DE 2001 

(Do Tribunal Superior Do Trabalho)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 4.942-D, de 2001, que cria 
funções comissionadas e cargos de pro-
vimento efetivo no Quadro de Pessoal do 
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Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
da Justiça do Trabalho e dá outras provi-
dências; tendo pareceres: da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela aprovação (Relator: Dep. Luiz 
Antônio Fleury); da Comissão de Finanças 
e Tributação, pela adequação financeira e 
orçamentária (Relator: Dep. Milton Monti); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação, com substitutivo (Relator: 
Dep. José Roberto Batochio). 

23 
PROJETO DE LEI Nº 6.600-A, DE 2002 

(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 6.600-A, de 2002, que dispõe sobre 
a criação de cargos de provimento efetivo 
no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional 
do Trabalho da 8ª Região; tendo pareceres: 
da Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Homero Barreto); da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela adequação 
financeira e orçamentária (Relator: Dep. 
Paulo Rubem Santiago); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, com emenda (Relator: Dep. Ze-
naldo Coutinho). 

24 
PROJETO DE LEI Nº 5.471-A, DE 2005 

(Do Tribunal Superior Do Trabalho)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 5.471-A, de 2005, que cria 
cargos de Juiz do Trabalho Substituto no 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 
São Paulo; tendo pareceres: da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público pela aprovação (Relator: Dep. Jo-
vair Arantes); da Comissão de Finanças 
e Tributação pela adequação financeira 
e orçamentária(Relator: Dep. João Paulo 
Cunha); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação, com emenda 
(Relator: Dep. José Eduardo Cardozo). 

25 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 69, DE 2007 
(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Resolução nº 69, de 2007, que altera 
dispositivo da Resolução nº 1, de 2007, e 
dá outra providência. 

26 
PROJETO DE LEI Nº 284-A, DE 2007 

(Do Superior Tribunal De Justiça)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 284-A, de 2007, que dispõe sobre a 
composição e a competência do Conselho 
da Justiça Federal e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela apro-
vação (Relator: Dep. Nelson Marquezelli); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação, com substitutivo (Relator: 
Dep. Flávio Dino).

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS  
(Art. 202, c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

27 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 349-C, DE 2001 
(Do Sr. Luiz Antonio Fleury e Outros)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 349-B, 
de 2001 , que dá nova redação ao art. 47, 
aos incs. III, IV e XI do art. 52, § 2º do art. 
55 e § 4º do art. 66 da Constituição Federal, 
abolindo a votação secreta no âmbito do 
Poder Legislativo.

28 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 487-B, DE 2005 
(Do Sr. Roberto Freire e Ou tros)

Continuação da discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 487-B, de 2005, que dispõe 
sobre a Defensoria Pública, suas atribui-
ções, garantias, vedações e dá outras pro-
vidências; tendo pareceres: da Comissão 
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de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade (Relatora: Dep. Juíza 
Denise Frossard); e da Comissão Especial 
pela aprovação desta e pela admissibili-
dade da emenda nº 01, e, no mérito, pela 
aprovação, com substitutivo, nos termos 
do parecer do relator, que apresentou com-
plementação de voto (Relator: Dep. Nelson 
Pellegrino).

Tendo apensada a PEC nº 144/07.

29 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 334-B, DE 1996 
(Do Sr. Aldo Arantes e outros) 

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 334-B, 
de 1996, que veda a nomeação de parentes 
de autoridades para cargos em comissão 
e funções de confiança; tendo pareceres: 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela admissibilidade desta, 
e das de nºs 101/99, 558/97, 549/02, 128/03 
e 193/03, apensadas (Relator: Dep. Sérgio 
Miranda); e da Comissão Especial pela apro-
vação desta, e das de nºs 101/99, 558/97, 
549/02 e 128/03, apensadas, e pela aprova-
ção parcial da emenda nº1 e da PEC 193/03, 
apensada, nos termos do substitutivo (Re-
lator: Dep. Arnaldo Faria de Sá).

Tendo apensadas as PEC’s nºs 558/97, 101/99, 
128/03, 549/02 e 193/03.

30 
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

Nº 22-B, DE 1999 
(Do Sr. Enio Bacci e outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 22-B, de 
1999, que autoriza o divórcio após 1 (um) 
ano de separação de fato ou de direito e 
dá outras providências; tendo pareceres: 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação, pela admissibilidade (Relator, 
Dep Geraldo Magela); e da Comissão Es-
pecial, pela rejeição desta, e pela aprova-
ção das de nºs 413/05 e 33/07, apensadas, 
nos termos do substitutivo (Relator: Dep. 
Joseph Bandeira).

Tendo apensadas as PECs nºs 413/05 e 33/07.

31 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 333-B, DE 2004 
(Do Sr. Pompeo de Mattos e outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 333-B, de 
2004, que modifica a redação do art. 29-A e 
acrescenta art. 29-B à Constituição Federal 
para dispor sobre o limite de despesas e a 
composição das Câmaras de Vereadores e 
dá outras providências; tendo pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, pela admissibilidade desta e das de 
nºs 375/2005, 396/2005, 397/2005, 449/2005 
e 468/2005, apensadas (Relator: Dep. Ro-
berto Magalhães); e da Comissão Especial, 
pela aprovação desta e das de nºs 375/2005, 
396/2005, 397/2005 e 468/2005, apensadas; 
pela admissibilidade das emendas apresen-
tadas e, no mérito, pela aprovação das de 
nºs 02, 04, 05 e 07, com substitutivo; pela 
rejeição da PEC nº 449/2005, apensada, e 
das emendas nºs 01, 03 e 06 (Relator: Dep. 
Luiz Eduardo Greenhalgh). 

Tendo apensadas as PEC’s nºs 375/2005, 
396/2005, 397/2005, 449/2005 e 468/2005.

ORDINÁRIA

Discussão

32 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 54-A, DE 2007 

(Do Sr. Nilson Mourão)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 54-A, de 2007, que cria o 
Grupo Parlamentar Brasil / Países Árabes; 
tendo parecer da Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados, pela aprovação (Relator: 
Dep. Narcio Rodrigues).

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA  
DE COMISSÃO – 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.
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Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1º do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 163/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio Canaã Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média no município 
de Guarapari, Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

Nº 269/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Rádio Comunitária de Altami-
ra a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Altamira, Estado do Pará.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

Nº 296/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Saudades FM 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Matão, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

Nº 332/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Moradores e Amigos de Ser-
ranópolis do Iguaçu – AMASI a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Serranópolis do 
Iguaçu, Estado do Paraná.
DECURSO: 1ª SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

Nº 334/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Fundação João XXIII para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
no município de Mafra, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1ª SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

Nº 343/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Sociedade Rádio Princesa 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no município de Francisco Beltrão, Esta-
do do Paraná.

DECURSO: 1ª SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

Nº 350/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Mairi a executar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Mairi, Estado da Bahia.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

Nº 364/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura Alternativa a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Urubici, Estado 
de Santa Catarina.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

PROJETO DE LEI

Nº 1816/1999 (Raimundo Gomes de Matos) – Insitui o 
“Dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde”.
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2007

Nº 3741/2000 (Poder Executivo) – Altera e revoga 
dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, define e estende às sociedades de grande por-
te disposições relativas à elaboração e publicação de 
demonstrações contábeis e dispõe sobre os requisitos 
de qualificação de entidades de estudo e divulgação 
de princípios, normas e padrões de contabilidade e 
auditoria como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

Nº 3246/2004 (Dr. Rosinha) – Dispõe sobre o haste-
amento da bandeira do Mercosul.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/12/2007

Nº 4572/2004 (Sarney Filho) – Institui o Dia Nacional 
de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres.
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2007

Nº 5939/2005 (Poder Executivo) – Acrescenta o inciso 
XXVII ao art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2007

Nº 108/2007 (Solange Amaral) – Altera o inciso II 
do Art. 1.641 da Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002.
DECURSO: 1ª SESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 3/12/2007

Nº 799/2007 (Magela) – Revoga o art. 508 da Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/12/2007

Nº 969/2007 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a in-
clusão de presos em estabelecimentos penais fede-
rais e a transferência de presos para os mencionados 
estabelecimentos, e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/12/2007

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 304/1995 (Valdemar Costa Neto) – Dispõe sobre 
os regulamentos sanitários básicos sobre alimentos.E 
seus apensados.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/12/2007

Nº 1765/1999 (Sérgio Carvalho) – Institui o currículo 
mínimo para os diversos cursos superiores e dá outras 
providências. E seus apensados.
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2007

Nº 6441/2002 (Ana Corso) – Estabelece a obrigatorie-
dade de estágios para os alunos do curso de Comu-
nicação Social das universidades públicas em rádios 
e televisões comunitárias.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/12/2007

Nº 428/2003 (Paes Landim) – Dispõe sobre trabalho 
sem vínculo empregatício e a contribuição previdenci-
ária sobre ele incidente. E seus apensados.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

Nº 3411/2004 (Paulo Pimenta) – Altera a Lei nº 10.233, 
de 5 de junho de 2001, dispondo sobre a vistoria de 
rodovias federais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/12/2007

Nº 3659/2004 (José Carlos Aleluia) – Altera o art. 10 
da Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 2003.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/12/2007

Nº 4476/2004 (Sandes Júnior) – Dispõe sobre a des-
tinação de espaços para a instalação de órgãos inte-
grantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

em “shopping center” e em locais destinados a feiras 
e a exposições comerciais e industriais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

Nº 4482/2004 (Enio Bacci) – Estabelece normas para 
fiscalização de poços artesianos e dá outras providên-
cias. E seus apensados.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/12/2007

Nº 4970/2005 (Takayama) – Dispõe sobre o registro 
das ações dos órgãos policiais no controle de mani-
festações coletivas.
ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2007

Nº 5852/2005 (Jair Bolsonaro) – Dá nova redação 
ao inciso I, do art. 6º, da Lei nº 10.826, de 22 de de-
zembro de 2003, que dispõe sobre o registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, sobre 
o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes 
e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/12/2007

Nº 483/2007 (Felipe Bornier) – Torna obrigatória a 
permanência de brigadistas de incêndio nas depen-
dências de órgãos públicos e empresas privadas.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/12/2007

Nº 485/2007 (Frank Aguiar) – Altera o art. 53 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/12/2007

Nº 1065/2007 (Miguel Martini) – Dispõe sobre o en-
sino religioso na rede pública de ensino.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/12/2007

Nº 1233/2007 (Eduardo Gomes) – Acrescenta o § 2º, 
ao art. 36 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

Nº 1344/2007 (Jurandy Loureiro) – Dispõe sobre a 
criação do “Cadastro Nacional de Pessoas Hospitali-
zadas”.
DECURSO: 1ª SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 3/12/2007



Novembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 63019 

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO  
DE COMISSÃO – ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, 

§ 2º DO RICD

(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO 
 DO PLENÁRIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR,  

NOS TERMOS DO ART.144 DO RICD)

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEC: art. 202, § 1º do 
RICD.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPOSI-
ÇÕES: art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1º do RICD).

2.1 – PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU  
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1143/2004 (Antonio Carlos Mendes Thame) – Es-
tabelece a obrigatoriedade de que sejam submetidas 
ao Congresso Nacional todas as iniciativas relativas a 
atividades nucleares, especialmente aquelas relativas 
à Usina Nuclear de Angra III, nos termos do inciso XIV, 
do art. 49 da Constituição Federal.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/12/2007

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 257/1995 (João Pizzolatti) − Dá nova redação ao 
inciso II do artigo 37 da Constituição.

COM PARECER PELA INADMISSIBILIDADE: PEC 
265/2000 e PEC 206/2003, apensadas.
DECURSO: 1ª SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2007

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 2º, 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 1174/1991 (Eduardo Jorge) – Dá nova redação ao 
artigo 128 do Decreto – lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2007

Nº 3280/1992 (Luiz Moreira) – Autoriza a interrupção 
da gravidez até a 24ª semana nos caso previstos na 
presente lei. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2007

Nº 1956/1996 (MARTA SUPLICY) – Autoriza a inter-
rupção da gravidez nos casos que menciona. 

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2007

Nº 4304/2004 (Eduardo Valverde) – Despenaliza a 
interrupção voluntária da gravidez, nas condições es-
tabelecidas neste lei e dá outras providências. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2007

Nº 4834/2005 (Luciana Genro) – Acrescenta inciso 
ao artigo 128 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2007

Nº 209/2007 (Ribamar Alves) – Disciplina o exercício 
da atividade profissional de moto-taxista, e dá outras 
providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

Nº 366/2007 (Inocêncio Oliveira) – Fixa norma para 
o serviço de transporte individual de passageiros em 
motocicletas de aluguel. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

Nº 620/2007 (Dagoberto) – Classifica o exercício pro-
fissional de Motociclista como categoria profissional 
diferenciada. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

Nº 660/2007 (Cida Diogo) – Acrescenta inciso ao art. 
128 do Decreto-Lei nº 2848, de 07 de dezembro de 
1940 – Código Penal. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30/11/2007

Nº 703/2007 (Humberto Souto) – Regulamenta ativi-
dade profissional autônoma e de relação de emprego 
em motocicletas e acrescenta redação à Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

Nº 1212/2007 (Fernando Coruja) – Dá nova redação 
ao Art. 14 da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, 
prorrogando o prazo de apresentação dos benefícios 
em manutenção em 5 de maio de 1999, concedidos a 
partir da promulgação da Constituição Federal.
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DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

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 DECRETO LEGISLATIVO

Nº 403/2007 (Jair Bolsonaro) – Convoca plebiscito 
nos termos do art. 49, inciso XV da Constituição Fe-
deral para os fins que especifica.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3/12/2007

PROJETO DE LEI

Nº 2309/2007 (Efraim Filho) – Revoga dispositivos do 
art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
que “altera a legislação do imposto de renda das pes-
soas físicas e dá outras providências”, com a redação 
dada pela Lei nº 11.324, de 19 de julho de 2006.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29/11/2007

Nº 2335/2007 (Praciano) – Altera o art. 26 da Lei nº 
8.625, de 12 de fevereiro de 1993, acrescentando 
dispositivos.

ÚLTIMA SESSÃO: 27/11/2007

5. CONTRA O PARECER DO CONSELHO DE ÉTI-
CA E DECORO PARLAMENTAR

5.1 – PELO ARQUIVAMENTO DA REPRESENTA-
ÇÃO, POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA.

SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, NOS 
TERMOS DO ART. 132, § 2º DO RICD.

(NOS TERMOS DO ART. 14, § 4º, VIII, DO CÓDIGO 
DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR, C/C O ART. 
58 DO RICD)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
Sessões.

REPRESENTAÇÃO

Nº 13/2007 (PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE) 
– contra o Dep. Olavo Calheiros Filho (PMDB/AL), por 
quebra da ética e do decoro parlamentar.

(Publicada no DCD nº 211 – Suplemento de 
22/11/2007)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMO DIA: 03/12/2007

III – DIVERSOS

1. PRAZO PARA RECEBIMENTO DE SUGESTÕES 
A PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO: art. 212, § 2º, 

do RICD ( 30 dias).

PROJETO DE LEI

Nº 1987/2007 (Cândido Vaccarezza) – Consolida os 
dispositivos normativos que especifica referente ao Di-
reito Material Trabalhista e revoga as leis extravagantes 
que especifica e os artigos 1º ao 642 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT.

(Publicado no DCD nº 196, Suplemento,  
de 30/10/2007 e DOU de 30/10/2007, Seção 3)

DECURSO: 29º. DIA
ÚLTIMO DIA: 28/11/2007

Nº 678/2007 (Bonifácio de Andrada) – Consolida a 
legislação educacional brasileira em complementação 
à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que esta-
belece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá 
outras providências.

(Publicado no DCD nº 196-A, Suplemento,  
de 30/10/2007 e DOU de 30/10/2007, Seção 3)

DECURSO: 29º. DIA
ÚLTIMO DIA: 28/11/2007

Nº 679/2007 (Bonifácio de Andrada) – Consolida a 
legislação ambiental brasileira. 

(Publicado no DCD nº 196-B, Suplemento,  
de 30/10/2007 e DOU de 30/10/2007, seção 3)

DECURSO: 29º. DIA
ÚLTIMO DIA: 28/11/2007

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 do 
RICD, as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI:

Nº 4693/2004 (Zequinha Marinho) − Dispõe sobre a 
construção de eclusas simultaneamente à implantação 
de barragens em rios navegáveis.

Nº 6110/2005 (Reinaldo Betão) − Torna obrigatória 
a construção de eclusas em usinas hidrelétricas que 
venham a interromper, com suas barragens, o tráfego 
normal de hidrovias. 
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Nº 803/2007 (Vicentinho Alves) − Estabelece a obri-
gatoriedade de construção de eclusas e escadas para 
peixes nas implantações de usinas e barragens de 
cursos de água. 

Nº 2083/2007 (Celso Russomanno) − Altera a Lei no 
9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre 
a notificação do condutor acerca da necessidade de 
renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do 
RICD, as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI:

Nº 5607/2005 (Carlos Alberto Leréia) − Altera a Lei 
no 9.496, de 11 de setembro de 1997, para autorizar a 
amortização de até cinco por cento do valor refinancia-
do pelos Estados e pelo Distrito Federal junto à União, 
conforme os critérios e os limites anuais definidos pelo 
Ministério da Fazenda, mediante a execução de des-
pesas de capital em universidades estaduais.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

Nº 349/2006 (Vander Loubet) − Cria o Sistema Na-
cional de Rastreamento Animal − SINARA, estabelece 
norma relativa à rotulagem da carne e dos produtos à 
base de carne e determina outras providências.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE

EXPEDIENTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007

Dia 27, 3ª-feira

15:00 IRAN BARBOSA (PT – SE)
15:25 ROBERTO ROCHA (PSDB – MA)

Dia 28, 4ª-feira

15:00 ZEQUINHA MARINHO (PMDB – PA)
15:25 WILLIAM WOO (PSDB – SP)

Dia 29, 5ª-feira

15:00 CEZAR SILVESTRI (PPS – PR)
15:25 RAFAEL GUERRA (PSDB – MG)

Dia 30, 6ª-feira

10:00 BETINHO ROSADO (DEM – RN)
10:25 JOÃO CARLOS BACELAR (PR – BA)
10:50 COLBERT MARTINS (PMDB – BA)
11:15 EDUARDO LOPES (PSB – RJ)
11:40 DR. TALMIR (PV – SP)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

LOCAL: Auditório Nereu Ramos – Anexo II – Câ-
mara dos Deputados 
HORÁRIO: 14h 

SEMINÁRIO 

A – 
Seminário: 
SEMINÁRIO:
“DIREITO DE PROPRIEDADE E DESENVOLVI-

MENTO ECONÔMICO”
Data: 27/11/2007
Horário: 14 horas
Local: Auditório Nereu Ramos – Câmara dos 

Deputados
Programação
14h – Abertura
Deputado Arlindo Chinaglia – Presidente da Câ-

mara dos Deputados
Deputado Marcos Montes – Presidente da Co-

missão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural

Senador Neuto De Conto – Presidente da Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária

Deputado Moacir Micheletto – Presidente da 
Frente Parlamentar da Agricultura

Dr. Fábio Salles Meirelles – Presidente da Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA

Dr. Márcio Lopes de Freitas – Presidente da Or-
ganização das Cooperativas Brasileiras – OCB

14h20 – Vídeo de apresentação sobre o Semi-
nário

14h30 – Agronegócio e a Questão Fundiária
Dr. Alysson Paulinelli – Ex-Ministro da Agricul-

tura
15h – Critérios para a criação de Unidades Na-

cionais de Conservação
Dr. Ilmar Galvão – Ex-Ministro do Supremo Tri-

bunal Federal
15h30 – Faixas de Fronteira
Dr. Luiz Alfeu Moojen Ramos – Jurista
16h – Legislação e a Questão Indígena
Dr. Loreno Weissheimer – Procurador do Estado 

de Santa Catarina
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16h30 – Desenvolvimento Econômico e Direito 
de Propriedade – Índios, Quilombolas e Unidades de 
Conservação

Dr. Altir Souza Maia – Procurador Federal e ex-
Diretor Fundiário do Incra 

17h – Lideranças Partidárias
17h30 – Debates
19h – Encerramento
Deputado Marcos Montes – Presidente da Co-

missão de Agricultura
Deputado Valdir Colatto – Coordenador do Se-

minário Direito de Propriedade e Desenvolvimento 
Econômico

Entrega do documento: Carta do Campo
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 

NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
LOCAL: Plenário 07 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

A – Audiência Pública: 

Requerimentos dos Deputados Roberto Britto e El-
cione Barbalho 

Tema:

“Debater o problema da Dengue no Brasil.”

Convidados:

FABIANO PIMENTA

Diretor de Gestão da Secretaria de Vigilância em Saú-
de do Ministério da Saúde

BERNARDO DA SILVA CARDOSO

Presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tro-
pical do Baixo Amazonas

JOSÉLIO ANDRADE MOURA

Presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Ve-
terinária

TEREZA DE JESUS CAMPOS NETO

Secretária Municipal de Saúde de Recife/PE e Mem-
bro da Diretoria do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde/CONASEMS

HENRIQUE MORAES ZILLER

Coordenador da Auditoria da Dengue do Tribunal de 
Contas da União/TCU 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.258/07 – do Sr. Celso Malda-
ner – que “dispõe sobre o Fundo Especial para Cala-
midades Públicas e destina parte da arrecadação da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
– CIDE – para as finalidades que especifica”. 

RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

LOCAL: Sala da Presidência da Comissão, Anexo II 

HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO 

A – Outros Eventos: 

1. Minuta do Relatório final de atividades da subco-
missão 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 12 do Anexo II 

HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Recursos: 

RECURSO Nº 65/07 – do Sr. Wellington Fagundes 
– (RCP 4/2007) – que “recorre do despacho proferido 
no RCP 04/07, que “requer a instituição de Comissão 
Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investi-
gar os contratos celebrados entre a ANATEL – Agência 
Nacional de Telecomunicações e as empresas Outor-
gatárias dos Serviços Públicos na área de telefonia 
móvel e fixa, no período de 1997 a 2007”. 
RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA. 
PARECER: pelo provimento. 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 30/07 Do Sr. Pastor Manoel Fer-
reira – que “requer realização de audiência pública 
para discutir o Projeto de Lei nº 2.748/2000, do Se-
nhor Alberto Franga, que “altera a Lei nº 7.289, de 18 
de dezembro de 1984, modificada pela Lei nº 7.475, 
de 13 de maio de 1986 (Estatuto dos Policiais Milita-
res da Polícia Militar do Distrito Federal), modificando 
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o tempo de serviço prestado pelos Policiais Militares 
Femininos””. 

REQUERIMENTO Nº 32/07 Do Sr. Carlos Willian – que 
“requer a realização de Audiência Pública em conjunto 
com a Comissão de Finanças e Tributação, convidando 
os Srs.(as) Raquel Branquinho – Procuradora da PRDF, 
Roberto Rabello – Presidente da ABLE, Antônio Carlos 
Alpino – Presidente da ANPR, Maria Paula Magalhães 
-Psicóloga USP, Senador Magno Malta, , Antônio Carlos 
Biscaia – Secretario Nacional de Segurança Publica, 
Deputado Federal Moreira Franco – Vice-presidente de 
Fundos de Governo e Loterias da CEF, Paulo Ricar-
do de Souza – Secretario-Adjunto da Receita Federal 
para discussão do Projeto de Lei Nº 472 de 2007 e o 
Projeto de Lei Nº 232 de 2003 e os apensados Projeto 
de Lei Nº 3.293 de 2004, Projeto de Lei Nº 1.012 de 
2007 e Projeto de Lei Nº 294 de 2007”. 

C – Redação Final: 

PROJETO DE LEI Nº 6.917/06 – do Sr. Leandro Vile-
la – que “inscreve o nome do General Joaquim Xavier 
Curado no Livro dos Heróis da Pátria”. 

RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.934/06 – do Sr. Eduardo Val-
verde – que “inclui e altera a Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973 que aprova o Plano Nacional de 
Viação prolongando a Rodovia BR-421, a partir de 
Ariquemes, Estado de Rondônia até o município de 
Machadinho do Oeste, Estado de Rondônia, na divisa 
com o Estado do Amazonas”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.252/06 – do Poder Executivo 
– que “dá nova redação à alínea “o” do inciso VII do 
art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que 
dispõe sobre a organização da Presidência da Repú-
blica e dos Ministérios”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

ESPECIAL 

PROJETO DE LEI Nº 6.542/06 – da Comissão es-
pecial Mista “Regulamentação da emenda 45” – que 
“regulamenta o inciso IX do art. 114 da Constituição 
Federal, para dispor sobre competências da Justiça do 
Trabalho referentes à relação de trabalho, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 05/07/2007. 

Os Deputados Moreira Mendes e Regis de Oliveira 
apresentaram votos em separado. 

URGÊNCIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 356/07 – da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal – (MSC 469/2007) – que “aprova 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 
Guajará-Mirim e Guayaramerín, celebrado em Brasília, 
em 14 de fevereiro de 2007”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 358/07 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 405/2007) – que “aprova o texto do 
Convênio entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Bolívia para o 
Estabelecimento de um Depósito Franco no Porto de 
Paranaguá, celebrado em Brasília, em 15 de agosto 
de 1990”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 372/07 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 426/2007) – que “aprova o texto do 
Acordo, por Troca de Notas, para o Estabelecimento 
de Um Depósito Franco no Porto de Rio Grande para 
Cargas Transportadas por Rodovia, celebrado em Bra-
sília, em 11 de setembro de 2006, que complementa o 
“Convênio entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Paraguai para o Estabelecimento de um 
Depósito Franco no Porto de Rio Grande”, celebrado 
em Brasília, no dia 21 de julho de 1987”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

URGÊNCIA ART. 155 RICD 

PROJETO DE LEI Nº 65/03 – do Sr. Arlindo Chinaglia 
– que “proíbe a criação de novos cursos médicos e a 
ampliação de vagas nos cursos existentes, nos próxi-
mos dez anos e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 3624/2004 (Apensados: PL 6395/2005 (Apensado: 
PL 1037/2007) e PL 16/2007)) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, do Substitutivo 
e da emenda apresentada na Comissão de Seguridade 
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Social e Família, com subemenda, do PL 3624/2004, 
com emenda, do PL 6395/2005, com emenda, do 
PL 16/2007, com emendas, e do PL 1037/2007, com 
emendas, apensados. 

Aprovado por maioria o requerimento de adiamento da 
discussão, por 2 sessões, apresentado pelo Deputado 
Nelson Pellegrino, em 31/10/2007. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.345/98 – do Senado Federal 
– Lúcio Alcântara – (PLS 148/1997) – que “institui a 
obrigatoriedade de as empresas operadoras de cartões 
de crédito oferecerem uma versão de cartão de crédi-
to com foto digitalizada”. (Apensados: PL 1119/2007 
e PL 1729/2007) 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emendas de redação, do 
PL 1119/2007 e do PL 1729/2007, apensados; e pela 
inconstitucionalidade das Emendas apresentadas nas 
Comissões de Finanças e Tributação e de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio. 

PROJETO DE LEI Nº 6.405/02 – do Senado Federal – 
que “regula a profissão de árbitro de futebol e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 6212/2005) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste; e pela inconstitucionalidade 
da Emenda da Comissão de Educação e Cultura e do 
PL 6212/2005, apensado. 

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
4.732/04 – que “dá nova redação ao art. 896 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943. NOVA EMENTA: Dá 
nova redação ao art. 896 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para modificar o processamento 
de recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho 
e criar incidente de uniformização de jurisprudência na 
Justiça do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa das Emendas do Senado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.824/06 – do Senado Federal – 
Sérgio Cabral – (PLS 173/2004) – que “acrescenta o 
art. 31-A à Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – 
Estatuto do Idoso, para isentar do pagamento de taxas 
bancárias as contas mantidas em instituições financei-
ras públicas ou privadas por cidadãos que se encon-
trem nas condições que especifica”. (Apensado: PL 
1865/1996 (Apensados: PL 2326/1996, PL 1186/2003, 
PL 2046/2003, PL 2379/2003, PL 3171/2004, PL 

3704/2004 (Apensado: PL 551/2007), PL 4687/2004 
(Apensado: PL 5414/2005) e PL 1616/2007)) 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade 
deste, do Substitutivo da Comissão de Seguridade 
Social e Família, do PL 2326/1996, do PL 1186/2003, 
do PL 2046/2003, do PL 2379/2003, do PL 3171/2004, 
do PL 3704/2004, do PL 4687/2004, do PL 1616/2007, 
do PL 551/2007, do PL 5414/2005 e do PL 1865/1996, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.526/07 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 220/2006) – que “torna 
crime a omissão de comunicação de crime”. 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Vicente Arruda e William 
Woo, em 31/10/2007. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 06/11/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.651/07 – do Tribunal Superior 
do Trabalho – que “Altera a composição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região, cria cargos de 
provimento efetivo e em comissão e funções comis-
sionadas no seu Quadro de Pessoal e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 63/03 – da 
Comissão de Legislação Participativa – (SUG 11/2003) 
– que “estabelece prestação de contas pelo Banco 
Central do Brasil perante o Poder Legislativo”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Finanças e Tributação, com emendas. 

Vista conjunta aos Deputados Regis de Oliveira, Sérgio 
Barradas Carneiro e Vicente Arruda, em 26/06/2007. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 03/07/2007. 

Iniciada a discussão, em 26/06/2007. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 172/04 – do 
Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “acrescenta parágrafo ao 
artigo 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, que estabelece, de acordo com o art. 14, §9º da 
Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos 
de cessação e determina outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/07 – do 
Sr. Nelson Bornier – que “altera o artigo 8º da Lei Com-
plementar nº 116, de 31 de julho de 2003”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Ma-
galhães Neto, Arnaldo Faria de Sá, Geraldo Pudim, 
Maurício Quintella Lessa, Roberto Magalhães e Sérgio 
Barradas Carneiro, em 19/09/2007. 

Os Deputados José Eduardo Cardozo e Regis de Oli-
veira apresentaram votos em separado. 

Mantidas as inscrições dos Deputados Sérgio Barradas 
Carneiro, Antonio Carlos Magalhães Neto e Maurício 
Quintella Lessa, em 19/09/2007. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 21/07 – do 
Sr. Paulo Rubem Santiago – que “veda transferências 
voluntárias provenientes de emendas parlamentares, 
quando destinadas a entidades privadas sob controle 
ou gestão de parentes de parlamentares”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Finanças e Tributação. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 30/10/2007. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 06/11/2007. 

ESPECIAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 211/95 
– do Sr. José Janene – que “altera os artigos 14, 27, 28, 
29, 44, 46 e 82 da Constituição Federal, e introduz dis-
posições transitórias, de forma a fazer coincidir os man-
datos eletivos e tornar o voto facultativo”. (Apensados: 
PEC 70/1999, PEC 79/1999, PEC 283/2000 (Apensado: 
PEC 132/2003), PEC 337/1996, PEC 51/2003, PEC 
46/2003, PEC 6/2003, PEC 115/2003, PEC 77/2003, 
PEC 151/2003, PEC 168/2003, PEC 172/2003, PEC 
273/2004, PEC 390/2005, PEC 402/2005, PEC 409/2005, 
PEC 430/2005, PEC 539/2006, PEC 578/2006, PEC 
6/2007, PEC 11/2007, PEC 15/2007, PEC 35/2007, PEC 
41/2007, PEC 65/2007, PEC 72/2007, PEC 77/2007, 
PEC 103/2007, PEC 123/2007, PEC 131/2007, PEC 
160/2007 e PEC 164/2007) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade desta, com emenda, 
da PEC 337/1996, com emenda, da PEC 70/1999, da 
PEC 79/1999, da PEC 6/2003, com emenda, da PEC 

46/2003, com emenda, da PEC 77/2003, com emenda, 
da PEC 115/2003, da PEC 151/2003, com emenda, da 
PEC 168/2003, da PEC 172/2003, da PEC 273/2004, 
com emenda, da PEC 390/2005, com emenda, da 
PEC 402/2005, da PEC 409/2005, da PEC 430/2005, 
da PEC 539/2006, com emenda, da PEC 578/2006, da 
PEC 6/2007, da PEC 11/2007, com emenda, da PEC 
15/2007, da PEC 35/2007, da PEC 41/2007, da PEC 
65/2007, da PEC 72/2007, da PEC 103/2007, da PEC 
123/2007, da PEC 131/2007, da PEC 160/2007 e da 
PEC 164/2007, apensadas; e pela inadmissibilidade 
da PEC 283/2000, da PEC 51/2003, da PEC 132/2003 
e da PEC 77/2007, apensadas. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422/01 
– do Sr. Dr. Rosinha – que “acrescenta o § 8º ao art. 53 
e altera o § 1º do art. 27 e inciso VIII do art. 29, todos 
da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: pela inadmissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja, Ge-
raldo Pudim, Mendes Ribeiro Filho, Regis de Oliveira 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 22/05/2007. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 29/05/2007. 

Suspensa a discussão por acordo. Discutiram a matéria 
os Deputados Régis de Oliveira, José Genoíno, Men-
des Ribeiro Filho e Flávio Dino. Mantidas as inscrições 
dos Deputados Fernando Coruja, Zenaldo Coutinho, 
Marcelo Ortiz, Carlos Willian e Bonifácio de Andrada, 
em 29/05/2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 298/04 
– do Sr. Edmar Moreira e outros – que “revoga o artigo 
240 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Gerson Peres (PP-PA), pela inadmissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá, 
Chico Lopes, Felipe Maia, Flávio Dino, Indio da Cos-
ta, Magela, Marcelo Itagiba, Maurício Quintella Lessa, 
Paulo Teixeira e Regis de Oliveira, em 23/08/2007. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 28/08/2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 425/05 
– do Sr. Fernando de Fabinho e outros – que “altera o 
inciso III do parágrafo único do art. 175 da Constituição 
Federal, proibindo o reajuste de tarifas de serviços pú-
blicos essenciais acima da taxa de inflação”. 

RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela admissibilidade. 
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Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 
23/05/2007. 

Os Deputados Mendes Ribeiro Filho e Regis de Oli-
veira apresentaram votos em separado. 

Encerrada a discussão. Suspensa a votação em 
virtude do início da Ordem do Dia do Plenário, em 
23/10/2007.

Adiada a votação, por 5 sessões, a requerimento 
do Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, em 
24/10/2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488/05 
– da Sra. Maria Helena e outros – que “dá nova redação 
ao art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998”. 

RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PARECER: pela admissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Gerson Peres e Indio 
da Costa, em 22/11/2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 523/06 
– do Sr. Silvio Torres e outros – que “dá nova redação 
ao artigo 29 da Constituição Federal, alterando o sis-
tema eleitoral nos Municípios com mais de duzentos 
mil eleitores”. 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Felipe Maia, Flávio Dino, Matteo Chiarelli 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 21/08/2007. 

Mantidas as inscrições dos Deputados Magela, Matteo 
Chiarelli, Antonio Carlos Magalhães Neto, Paulo Maluf 
e Regis de Oliveira, em 21/08/2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 17/07 
– do Sr. Neilton Mulim e outros – que “dá nova redação 
aos arts. 25 e 144 da Constituição Federal e acres-
centa artigo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.233/02 
– do Sr. Sarney Filho – que “susta a aplicação do De-
creto nº 3.363, de 11 de fevereiro de 2000”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 128/07 
– do Sr. Marcelo Itagiba – que “susta a aplicação do 
§1º do art. 4º da Resolução nº 20, de 28 de maio de 
2007, publicado no DJ – Seção 1 de 20.06.07, do 

Conselho Nacional do Ministério Público, que Regula-
menta o artigo 9º da Lei Complementar nº 75, de 1993 
e o artigo 80 da Lei nº 8.625, 1993, disciplinando, no 
âmbito do Ministério Público, o controle externo da 
atividade policial”. 

RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Moreira 
Mendes, em 30/10/2007. 

O Deputado Carlos Willian apresentou voto em sepa-
rado em 07/11/2007. 

Suspensa a discussão em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário. Discutiram a matéria os Deputados 
Paes Landim, Carlos William, Pastor Manoel Ferreira, 
Luiz Couto e Marcelo Itagiba. Mantidas as inscrições 
dos Deputados Edmar Moreira, João Campos, José 
Eduardo Cardozo, Alexnadre Silveira, Moreira Men-
des, Sérgio Barradas Carneiro, José Carlos Aleluia e 
Maurício Quintella Lessa, em 08/11/2007.

Adiada a discussão para o dia 27/11/2007, por acordo, 
em 22/11/2007. 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 2.838/89 – que “dá nova redação a dispositivos da 
Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que “cria a 
Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regu-
lamentação do exercício da profissão de músico, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Substitutivo do Senado, com su-
bemenda substitutiva. 

(Avulso Nº 942) 

PROJETO DE LEI Nº 4.069/98 – JOSE PINOTTI – que 
“altera a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que 
dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do 
corpo humano para fins de transplante e tratamento e 
dá outras providências”. (Apensados: PL 1225/1999, PL 
4092/1998, PL 4123/1998, PL 4125/1998, PL 4239/1998, 
PL 4241/1998, PL 4322/1998, PL 4394/2004, PL 
4535/2004 (Apensados: PL 7178/2006 e PL 2050/2007) 
e PL 4582/2004) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
má técnica legislativa deste, do PL 4092/1998, do PL 
4123/1998, do PL 4125/1998, do PL 4239/1998, do PL 
4241/1998, do PL 4322/1998 e do PL 1225/1999, apen-
sados; pela inconstitucionalidade, injuridicidade e má 
técnica legislativa do PL 4394/2004, do PL 4535/2004 
e do PL 7178/2006, apensados; pela constitucionalida-
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de, juridicidade e técnica legislativa do PL 4582/2004, 
apensado; e inconstitucionalidade, injuridicidade e 
técnica legislativa do PL 2050/2007, apensado, e, no 
mérito, pela rejeição de todas as proposições. 

PROJETO DE LEI Nº 856/99 – do Sr. Eduardo Jorge 
– que “institui o Serviço Civil Profissional e dá outras 
providências”. (Apensados: PL 987/1999, PL 1452/1999 
e PL 7632/2006) 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e má técnica legislativa deste, do Substitutivo da Co-
missão de Educação e Cultura, do PL 987/1999, do 
PL 1452/1999 e do PL 7632/2006, apensados, e pela 
inconstitucionalidade da Emenda 3/2000 apresentada 
na Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 5.718/01 – do Sr. Raimundo Go-
mes de Matos – que “acrescenta § 2º do art. 39 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990”. 

RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa, com substitutivo, e, no mérito, pela 
aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Nelson Pellegrino e Regis de Oliveira, em 
05/09/2007. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 12/09/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.994/03 – do Sr. Walter Pinheiro 
– que “acrescenta o art. 135-A ao Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, Código Penal”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 
30/05/2007. 

Discutiram a matéria os Deputados Gerson Peres 
e Roberto Magalhães. Mantidas as inscrições dos 
Deputados Ciro Gomes, Vicente Arruda, Flávio Dino, 
Zenaldo Coutinho, Ayrton Xerez, Bruno Araújo, Men-
des Ribeiro Filho, Maurício Quintella Lessa e Edmar 
Moreira, em 30/05/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 2.729/03 – do Sr. Leonardo Pic-
ciani – que “altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; do Decre-
to-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal; da Lei nº 9.279, de 1996 – Código de 
Propriedade Industrial; da Lei nº 9.610, de 1998 – Lei 
de Direitos Autorais e Lei nº 9.609, de 1998 – Lei de 
Proteção da Propriedade Intelectual de Programa de 
Computador”. (Apensado: PL 1807/2007) 

RELATOR: Deputado EDMILSON VALENTIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo, e pela rejeição do PL 1807/2007, 
apensado. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 14/11/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 3.670/04 – do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezem-
bro de 1990, e revoga o art. 34 da Lei nº 9.249, de 26 
de dezembro de 1995, e o art. 83 da Lei nº 9.430, de 27 
de dezembro de 1996”. (Apensado: PL 1606/2007) 

RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 1606/2007, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.923/04 – do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “introduz art. 281-A ao Código Penal Brasileiro 
(Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940)”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Bruno Araújo e Geraldo 
Pudim, em 24/10/2007. 

O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 31/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 4.100/04 – do Sr. Edson Duar-
te – que “altera a Lei nº 6.453 de 17 de outubro de 
1977, que trata de atividades nucleares”. (Apensado: 
PL 7063/2006) 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo, e do PL 7063/2006, apensado, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.285/04 – do Sr. Carlos Eduardo 
Cadoca – que “dispõe sobre a destinação de recursos 
estrangeiros para fins de pesquisa e preservação da 
biodiversidade”. 

RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 
da Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 4.915/05 – da Sra. Mariânge-
la Duarte – que “define o crime de violação de direi-
tos e de prerrogativas do advogado”. (Apensados: 
PL 5083/2005, PL 5282/2005, PL 5383/2005, PL 
5476/2005, PL 5753/2005 e PL 5762/2005) 
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RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PL 5083/2005, do PL 5282/2005, do PL 5383/2005, do 
PL 5476/2005, e do PL 5753/2005, apensados; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação do PL 5762/2005, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.003/05 – do Sr. Fernando Coruja 
– que “proíbe a cobrança de estacionamento pelas ins-
tituições de ensino fundamental, médio e superior”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: a proferir. 

Vista conjunta aos Deputados Felipe Maia, Geral-
do Pudim, Matteo Chiarelli e Nelson Pellegrino, em 
18/10/2007. 

Os Deputados Chico Lopes e Geraldo Pudim apresen-
taram votos em separado. 

Rejeitado o parecer do Deputado Pastor Manoel Fer-
reira, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, com emenda. O Deputado Vicente Arruda 
foi designado relator do vencedor, em 31/10/2007. 
(Avulso Nº 841) 

PROJETO DE LEI Nº 6.385/05 – do Sr. Takayama 
– que “dá nova redação ao inciso II, do art. 12 da Lei 
nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define os 
crimes contra a ordem tributária, econômica e contra 
as relações de consumo”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Odair Cunha, em 24/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 60/07 – do Sr. Neilton Mulim – 
que “altera a pena do crime de receptação previsto no 
artigo 180 do Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 
07/08/2007. 

O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 27/09/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 186/07 – do Sr. Carlos Alberto 
Leréia – que “altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, acres-
centando inciso VIII em seu art. 1º”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardozo, 
José Genoíno e Nelson Pellegrino, em 02/10/2007. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 06/11/2007. 

Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento 
de Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, em 
24/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 406/07 – do Senado Federal – 
Alvaro Dias – (PLS 2/2005) – que “altera a Lei nº 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, para prever a suspensão 
do prazo prescricional até a satisfação da composição 
dos danos pelo réu e o restabelecimento do direito de 
ação em caso de descumprimento”. 

RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 743/07 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera a Lei nº 9.503, de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para enquadrar a ultra-
passagem em faixa continua como crime de trânsito, 
nas situações que especifica” 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Maurício Quintella Lessa, em 
09/10/2007. 

Suspensa a discussão por acordo. Discutiu a matéria 
o Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto. Mantidas 
as inscrições dos Deputados José Eduardo Cardozo, 
Bruno Araújo, Flávio Dino, Odair Cunha, Regis de Oli-
veira, Zenaldo Coutinho, Nelson Pellegrino, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Maurício Quintella Lessa e 
Marcelo Itagiba, em 17/10/2007. 

E – Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva 
(Parecer 09/90 – CCJR): 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 85/07 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática – (TVR 1204/2006) – que “aprova o ato que 
outorga concessão à Rede Metropolitana de Rádio e 
Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, na cidade de São José de Riba-
mar, Estado do Maranhão”. 

RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 165/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 37/2007) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio e TV Farol da Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Pinheiro, Esta-
do do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 380/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 10/2007) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à RÁDIO FM MEDIANEIRA S/C 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de Navegan-
tes, Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 381/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 149/2007) – que “aprova o 
ato que outorga permissão à SIMPATIA FM LTDA para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Campos Novos, Estado de 
Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 392/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 998/2006) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Comunica-
ção de Jardim de Piranhas/RN a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Jardim de 
Piranhas, Estado do Rio Grande do Norte”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

F – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 3.706/00 – do Senado Federal 
– Lúcio Alcântara – (PLS 140/1999) – que “altera a 
redação do § 9º do art. 789 do Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943 – Consolidação das Leis do 

Trabalho, para estender aos Presidentes das Varas do 
Trabalho e aos juízes de direito a faculdade de conce-
der o benefício da justiça gratuita, nas hipóteses que 
especifica”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.778/02 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a transfor-
mação e criação de funções comissionadas no Quadro 
de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª 
Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.641/03 – do Senado Federal 
– Ney Suassuna – que “altera o Decreto-Lei nº 73, de 
21 de novembro de 1996, atribuindo privilégio especial 
aos credores por restituição de prêmio de seguro”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.535/05 – do Senado Federal 
– Marco Maciel – (PLS 212/2004) – que “denomina “Or-
dem do Mérito das Comunicações Jornalista Roberto 
Marinho” a “Ordem do Mérito das Comunicações””. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.102/05 – do Senado Federal 
– Delcídio Amaral – (PLS 157/2003) – que “altera a Lei 
nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, e a Lei nº 8.171, 
de 17 de janeiro de 1991, com o objetivo de incluir como 
beneficiários de crédito rural especial e diferenciado 
os agricultores provenientes de assentamentos criados 
em virtude da implementação de empreendimentos de 
utilidade pública e interesse social”. 

RELATOR: Deputado CIRO GOMES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.588/06 – do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS 11/2004) – que “altera o 
art. 41 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei 
de Execução Penal, para prever a interceptação de 
correspondência de presos condenados ou provisó-
rios para fins de investigação criminal ou de instrução 
processual penal”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
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Emenda Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Nelson Pellegrino, Odair 
Cunha, Regis de Oliveira, Renato Amary e William 
Woo, em 05/07/2007. 

Os Deputados Regis de Oliveira e William Woo apre-
sentaram votos em separado em 10/07/2007. 

Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 24/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 7.100/06 – do Senado Federal-
Sérgio Zambiasi – (PLS 341/2005) – que “altera os 
arts. 48 e 103 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 
1991, com a finalidade de instituir, dentre os objetivos 
do crédito rural, o estímulo à substituição da cultura 
do tabaco por atividades alternativas, e de conceder, 
pelo Poder Público, incentivos especiais ao proprietário 
rural que substituir a cultura do tabaco por atividades 
alternativas”. 

RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda de redação, e 
do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 

PROJETO DE LEI Nº 7.103/06 – do Senado Federal 
– Aloizio Mercadante – (PLS 382/2006) – que “institui 
o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 7.376/06 – do Senado Federal – 
Rodolpho Tourinho – (PLS 62/2004) – que “disciplina o 
direito a alimentos gravídicos, a forma como ele será 
exercido e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.378/06 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 170/2005) – que “modifica o art. 
193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, con-
cedendo adicional de periculosidade aos eletricitários”. 
(Apensado: PL 7384/2006) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 7384/2006, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.409/06 – do Senado Federal-
Cristovam Buarque – (PLS 6/2006) – que “altera o inciso 
II do art. 4º e o inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, para assegurar o acesso de 
todos os interessados ao ensino médio público”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 7.505/06 – do Poder Executivo 
– que “institui o Estatuto do Garimpeiro, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, das Emendas da Comissão 
de Minas e Energia e das Emendas da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público; e pela 
anti-regimentalidade das Emendas apresentadas nes-
ta Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 7.630/06 – do Senado Federal-
Jonas Pinheiro – (PLS 236/2006) – que “institui o dia 18 
de agosto como o “Dia Nacional do Campo Limpo””. 
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

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. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Urbano, com subemenda, e do 
PL 7399/2006, apensado, com emenda. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 765/95 – do Sr. Júlio Redecker 
– que “acrescenta parágrafo ao artigo 71 do Decreto-
Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, que “dispõe 
sobre o Imposto de Importação, reorganiza os serviços 
aduaneiros e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
com subemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 173/99 – do Sr. Mendes Ribeiro 
Filho – que “dispõe sobre o procedimento de reserva 
de terras para comunidades indígenas que não este-
jam ocupando as terras que seriam de sua ocupação 
tradicional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão de Finanças e Tributação. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
em 24/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 289/99 – do Sr. Marçal Filho 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984 – Lei de Execução Penal”. (Apensados: PL 
309/1999, PL 311/1999, PL 519/1999, PL 563/1999, PL 
632/1999, PL 911/1999, PL 917/1999, PL 1163/1999, 
PL 1311/1999, PL 3258/2000 e PL 4730/2001) 
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PL 309/1999, do PL 311/1999, do PL 519/1999, do PL 
563/1999, do PL 632/1999, do PL 911/1999, do PL 
917/1999, do PL 1163/1999, do PL 1311/1999, do PL 
3258/2000 e do PL 4730/2001, apensados. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 02/05/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.301/99 – do Sr. Alberto Fraga – 
que “altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, 
que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais”. (Apensados: PL 6591/2006 e PL 1035/2007) 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste; 
pela constitucionalidade, injuridicidade, má técnica le-
gislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 6591/2006, 
apensado; e pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL 
1035/2007, apensado, com emenda. 

Vista conjunta aos Deputados Felipe Maia, Indio da Cos-
ta, Paes Landim e Regis de Oliveira, em 23/10/2007. 

O Deputado Indio da Costa apresentou voto em sepa-
rado em 08/11/2007. 

Suspensa a discussão por acordo, em 30/10/2007. 

(Avulso Nº 1227) 

PROJETO DE LEI Nº 3.244/00 – do Sr. Osmar Serra-
glio – que “dá nova redação ao inciso VIII e ao § 7º do 
art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
que “estabelece normas para as eleições””. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.969/00 – do Sr. Hermes Par-
cianello – que “dispõe sobre as atividades de Movi-
mentação de Mercadorias em geral”. (Apensados: PL 
4073/2004, PL 4367/2004 e PL 5689/2005) 

RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 4073/2004, do PL 
4367/2004, do PL 5689/2005, do Substitutivo da Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico e das Emendas apresentadas nesta Comissão, 
com subemenda substitutiva. 

Vista conjunta aos Deputados Moreira Mendes e Odair 
Cunha, em 08/11/2007. 

(Avulso Nº 1245) 

PROJETO DE LEI Nº 5.139/01 – do Sr. Osmar Serra-
glio – que “altera os artigos 12 e 21 da Lei nº 8.429, 
de 02 de junho de 1992 – Lei de Improbidade Admi-
nistrativa”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista conjunta aos Deputados Marcelo Itagiba, Regis 
de Oliveira, Renato Amary e Sérgio Barradas Carnei-
ro, em 03/10/2007. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 09/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 5.288/01 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “regulamenta anúncios vinculados aos 
meios de comunicação, sobre a venda de automóveis 
usados”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, da Emenda e do Substitutivo 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática. 

PROJETO DE LEI Nº 6.341/02 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “institui o Dia Nacional do Caminho-
neiro”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 44/03 – do Sr. Enio Bacci – que 
“proíbe empresas operadoras de telefonia celular, 
impor limite de tempo para utilização de cartões pré-
pagos”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 404/03 – do Sr. Mário Heringer 
– que “dá nova redação ao § 5º, do art. 47, da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, ampliando, de 60 para 
180 dias, o prazo de validade da Certidão Negativa 
de Débito (CND)”. 

RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 943/03 – do Sr. Pedro Fernandes 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de a frota oficial 
de veículos ser de fabricação nacional, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3554/2004 (Apensado: 
PL 4077/2004)) 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade e injuridicidade 
deste e do PL 3554/2004, apensado; pela anti-regi-
mentalidade da Emenda 1/2007 apresentada nesta 
Comissão; pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do PL 4077/2004, apensado, com 
substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Arnaldo Faria de Sá e Regis de Oliveira, 
em 03/10/2007. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 09/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 2.374/03 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “dispõe sobre o dever de notificação em caso 
de necessidade de ações preventivas, de socorro, as-
sistenciais ou recuperativas na área de defesa civil e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.392/03 – do Sr. Marcelo Ortiz 
– que “institui o Dia do Advogado” 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.591/03 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “altera a Lei nº 10.147, de 21 de dezem-
bro de 2000, que dispõe sobre a incidência da contri-
buição para o PIS/PASEP e da Cofins, nas operações 
de venda dos produtos que especifica”. (Apensado: 
PL 3714/2004) 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação e do PL 3714/2004, apen-
sado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.325/04 – da Sra. Iriny Lopes 
– que “altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 
03 de Outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
relativos à perícia ad hoc”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Edmar 
Moreira, Marcelo Itagiba, Regis de Oliveira e William 
Woo, em 04/09/2007. 

Os Deputados Regis de Oliveira, Marcelo Itagiba e 
William Woo apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.077/05 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “obriga todas as praças de pedágio a criarem 
guichês específicos para o atendimento à veículos ciclo-
motores, motos, motocicletas, motonetas e triciclos”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes, com emenda. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Maurício Quintella Lessa, Regis de Oliveira 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 12/09/2007. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 18/09/2007. 

Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Car-
dozo e Mendes Ribeiro Filho, em 12/09/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.303/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a ementa do Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4 de setembro de 1942”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 6.492/06 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “dispõe sobre a dispensação de medica-
mentos contendo antimicrobianos”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.898/06 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera o art. 236 da Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 23/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 7.282/06 – do Sr. Leandro Vilela 
– que “inscreve o nome de Antônio de Sampaio, o Bri-
gadeiro Sampaio, no livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 7.635/06 – do Sr. Zequinha Ma-
rinho – que “altera a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 
1950”. 
RELATOR: Deputado IBSEN PINHEIRO. 
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PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e, 
no mérito, pela rejeição (este parecer foi alterado). 

PROJETO DE LEI Nº 37/07 – do Sr. André de Paula 
– que “dá nova redação ao art. 198 do Código de Pro-
cesso Civil, para estabelecer a atuação de ofício ou 
por provocação de presidente de Tribunal, nos casos 
de descumprimento judicial dos prazos”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Fernando Coruja (PPS-SC), pela constitucionali-
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino, Luiz Couto 
e Nelson Pellegrino, em 24/10/2007. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-12-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 486/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“amplia prazo para 30 (trinta) dias para juntada da pro-
curação em processo civil e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 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. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 5.287/05 – do Sr. Francisco Rodri-
gues – que “altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para inserir 
a aprendizagem sobre direção em rodovias no curso 
de formação de condutores e tornar obrigatória a rea-
lização de exame de direção veicular em rodovia”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 

ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.090/07 – do Sr. Edmilson Va-
lentim – que “altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 4.022/04 – do Senado Federal 
– Maguito Vilela – (PLS 493/2003) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Su-
doeste Goiano (UFSOG), por desmembramento do 
Campus Avançado da Universidade Federal de Goiás 
(UFG) em Jataí, e dá outras providências”. (Apensa-
dos: PL 2611/2003 e PL 4663/2004) 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.534/04 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de cada 
cesta básica produzida e distribuída no País pelo Poder 
Público ou pela iniciativa privada conter pelo menos 
dois livros representativos da cultura nacional”. 

RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 589/07 – do Sr. Vinicius Carva-
lho – que “obriga o fornecedor a tornar disponível ao 
consumidor um serviço de atendimento automático 
de ligação telefônica que lhe permita determinar a 
cessação da prestação de serviço, sem intervenção 
pessoal”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

LOCAL: Plenário 14 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

“Apreciação dos resultados das atividades do Gru-
po de Trabalho que discutiu as tarifas bancárias.”

Requerimento n.º 77/2007 do Deputado Cezar Sil-
vestri

Convidados:

NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO (Confirma-
do)

Secretário de Acompanhamento Econômico do 
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Ministério da Fazenda

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS (Confirmado)

Subprocurador-Geral da República

ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI (Confirmado)

Diretor de Normas e Organização do Sistema Finan-
ceiro do Banco Central do Brasil – Bacen

JULIANA PEREIRA DA SILVA (Confirmado)

Diretora Substituta do Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça

ADEMIRO VIAN (Confirmado)

Assessor Técnico da Febraban

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-12-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.347/05 – do Senado Federal 
– Arlindo Porto – (PLS 39/2002) – que “altera a Lei 
nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para dispor so-
bre o controle de consumo de serviços de teleco-
municações”. (Apensado: PL 1758/1999 (Apensa-
dos: PL 2225/1999, PL 3085/2000, PL 3795/2000, PL 
4726/2001, PL 7092/2002, PL 7487/2002, PL 2939/2004, 
PL 5754/2005, PL 1324/2007 e PL 1347/2007)) 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.125/07 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “obriga o fornecedor de produto cultural pela 
internet a tornar disponível a venda de meia-entrada 
por esse veículo”. 
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.136/07 – do Sr. Edson Santos – 
que “estabelece condições para a comercialização de 
cartões indutivos pelas operadoras de serviço telefönico 
fixo comutado, nas suas respectivas áreas de conces-
são pública, com vistas à universalização do acesso à 
telefonia pública, em todo território nacional”. 
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT. 

PROJETO DE LEI Nº 2.281/07 – do Sr. Vic Pires Fran-
co – que “obriga os estabelecimentos bancários a dis-
ponibilizarem gratuitamente o número mínimo de um 
extrato bancário por semana aos seus correntistas e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 2.298/07 – do Sr. Raul Henry 
– que “obriga os supermercados a divulgarem em des-

taque a data de vencimento da validade dos produtos 
incluídos em todas as promoções especiais lançadas 
por estes estabelecimentos”. 
RELATORA: Deputada TONHA MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.303/07 – do Sr. Zonta – que 
“institui limites na cobrança de tarifas e serviços ban-
cários”. 
RELATOR: Deputado NELSON GOETTEN. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 618/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “dispõe sobre prazo de validade do crédito do 
telefone celular habilitado no Plano de Serviço Pré-
Pago”. (Apensado: PL 1325/2007) 
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LOCAL: Anexo II – Plenário nº 8 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL 

A – Audiência Pública: 

Tema:

POLÍTICA DE ESTÍMULO À MIGRAÇÃO DE CAPI-
TAIS E FORÇA DE TRABALHO DA INDÚSTRIA DE 
FILMES PLÁSTICOS NÃO DEGRADÁVEIS PARA AS 
INDÚSTRIAS DE RECICLAGEM, FILMES PLÁSTI-
COS RECICLADOS E FILMES PLÁSTICOS BIODE-
GRADÁVEIS

Requerimento nº 112/2007, dos Deputados Reinaldo 
Nogueira e Ricardo Tripoli (CMADS)

Requerimento nº 85/2007, do Deputado Dr. Ubiali 
(CDEIC)

EXPOSITORES:

FERNANDA ALTOÉ DALTRO, Técnica em Consumo 
Sustentável do Departamento de Economia e Meio 
Ambiente do Ministério do Meio Ambiente

DEMÉTRIO FLORENTINO DE TOLEDO FILHO, Ana-
lista de Comércio Exterior da Secretaria do Desenvolvi-
mento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, e MANOEL TENÓRIO 
COSTA, Engenheiro da Secretaria do Desenvolvimento 
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da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior

ROGÉRIO MANI, Presidente da Abief – Associação 
Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Fle-
xíveis

FRANCISCO DE ASSIS ESMERALDO, Presidente do 
Plastivida – Instituto Socioambiental dos Plásticos

(A CONFIRMAR) ELOISA GARCIA, Gerente dos Gru-
pos de Embalagens Plásticas e de Meio Ambiente do 
Cetea – Centro de Tecnologia em Embalagem (Cam-
pinas-SP) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 28/11/2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.462/07 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 176/2005) – que “obriga, nas 
hipóteses que especifica, a veiculação de mensagens 
de advertência sobre o risco de escassez e de incen-
tivo ao consumo moderado de água”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.338/07 – do Sr. Gustavo Fruet 
– que “altera a redação do inciso I do art. 84 da Lei 
nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, para equiparar 
os honorários periciais devidos pela massa falida aos 
créditos extraconcursais na falência”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.127/03 – do Sr. Dr. Pinotti – que 
“dispõe sobre os serviços farmacêuticos de distribuição, 
dispensação e manipulação de medicamentos, produ-
tos para a saúde e outros que especifica, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3189/2004) 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

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 VICENTINHO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.375/07 – do Sr. Otavio Leite 
e outros – que “classifica como atividade econômica 
exportadora, o setor de turismo receptivo”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.514/07 – do Sr. Edmilson Va-
lentim – que “disciplina o uso de instrumentos de me-
dição de energia elétrica”. 
RELATOR: Deputado LUIZ PAULO VELLOZO LU-
CAS. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-11-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 424/07 – do Sr. Sérgio Brito – que 
“cria o Regime Especial de Incentivos para o Trans-
porte Urbano de Passageiros – REITUP”. (Apensado: 
PL 1239/2007) 
RELATORA: Deputada ANGELA AMIN. 

PROJETO DE LEI Nº 1.941/07 – da Sra. Solange Almei-
da – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação 
de banheiros públicos nos supermecados”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.062/07 – do Sr. Guilherme 
Campos – que “admite a regularização de clubes de 
lazer e recreação e outros empreendimentos implan-
tados em desacordo com a Lei nº 4.771, de 15 de se-
tembro de 1965, que institui o novo Código Florestal, 
nas condições que especifica”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CHUCRE. 

PROJETO DE LEI Nº 2.124/07 – do Sr. Otavio Leite 
– que “institui mecanismo tributário através do Impos-
to de Renda Pessoa Física, para fins de estimulo à 
aquisição de casa própria por contribuinte, desde que, 
exclusivamente destinada para sua moradia”. 
RELATOR: Deputado ELIENE LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.165/07 – do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “institui a Política Nacional de Reforma 
ou Construção de Habitações de Interesse Social” 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.208/07 – do Sr. José Genoí-
no – que “altera dispositivos da Lei nº 9.514, de 20 de 
novembro de 1997, que “Dispõe sobre o Sistema de 
Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária 
de coisa imóvel e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 
 E MINORIAS 

LOCAL: Anexo II, Plenário 6 
HORÁRIO: 09h 

SEMINÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO DA COMIS-
SÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE 

 AO CRIME ORGANIZADO 

A – Seminário: 
SEMINÁRIO “LEI MARIA DA PENHA – APLICA-

ÇÃO, DESAFIOS E PERSPECTIVAS”
Manhã 
9h – Abertura 
Deputado Arlindo Chinaglia – Presidente da Câ-

mara dos Deputados
Rogério Favreto – Secretário de Reforma do Judi-

ciário, representando o Ministro de Estado da Justiça
Aparecida Gonçalves – Subscretária de Assuntos 

Temáticos da Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres – SPM

Perly Cipriano – Sub-Secretário de Promoção e 
Defesa dos Direitos Humanos, representando a Secre-
taria Especial de Direitos Humanos – SEDH

Deputado João Campos – Presidente da Comis-
são de Segurança Pública e Combate ao Crime Orga-
nizado – CSPCCO

Deputado Luiz Couto – Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias – CDH

Cezar Britto – Presidente do Conselho Federal 
da OAB

Deputada Luiza Erundina – Coordenadora-Geral 
da Bancada Feminina da Câmara dos Deputados

10h
Painel 1 – Balanço da Lei Maria da Penha à luz 

da sociedade civil.
Coordenador: Deputado João Campos (PSDB/

GO)
Palestrantes:
Tacyana Lima Alves – representante da Articula-

ção Mulheres Brasileiras – AMB
Representante do Movimento das Mulheres Cam-

ponesas – MMC
Sílvia de Aquino – Representante do Observató-

rio de Monitoramento da Implementação e Aplicação 
da Lei Maria da Penha

Benedito Medrado – representante do Instituto 
Papai/PE

Herilda Balduíno de Sousa – Presidente da As-
sociação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica 
(ABMCJ)

Debate
12h – Intervalo
Tarde
14h
Painel 2 – O Executivo e a aplicação da Lei Ma-

ria da Penha.
Coordenadora: Deputada Marina Maggessi (PPS/RJ)
Palestrantes:
Aparecida Gonçalves – Subscretária de Assuntos 

Temáticos da Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres – SPM

Perly Cipriano – Sub-Secretário de Promoção e 
Defesa dos Direitos Humanos

Roger de Lima Lorenzone – Diretor do Departa-
mento de Política Judiciária do Ministério da Justiça

Cristina Buarque – Secretária de Estado da Se-
cretaria da Mulher de Pernambuco

Denise Aparecida Carvalho – Secretária de Es-
tado de Políticas para Mulheres e Promoção da Igual-
dade Racial de Goiás (SEMIRA)

15h30
Painel 3 – O Sistema de Justiça – desafios e pers-

pectivas no enfrentamento da violência doméstica.
Coordenador: Deputado Fernando Melo (PT/AC)
Palestrantes:
Fausto Rodrigues de Lima – Promotor de Jus-

tiça – membro do Núcleo de Gênero – Pró-Mulher, 
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
(MPDFT)

Rosane Lavigne – Núcleo da Mulher da Defen-
soria Pública – NUDEM/RJ

Amini Hadad Campos – Juíza Titular da Primeira 
Vara Especializada em Violência Familiar e Doméstica 
contra a Mulher de Mato Grosso

Eva Evangelista – Desembargadora do Tribunal 
de Justiça do Acre

Mirian Aparecida Borges de Oliveira – Delegada 
Titular da Delegacia Especializada de Atendimento à 
Mulher – DEAM/Goiânia

Alice Bianchini – Doutora em Direito Penal – Co-
ordenadora dos Cursos de Especialização Telepresen-
ciais e Virtuais da Unisul/Rede LFG

Debate
18h
Painel 4 – Síntese do Evento – recomendações
Coordenadora: Deputada Janete Rocha Pietá 

(PT/SP)



Novembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 27 63037 

Myllena Calasans de Matos – Assessora Técnica 
em Direitos Humanos e Violencia contra as Mulheres 
– Representante do CFEMEA

Joisiane Gamba – Coordenadora Nacional de 
Organização e Projetos do MNDH

Laudelina Inácio Antunes – Delegada de Polícia 
e Coordenadora do Curso de Direito da Unip/GO

Encerramento

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LOCAL: Plenário 10 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Objetivo:

Debater a crise das universidades estaduais.

Convidados:

Deputado Waldir Maranhão, Presidente da Frente Par-
lamentar das Universidades Estaduais e Municipais;

Sr. Antônio José Medeiros, Secretário de Educação do 
Estado do Piauí e Deputado Federal licenciado;

Sra. Virginia Maria Pereira, Presidente do Fórum em 
Defesa da Universidade Estadual de Goiás (UEG);

Sr. Nelson Abreu Junior, Diretor da Unidade de Aná-
polis da UEG;

Sr. Luiz Antonio Arantes, Presidente da Associação 
Brasileira dos Reitores da Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem).

Autor do Requerimento nº 74/07: Deputado PEDRO 
WILSON 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-12-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.496/04 – do Senado Federal 
– César Borges – (PLS 323/2003) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Universidade Federal do 
Oeste da Bahia (Unifoeste)”. 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.592/03 – do Sr. Carlos Abica-
lil – que “estabelece os princípios e as diretrizes dos 

planos de carreira para os profissionais da educação 
básica pública”. 

RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

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) 
RELATOR: Deputado DR. PINOTTI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.381/05 – do Sr. Carlos Alberto 
Leréia – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal Chapada dos Veadeiros (UFCV)”. 
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.780/05 – do Sr. Jaime Martins 
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Univer-
sidade Federal de Divinópolis”. 
RELATOR: Deputado CLÓVIS FECURY. 

PROJETO DE LEI Nº 5.967/05 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Campus Universitário de Campo Verde da Universidade 
Federal de Mato Grosso”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.174/05 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fundação Universidade Federal do Pantanal, por des-
membramento da Fundação Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.742/06 – do Sr. Vicentinho 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação 
Universidade Federal do Pontal – UNIPONTAL, região 
oeste de São Paulo, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.978/06 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre a criação de uma universidade 
federal no Município de Barcarena”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 369/07 – do Sr. Inocêncio Oliveira 
– que “dispõe sobre a criação da Fundação Universi-
dade Federal do Agreste, no Estado de Pernambuco, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 740/07 – do Senado Federal – 
José Sarney – (PLS 242/2006) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal Industrial 
de Laranjal do Jari, no Estado do Amapá”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 
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PROJETO DE LEI Nº 782/07 – do Sr. Edigar Mão Bran-
ca – que “ Dispõe sobre o uso facultativo de chapéu 
em estabelecimentos público e privado”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 

PROJETO DE LEI Nº 806/07 – do Sr. Pompeo de Mattos 
– que “oficializa como traje de honra e de uso faculta-
tivo em solenidades públicas, para ambos os sexos, a 
indumentária denominada “PILCHA GAÚCHA””. 
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR. 

PROJETO DE LEI Nº 946/07 – do Sr. Nelson Pellegrino 
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola 
Técnica Federal de Candeias, no Estado da Bahia, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 960/07 – dos Srs. Lira Maia e 
Asdrubal Bentes – que “autoriza a criação do Centro 
Federal de Educação Tecnológica do Sul do Pará – 
CEFET, com sede no Município de Marabá, Estado 
do Pará, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.127/07 – do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “institui a Semana Nacional da Saúde Mas-
culina”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.305/07 – do Sr. Deley – que 
“institui o Dia Nacional do Jogo Limpo (fair play) contra 
o Doping nos Esportes”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR RUY PAULETTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.382/07 – do Sr. Carlos Bran-
dão – que “autoriza o Poder Executivo a criar o Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Colinas, no Mu-
nicípio de Colinas, Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.429/07 – do Sr. Silvio Torres – 
que “altera a Lei n.º 9.615, de 24 de março de 1998”. 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 

PROJETO DE LEI Nº 1.478/07 – do Senado Federal 
– Valter Pereira – (PLS 21/2007) – que “denomina 
“Rodovia Ramez Tebet” o trecho da rodovia BR-158, 
situado entre as cidades de Três Lagoas e de Cassi-
lândia, no Estado de Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.479/07 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo – (PLS 40/2007) – que “denomi-
na “Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo” o trecho 
das rodovias BR-040 e BR-381 correspondente ao 
anel rodoviário de Belo Horizonte, no Estado de Mi-
nas Gerais”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.480/07 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 64/2007) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal do Vale do 
Taquari, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR RUY PAULETTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.520/07 – do Sr. Giacobo – que 
“dispõe sobre o fomento à implementação do progra-
ma suplementar de assistência à saúde do educando 
do ensino fundamental”. 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 

PROJETO DE LEI Nº 1.554/07 – do Sr. Dr. Talmir 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar a Univer-
sidade Federal do Oeste Paulista – UFOESTE, com 
sede no município de Presidente Prudente, Estado 
de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.564/07 – da Sra. Andreia Zito 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade do Governo 
Federal a divulgar a relação dos livros didáticos des-
tinados aos alunos da Educação Básica das redes 
públicas”. 
RELATOR: Deputado PAULO RENATO SOUZA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.643/07 – do Sr. Carlos Mel-
les – que “cria a Comenda Antônio Ernesto Werna de 
Salvo”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.960/07 – do Sr. Maurício Rands 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 10 da Lei nº 9.795, 
de 27 de abril de 1999, com o objetivo de instituir a Se-
mana de Educação Ambiental nas escolas de ensino 
fundamental e médio”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.009/07 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “altera o art. 5º da Lei nº 10.260, de 12 
de julho de 2001, que “dispõe sobre o Fundo de Fi-
nanciamento ao Estudante do Ensino Superior e dá 
outras providências””. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.033/07 – do Sr. Clóvis Fecury – 
que “altera o art.13 da Lei nº 10.753, de 31 de outubro 
de 2003, que “Institui a Política Nacional do Livro””. 
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.041/07 – do Sr. Dr. Nechar – que 
“altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que 
instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.069/07 – do Senado Federal 
– Senador Flávio Arns – que “institui o dia 9 de agosto 
como o “Dia Nacional da Equoterapia””. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.070/07 – do Senado Federal 
– Senador Romeu Tuma – que “institui o Dia da Guarda 
Municipal, a ser comemorado no dia 10 de outubro”. 

RELATOR: Deputado OSVALDO REIS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.071/07 – do Senado Federal- 
Senador Paulo Paim – (PLS 225/2007) – que “institui 
o ano de 2008 como Ano Nacional dos 120 anos de 
abolição não conclusa”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.096/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Magalhães Neto – que “institui beneficio fiscal para in-
centivo ao ingresso no ensino superior”. 

RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.133/07 – da Sra. Janete Rocha 
Pietá – que “dispõe sobre a produção de alimentação 
adaptada para pessoas com anemia falciforme”. 
RELATOR: Deputado DR. PINOTTI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.201/07 – dos Srs. Luiz Carlos 
Hauly e Antonio Carlos Mendes Thame – que “reduz as 
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social dos pro-
dutos que específica”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.207/07 – da Sra. Nilmar Ruiz 
– que “institui o Dia do Quadrilheiro, a ser comemora-
do anualmente no dia 27 de junho”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 

PROJETO DE LEI Nº 2.212/07 – do Sr. Rogerio Lis-
boa – que “acrescenta o parágrafo único ao art. 25 da 
Lei nº 11.279, de 9 de fevereiro de 2006, e dá outras 
providências, de forma a permitir a formação de ma-
rítimos, também, em instituições”. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 2.217/07 – do Sr. Rodovalho – que 
“dispõe sobre a música e os eventos gospel”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.231/07 – do Sr. Henrique Afon-
so – que “insere o art. 26-B na Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, dispondo sobre o ensino da His-
tória e da Cultura dos Povos Indígenas”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.239/07 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “institui o dia 28 de agosto como Dia Na-
cional em Homenagem a todas às vítimas do regime 
militar, no período de 1964 a 1985”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.246/07 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “veda o uso de telefones celulares nas 
escolas públicas de todo o país”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.268/07 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “institui no território brasileiro o dia 13 de 
Maio como o “Dia das Religiões de Matrizes Africanas 
e Ameríndias””. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 

PROJETO DE LEI Nº 2.274/07 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“declara DR. ENÉAS CARNEIRO FERREIRA patrono 
da Eletrocardiografia no Brasil”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.317/07 – do Sr. Frank Aguiar 
– que “institui o Dia Nacional do Profissional da Lim-
peza”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.483/06 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre o fornecimento de alimen-
tação diferenciada para crianças e adolescentes por-
tadores de diabetes nas escolas públicas brasileiras”. 
(Apensados: PL 1673/2007, PL 509/2007 (Apensado: 
PL 1412/2007) e PL 2182/2007) 
RELATORA: Deputada NICE LOBÃO. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.487/00 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “dispõe sobre medidas que amenizem o des-
conforto da espera, no atendimento ao público, nos 
estabelecimentos que especifica”. (Apensados: PL 
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2846/2003 (Apensado: PL 3772/2004), PL 3755/2004 
e PL 3483/2004) 
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

LOCAL: Anexo II – Plenário nº 8 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO 
 DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

A – Audiência Pública: 

Tema:

POLÍTICA DE ESTÍMULO À MIGRAÇÃO DE CAPI-
TAIS E FORÇA DE TRABALHO DA INDÚSTRIA DE 
FILMES PLÁSTICOS NÃO DEGRADÁVEIS PARA AS 
INDÚSTRIAS DE RECICLAGEM, FILMES PLÁSTI-
COS RECICLADOS E FILMES PLÁSTICOS BIODE-
GRADÁVEIS

Requerimento nº 112/2007, dos Deputados Reinaldo 
Nogueira e Ricardo Tripoli (CMADS)

Requerimento nº 85/2007, do Deputado Dr. Ubiali 
(CDEIC)

EXPOSITORES:

FERNANDA ALTOÉ DALTRO, Técnica em Consumo 
Sustentável do Departamento de Economia e Meio 
Ambiente do Ministério do Meio Ambiente

DEMÉTRIO FLORENTINO DE TOLEDO FILHO, Ana-
lista de Comércio Exterior da Secretaria do Desenvolvi-
mento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, e MANOEL TENÓRIO 
COSTA, Engenheiro da Secretaria do Desenvolvimento 
da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior

ROGÉRIO MANI, Presidente da Abief – Associação 
Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Fle-
xíveis

FRANCISCO DE ASSIS ESMERALDO, Presidente do 
Plastivida – Instituto Socioambiental dos Plásticos

(A CONFIRMAR) ELOISA GARCIA, Gerente dos Gru-
pos de Embalagens Plásticas e de Meio Ambiente do 
Cetea – Centro de Tecnologia em Embalagem (Cam-
pinas-SP) 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-12-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.316/07 – do Sr. Carlito Merss 
– que “dispõe sobre a política de incentivo ao incremen-
to da agregação de valor aos produtos, subprodutos e 
serviços da floresta, bem como diversificação industrial, 
desenvolvimento tecnológico e utilização de empreen-
dedores locais e de mão-de-obra regional”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.009/97 – do Senado Federal 
– Carlos Patrocínio – (PLS 59/1996) – que “estabe-
lece a obrigatoriedade da inclusão de eclusas e de 
equipamentos e procedimentos de proteção à fauna 
aquática dos cursos dágua, quando da construção de 
barragens”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 2.308/07 – do Sr. Eliene Lima – 
que “acrescenta art. à Lei nº 10.753, de 30 de outubro 
de 2003, que”institui a Política Nacional do Livro””. 

RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.254/03 – do Sr. César Me-
deiros – que “dispõe sobre as auditorias ambientais 
e a contabilidade dos passivos e ativos ambientais”. 
(Apensado: PL 1834/2003) 
RELATOR: Deputado RODOVALHO. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

LOCAL: Plenário 14 do Anexo II 

HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Tema:
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Discussão sobre as disputas em torno da construção 
das usinas do Rio Madeira, em atendimento ao Reque-
rimento nº 135/2007, do Deputado Márcio Junqueira, 
aprovado em reunião ordinária deliberativa realizada 
em 03/10/2007.

Convidados:

Sr. Valter Luiz Cardeal de Souza, Presidente em exer-
cício da Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETRO-
BRÁS;

Sr. Jerson Kelman, Diretor-Geral da Agência Nacional 
de Energia Elétrica – Aneel;

Sr. Luiz Paulo Fernandez Conde, Presidente do Siste-
ma Furnas Centrais Elétricas S/A;

Sr. Pedro Novis, Presidente da Construtora Odebre-
cht S/A; e

Sr. Celso Ferreira de Oliveira, Presidente do Grupo 
Camargo Corrêa S/A.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 303/07 – do Sr. José Fernando 
Aparecido de Oliveira – que “dispõe sobre a criação do 
Programa Nacional de Produção de Biocombustíveis 
por Cooperativas (PNBC) e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ PAULO VELLOZO LU-
CAS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.318/07 – do Sr. Neudo Cam-
pos – que “altera o art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de 
maio de 1998, estabelecendo nova hipótese para sub-
rogação de recursos da sistemática de rateio de ônus 
e vantagens decorrentes do consumo de combustíveis 
fósseis para a geração de energia elétrica nos siste-
mas isolados”. 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.896/07 – do Sr. Carlos Souza 
– que “altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, 

com a finalidade de destinar recursos à Conta de De-
senvolvimento Energético – CDE”. 
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 28/11/2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.440/07 – do Poder Executi-
vo – que “altera os incisos II e III do art. 11 da Lei nº 
9.519, de 26 de novembro de 1997, que dispõe sobre 
a reestruturação dos Corpos e Quadros de Oficais e 
de Praças da Marinha”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.499/07 – do Sr. Deley – que 
“estabelece a concessão de visto temporário para os 
estrangeiros que vierem trabalhar temporariamente em 
eventos esportivos de nível internacional”. 
RELATOR: Deputado ALDO REBELO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.279/07 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin e outros – que “dispõe sobre a não aplicação 
de leis estrangeiras de caráter discriminatório e que 
possuam efeitos extraterritoriais a todos os jurisdicio-
nados brasileiros e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 2.288/07 – do Sr. Beto Faro – que 
“dispõe sobre a proibição da implantação e funciona-
mento no Brasil de porto pesqueiro internacional e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.292/07 – do Sr. Domingos Dutra 
– que “dispõe sobre a compensação financeira relativa 
ao resultado da exploração de atividades econômicas 
aeroespaciais e afins, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 



63042 Terça-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2007

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 6 
HORÁRIO: 09h 

SEMINÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO DA COMIS-
SÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

A – Seminário: 

SEMINÁRIO “LEI MARIA DA PENHA – APLICAÇÃO, 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS”

Manhã 
9h – Abertura 
Deputado Arlindo Chinaglia – Presidente da Câ-

mara dos Deputados
Rogério Favreto – Secretário de Reforma do Judi-

ciário, representando o Ministro de Estado da Justiça
Aparecida Gonçalves – Subsecretária de Assun-

tos Temáticos da Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres – SPM

Perly Cipriano – Subsecretário de Promoção e 
Defesa dos Direitos Humanos, representando o Ministro 
da Secretaria Especial de Direitos Humanos – SEDH

Deputado João Campos – Presidente da Comis-
são de Segurança Pública e Combate ao Crime Orga-
nizado – CSPCCO

Deputado Luiz Couto – Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias – CDH

Cezar Britto – Presidente do Conselho Federal 
da OAB

Deputada Luiza Erundina – Coordenadora-Geral 
da Bancada Feminina da Câmara dos Deputados

10h
Painel 1 – Balanço da Lei Maria da Penha à luz 

da sociedade civil.
Coordenador: Deputado João Campos (PSDB/

GO)
Palestrantes:
Tacyana Lima Alves – representante da Articula-

ção Mulheres Brasileiras – AMB
Representante do Movimento das Mulheres Cam-

ponesas – MMC
Sílvia de Aquino – Representante do Observató-

rio de Monitoramento da Implementação e Aplicação 
da Lei Maria da Penha

Benedito Medrado – representante do Instituto 
Papai/PE

Herilda Balduíno de Sousa – Presidente da As-
sociação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica 
(ABMCJ)

Debate
12h – Intervalo
Tarde

14h
Painel 2 – O Executivo e a aplicação da Lei Ma-

ria da Penha.
Coordenadora: Deputada Marina Maggessi (PPS/

RJ)
Palestrantes:
Aparecida Gonçalves – Subscretária de Assuntos 

Temáticos da Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres – SPM

Perly Cipriano – Subsecretário de Promoção e 
Defesa dos Direitos Humanos

Roger de Lima Lorenzone – Diretor do Departa-
mento de Política Judiciária do Ministério da Justiça

Cristina Buarque – Secretária de Estado da Se-
cretaria da Mulher de Pernambuco

Denise Aparecida Carvalho – Secretária de Es-
tado de Políticas para Mulheres e Promoção da Igual-
dade Racial de Goiás (SEMIRA)

15h30
Painel 3 – O Sistema de Justiça – desafios e pers-

pectivas no enfrentamento da violência doméstica.
Coordenador: Deputado Fernando Melo (PT/

AC)
Palestrantes:
Fausto Rodrigues de Lima – Promotor de Jus-

tiça – membro do Núcleo de Gênero – Pró-Mulher, 
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
(MPDFT)

Rosane Lavigne – Núcleo da Mulher da Defen-
soria Pública – NUDEM/RJ

Amini Hadad Campos – Juíza Titular da Primeira 
Vara Especializada em Violência Familiar e Doméstica 
contra a Mulher de Mato Grosso

Eva Evangelista – Desembargadora do Tribunal 
de Justiça do Acre

Mirian Aparecida Borges de Oliveira – Delegada 
Titular da Delegacia Especializada de Atendimento à 
Mulher – DEAM/Goiânia

Alice Bianchini – Doutora em Direito Penal – Co-
ordenadora dos Cursos de Especialização Telepresen-
ciais e Virtuais da Unisul/Rede LFG

Debate
18h
Painel 4 – Síntese do Evento – recomendações
Coordenadora: Deputada Janete Rocha Pietá 

(PT/SP)
Myllena Calasans de Matos – Assessora Técnica 

em Direitos Humanos e Violência contra as Mulheres 
– Representante do CFEMEA

Joisiane Gamba – Coordenadora Nacional de 
Organização e Projetos do MNDH

Laudelina Inácio Antunes – Delegada de Polícia 
e Coordenadora do Curso de Direito da Unip/GO

Encerramento
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.598/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “Altera a redação do art. 72, da Lei nº 11.343, 
de 23 de agosto de 2006, determinando a incineração 
de drogas apreendidas, observados os procedimentos 
que estabelece”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

LOCAL: Plenário 07 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO  
DA COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 

NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

A – Audiência Pública: 

Requerimentos dos Deputados Roberto Britto e El-
cione Barbalho 

Tema:

“Debater o problema da Dengue no Brasil.”

Convidados:

FABIANO PIMENTA

Diretor de Gestão da Secretaria de Vigilância em Saú-
de do Ministério da Saúde

BERNARDO DA SILVA CARDOSO

Presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tro-
pical do Baixo Amazonas

JOSÉLIO ANDRADE MOURA

Presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Ve-
terinária

TEREZA DE JESUS CAMPOS NETO

Secretária Municipal de Saúde de Recife/PE e Mem-
bro da Diretoria do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde/CONASEMS

HENRIQUE MORAES ZILLER

Coordenador da Auditoria da Dengue do Tribunal de 
Contas da União/TCU 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-12-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.829/04 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “estabelece alíquotas de contribuição para os 
contratos de aprendizagem previstos na Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 

PROJETO DE LEI Nº 256/07 – do Sr. Eduardo Barbo-
sa – que “altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000, para dispor sobre a adoção de legenda em 
filmes nacionais e em exibições de peças teatrais”. 
(Apensados: PL 327/2007 e PL 1078/2007) 
RELATORA: Deputada SOLANGE ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 692/07 – do Senado Federal 
– Antônio Carlos Valadares – (PLS 190/2006) – que 
“altera as Leis nºs 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 
e 9.782, de 26 de janeiro de 1999, para restringir a ven-
da de álcool etílico líquido e submetê-la à regulação 
das autoridades sanitárias”. (Apensado: PL 4664/2004 
(Apensado: PL 6320/2005)) 
RELATOR: Deputado DR. PINOTTI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.343/07 – do Sr. Regis de Oli-
veira – que “altera a pena de multa das infrações ad-
ministrativas disciplinadas pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente”. 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.345/07 – do Sr. Juvenil Alves 
– que “atribui responsabilidade solidária pela repara-
ção de danos materiais, morais, físicos de qualquer 
natureza, a todas as partes envolvidas no contrato de 
prestação de serviços, na forma que especifica”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 

PROJETO DE LEI Nº 2.383/07 – do Sr. João Dado – 
que “altera a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, 
para estabelecer valor da Taxa de Fiscalização de Vi-
gilância Sanitária nos casos que especifica”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.385/07 – da Sra. Ana Arraes 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas 
produtoras de medicamentos, alimentos e material de 
limpeza a utilizar a escrita “braile” nas embalagens de 
seus produtos”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.331/03 – do Sr. Chico Alencar 
– que “dispõe sobre mensagens educativas em anún-
cios que sugerem a prática sexual”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 

PROJETO DE LEI Nº 508/07 – do Sr. Sérgio Barradas 
Carneiro – que “altera dispositivos do Código Civil, dis-
pondo sobre igualdade de direitos sucessórios entre 
cônjuges e companheiros de união estável”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.863/01 – do Sr. Luciano Zica – 
que “altera a Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985, 
que “regula o exercício da profissão e Técnico em Ra-
diologia e dá outras providências””. (Apensados: PL 
5874/2001, PL 5170/2005 e PL 7602/2006) 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO 

A – 

Simpósio: 

I SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE A REGULAMENTA-
ÇÃO DA MEDICINA NO BRASIL

Tema:

Projeto de Lei nº 7.703/2006, do Senado Federal, que 
“Dispõe sobre o exercício da Medicina”.

Convidados:

Representante do Ministério da Saúde – MS;

Representante do Governo do Estado de Santa Ca-
tarina;

Representantes de Secretarias de Governo do Estado 
de Santa Catarina;

Representante da Associação Médica Brasileira 
(AMB);

Representante da Federação Nacional dos Médicos 
(FENAM);

Representante do Conselho Federal de Medicina 
(CFM);

Representante da Associação Catarinense de Medi-
cina (ACM);

Representante do Conselho Brasileiro de Oftalmolo-
gia (CBO);

Representante da Sociedade Brasileira de Citologia 
Clínica (SBCC);

Representantes dos Conselhos Federais e Regionais 
de Biologia (CFBIO); Biomedicina (CFBM); Educação 
Física (CONFEF); Enfermagem (COFEN); Farmácia 
(CFF); Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO); 
Fonoaudiologia (CFFa); Medicina Veterinária (CFMV); 
Nutricionistas (CFN); Odontologia (CFO); Psicologia 
(CFP); e Técnicos em Radiologia (CONTER);

Representante do Sindicato dos Acupunturistas e Tera-
pias Orientais do Estado de São Paulo (SATOSP); e

Representante do Centro de Estudos de Acupuntura 
e Terapias Alternativas (CEATA).

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-12-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.846/06 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “altera a Lei nº 10.486, de 04 de julho de 2002, 
permitindo que os Policiais e Bombeiros Militares do 
Distrito Federal, sejam reformados com proventos do 
posto ou graduação imediato”. 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.392/04 – da Sra. Dra. Clair – 
que “altera dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, estabelecendo a imprescindibilidade 
da presença de Advogado nas ações trabalhistas e 
prescrevendo critérios para a fixação dos honorários 
advocatícios na Justiça do Trabalho”. (Apensados: PL 
7642/2006 e PL 1676/2007) 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-11-07 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.648/07 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 126/2006) – que “altera a Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o 
Fundo de Garantia de Tempo do Serviço, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-11-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.319/03 – do Sr. João Gran-
dão e outros – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 
8.287, de 20 de dezembro de 1991, para estender o 
benefício do seguro-desemprego aos agricultores fa-
miliares do Semi-Árido Nordestino e do Vale do Jequi-
tinhonha, nas condições que especifica”. (Apensado: 
PL 3639/2004) 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.287/04 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “determina que a imunidade de execução 
em favor de Estado Estrangeiro não alcança o crédito 
trabalhista”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.975/06 – do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “dispõe sobre a formação compulsória de 
provisão, pelas empresas prestadoras de serviços, para 
o pagamento de obrigações trabalhistas”. 

RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 658/07 – do Sr. Rodovalho – que 
“dispõe sobre o regime previdenciário e tributário do 
trabalhador por conta de pequena renda e dos nano-
empreendedores, institui o Sistema Integrado de Pa-
gamento de Tributos e Contribuições dos Trabalhado-
res Independentes de Baixa Renda SIMPLESMENTE 
TRABALHADOR e dá outras providências”. 

RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 807/07 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “dispõe sobre a alienação direta de 
imóveis funcionais de propriedade do Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, e dá 
outras providências”. 

RELATOR: Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 876/07 – do Senado Federal-
Aloizio Mercadante – (PLS 295/2004) – que “altera 
a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para dispor 

sobre reserva de vagas para pessoas com deficiência 
nos programas de qualificação profissional financia-
dos com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor (FAT)”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 1.186/07 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “altera a Lei nº 10.779, de 25 de novem-
bro de 2003, para estender ao catador de caranguejo 
o benefício do seguro-desemprego durante o período 
do defeso da espécie”. 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.342/07 – do Sr. Flávio Bezerra 
– que “garante ao pescador profissional artesanal de 
camarões o recebimento do seguro-desemprego ainda 
que o defeso da pesca do camarão seja parcial”. 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

PROJETO DE LEI Nº 2.241/07 – do Sr. Marcondes Ga-
delha – que “altera a Lei nº 10.048, de 08 de novembro 
de 2000, que dispõe sobre prioridade de atendimento 
às pessoas que especifica e dá outras providências, 
para estender às pessoas incapacitadas temporaria-
mente, com limitações na locomoção por motivo de 
doença ou acidente, a prioridade de atendimento nas 
repartições públicas, empresas concessionárias de 
serviços públicos e instituições financeiras”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.249/07 – do Sr. Armando Mon-
teiro – que “acrescenta os arts. 15-A, 15-B e 15-C à 
Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de Exe-
cuções Fiscais), possibilitando a oferta antecipada de 
bens à penhora”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 

PROJETO DE LEI Nº 2.300/07 – do Poder Executivo 
– que “acresce e altera dispositivos da Lei nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003, cria a Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República, cria cargos 
em comissão, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.301/07 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 215/2007) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal da Região das 
Missões no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 2.326/07 – do Sr. Filipe Perei-
ra – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 
Técnica Federal de Seropédica, no Estado do Rio de 
Janeiro”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 

PROJETO DE LEI Nº 2.341/07 – do Sr. Filipe Perei-
ra – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 
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Técnica Federal de Belford Roxo, no Estado do Rio 
de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado MARCO MAIA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.366/07 – do Sr. Guilherme Cam-
pos – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para dispor sobre o trabalho dos músicos, revo-
ga a Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDIGAR MÃO BRANCA. 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.891/05 – do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “regula o exercício das profissões de 
Árbitro e Mediador e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-12-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.377/07 – do Sr. Professor 
Victorio Galli – que “altera a Lei nº 11.345, de 14 de 
setembro de 2006, de forma a incluir entre os requisi-
tos para a participação no concurso de prognósticos 
denominado “timemania’, a participação em campe-
onatos femininos e fixa regras para os concursos de 
prognóstico de objeto desportivo” 
RELATORA: Deputada SUELI VIDIGAL. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-12-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 879/03 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “obriga as empresas de ônibus a terem GPS e 
câmeras de vídeo”. (Apensado: PL 1884/2003) 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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 ECONÔMI-
COS DESSES ESTABELECIMENTOS,  

A PERMANÊNCIA DE ENCARCERADOS QUE JÁ 
CUMPRIRAM PENA, A VIOLÊNCIA DENTRO DAS 

INSTITUIÇÕES DO SISTEMA CARCERÁRIO,  
A CORRUPÇÃO, O CRIME ORGANIZADO E SUAS 

RAMIFICAÇÕES NOS PRESÍDIOS E BUSCAR  
SOLUÇÕES PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO 

DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. 

LOCAL: Plenário 3 do Anexo II 

HORÁRIO: 10h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA

DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E DELIBERATIVA 

A – Audiência Pública com a presença dos Se-
nhores: 

1. Pe. GUNTER ALOIS ZGUBIC , Coordenador Na-
cional da Pastoral Carcerária;

2. Pe. DAVI PEDREIRA DE SOUZA, Coordenador da 
Assessoria Jurídica da Pastoral Carcerária; e

3 – Pe. VALDIR JOÃO SILVEIRA, Coordenador da 
Pastoral Carcerária no Estado de São Paulo.

3. Pe. VALDIR JOÃO SILVEIRA, Coordenador da Pas-
toral Carcerária no Estado de São Paulo

B – Apreciação de Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 105/07 Do Sr. Neucimar Fraga 
– que “requer, nos termos regimentais, sejam realiza-
das diligências nos Presídios que menciona. Paraná: 
Penitenciária Federal de Catanduvas, Penitenciária 
Industrial de Cascavel; Espírito Santo: Casa de Cus-
tódia de Viana; Recife/PE: Presídio Aníbal Bruno, Pe-
nitenciária Professor Barreto Campelo; e Rio Grande 
do Sul: Presídio Central de Porto Alegre”. 
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REQUERIMENTO Nº 122/07 Do Sr. Bruno Rodrigues 
– que “requer a realização de diligência em caráter 
urgente, para uma visita ao Presídio Aníbal Bruno, 
em Recife-PE” 

REQUERIMENTO Nº 123/07 Da Sra. Iriny Lopes – que 
“solicita informações ao CREA/ES sobre construção 
de presídios”. 

REQUERIMENTO Nº 124/07 Da Sra. Iriny Lopes – que 
“solicita informações ao governo do estado sobre cons-
trução de presídios”. 

REQUERIMENTO Nº 125/07 Do Sr. Bruno Rodrigues 
– que “requer a convocação, na qualidade de testemu-
nha (intimado), o Coronel HUMBERTO VIANA, Pre-
sidente da Secretaria Executiva de Ressocialização 
– SERES – de Pernambuco, para prestar depoimento 
a esta Comissão Parlamentar de Inquérito”. 

REQUERIMENTO Nº 126/07 Da Sra. Jusmari Oliveira 
– que “solicita que seja designada sub-relatoria para 
discutir a qualificação dos servidores do Sistema Car-
cerário Brasileiro, incluindo Diretores, Agentes peni-
tenciários, ainda que administrativos, bem como todos 
aqueles que integram o Sistema Prisional Brasileiro, 
sejam na esfera federal, estadual e municipal”. 

REQUERIMENTO Nº 127/07 Do Sr. Neucimar Fraga – 
que “ Requer, nos termos regimentais, seja realizada 
diligência na cidade de Belém, Estado do Pará, para 
tomar depoimentos com vista ao esclarecimento dos 
fatos que menciona”. 

III – GRUPOS DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO QUE “GRUPO  
DE TRABALHO PARA CONSOLIDAÇÃO DAS 

LEIS.” 

LOCAL: Plenário 04 do Anexo II 

HORÁRIO: 15h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Apreciação de Requerimentos 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 1/07 Do Sr. Ricardo Tripoli – (PL 
679/2007) – que “requer a realização de Audiência Pú-
blica para discutir o PL 679/2007”. 

REQUERIMENTO Nº 2/07 Do Sr. Ricardo Tripoli – (PL 
679/2007) – que “requer a realização de seminários 
regionais para discutir o PL 679/2007” 

REQUERIMENTO Nº 3/07 Da Sra. Rita Camata – (PL 
678/2007) – que “requer realização de audiência pú-
blica destinada a discutir o PL 678/07 que consolida a 
legislação educacional brasileira em complementação 

à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que esta-
belece as diretrizes e bases da educação nacional, e 
dá outras providências”. 

REQUERIMENTO Nº 5/07 Do Sr. Matteo Chiarelli – que 
“nos termos regimentais, e para subsidiar o Projeto de 
Consolidação das Leis relativo à legislação processual 
civil, requeiro a V.Exa., a designação do dia 28/02/2008, 
para a realização de audiência pública”. 

REQUERIMENTO Nº 6/07 Do Sr. Matteo Chiarelli – que 
“nos termos regimentais, e para subsidiar o Projeto de 
Consolidação das Leis relativo à legislação processu-
al trabalhista, requeiro a V.Exa., a designação do dia 
20/03/2008, para a realização de audiência pública”. 

REQUERIMENTO Nº 7/07 Do Sr. Cândido Vaccarezza 
– que “requer a realização de audiências públicas para 
subsidiar elaboração de projetos de lei de consolidação 
das áreas temáticas especificadas”. 

REQUERIMENTO Nº 8/07 Do Sr. Cândido Vaccarezza 
– que “requer a realização de audiência pública para 
debater o Projeto de Lei 1987/2007, que consolida os 
dispositivos normativos que especifica referente ao Di-
reito Material Trabalhista e revoga as leis extravagantes 
que especifica e os artigos 1º ao 642 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT”. 

IV – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

LOCAL: PLENÁRIO 2, ANEXO II
HORÁRIO: 14H30

PAUTA

A – Relatórios

PROJETO DE LEI Nº 31/2007-CN, que “dispõe sobre 
o Plano Plurianual para o quadriênio 2008/2011).
RELATOR: Deputado VIGNATTI.

Foram apresentadas 4.209 emendas.

VOTO: Favorável, nos temos do Substitutivo apresen-
tado.

AVISO Nº 29/2007-CN que “encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 1741, de 2007 – TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram relativo a Levantamento de Au-
ditoria realizado nas obras de “Construção de Anel Ro-
doviário no Município de Ji-Paraná – na BR-364 – no 
Estado de Rondônia”, (TC nº 010.312/2007-9)”, com 
voto autorizando a apreciação por ocasião do Aviso nº 
34/2007-CN que “Encaminha ao Congresso Nacional 
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cópia do Acórdão nº 2011, de 2007 -TCU (Plenário), 
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fun-
damentaram relativos ao Levantamento de Auditoria 
realizado, no exercício de 2002, no Programa de Tra-
balho 26.782.0236.5709.0008, referente à construção 
de trechos rodoviários no corredor Oeste-Norte, em 
especial, à construção do anel viário de Ji-Paraná-RO. 
(TC 003.159/2002-3)”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI.

Não foram apresentadas emendas.

VOTO: Pela Exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.541/07 
(LOA/2007), com fulcro no Art. 104 da Lei Nº 11.439/06 
(LDO/2007), o Subtítulo Construção de Anel Rodoviário 
– no Município de JI-Paraná – na BR-364 – no Esta-
do de Rondônia no Estado de Rondônia (Uo 36.901), 
nos Termos do Projeto de Decreto Legislativo apre-
sentado.

AVISO Nº 11/2007-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 417, de 2007 -TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram relativo ao Levantamento de 
Auditoria realizada nas obras de Implantação do Pe-
rímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas, no Estado 
do Ceará (TC-004.771/2004-1)”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.

Não foram apresentadas emendas.

VOTO: Pela Exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.541/07 
(LOA/2007), com fulcro no Art. 104 da Lei Nº 11.439/06 
(LDO/2007), o Subtítulo Implantação do Perímetro de 
Irrigação Tabuleiro de Russas – 2ª Etapa (UO 53.204), 
sem tdotação específica no orçamento corrente, nos 
Termos do Projeto de Decreto Legislativo apresenta-
do.

B – Requerimento

REQUERIMENTO Nº 22/2007-CMO, do Sr. Humberto 
Souto, que “requer o envio para a CCJC do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 01/2007 e de seu substitutivo, 
para que aquela Comissão dê parecer quanto aos 
aspectos constitucional, legal, jurídica e de técnica 
legislativa, especialmente no tocante aos artigos 4º, 
6º, 12, 15, 16, e 22”.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 DIAS ÚTEIS)

DECURSO: 5º DIA
ÚLTIMO DIA: 27/11/2007

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao 
Aviso nº 11/2007-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 417, de 2007 -TCU (Ple-
nário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que 
o fundamentaram relativo ao Levantamento de Audito-
ria realizada nas obras de Implantação do Perímetro 
de Irrigação Tabuleiro de Russas, no Estado do Ceará 
(TC-004.771/2004-1).”
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

V – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA  
ÀS COMISSÕES 

EM 26/11/2007: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 100/2007 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
184/2007 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
185/2007 

Comissão de Defesa do Consumidor: 
PROJETO DE LEI Nº 2.361/2007 

Comissão de Educação e Cultura: 
PROJETO DE LEI Nº 2.368/2007 
PROJETO DE LEI Nº 2.398/2007 

Comissão de Finanças e Tributação: 
PROJETO DE LEI Nº 2.348/2007 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle: 
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
33/2007 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 
PROJETO DE LEI Nº 2.330/2007 
PROJETO DE LEI Nº 2.340/2007 

Comissão de Minas e Energia: 
PROJETO DE LEI Nº 2.329/2007 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional: 
PROJETO DE LEI Nº 2.440/2007 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 
PROJETO DE LEI Nº 1.947/2007 

Comissão de Seguridade Social e Família: 
PROJETO DE LEI Nº 2.346/2007 
PROJETO DE LEI Nº 2.350/2007 
PROJETO DE LEI Nº 2.392/2007 
PROJETO DE LEI Nº 2.420/2007 
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Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE LEI Nº 2.260/2007 
PROJETO DE LEI Nº 2.333/2007 
PROJETO DE LEI Nº 2.406/2007 

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 55 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO PAES LANDIM NA SESSÃO 
SOLENE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Nº 316, REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO 
DE 2007 – RETIRADO PELO ORADOR PARA 
REVISÃO:

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI.) – Saúdo o Sr. 
Presidente, Deputado Osmar Serraglio, professor de 
Direito, um dos nomes que engrandecem esta institui-
ção; o Presidente da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil – AJUFE, Dr. Walter Nunes da Silva Júnior, 
já bastante conhecido nas Comissões da Câmara dos 
Deputados por sua firme atuação em defesa dos inte-
resses da Justiça Federal; a eminente Desembarga-
dora Neuza Maria Alves da Silva, que honra o Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região; o eminente Deputado 
Flávio Dino, espelho do que, em tese, é o juiz federal, 
homem culto, preparado, de grande autoridade moral 
e intelectual, que empobreceu os quadros da Justiça 
Federal com sua saída, mas enriqueceu o desta Casa 
– S.Exa. é exemplo de Parlamentar e do que deve ser 
o juiz federal –, as Sras. e os Srs. Deputados e demais 
presentes. 

Estamos homenageando a entidade AJUFE e, 
claro, a própria Justiça Federal, idealizada por Ruy 
Barbosa. Em sua justificação de motivos, o grande 
Ministro da Justiça Campos Sales, que veio a ser Pre-
sidente da República, disse: “Não há Governo Fede-
ral sem Poder Judiciário independente da Justiça dos 
Estados, para manter os direitos da União, guardar a 
Constituição e as leis federais.” 

Essa foi a Justiça independente, criada no seu 
nascedouro, moral e intelectualmente. Mas, com o 
advento do regime ditatorial de 1937, o Presidente 
Vargas – e a conjuntura internacional de então pode-
ria até justificar determinados atos do seu Governo 
– percebeu que a Justiça Federal seria um empecilho 
à centralização do poder que a Carta de 37, elaborada 
por Francisco Campos, traria e a extinguiu. 

A Justiça Federal foi restabelecida a partir de 
1966, no bojo de um ato institucional. E talvez um dos 
poucos benefícios da história dos atos institucionais 
tenha sido exatamente a previsão da criação dessa 
Justiça. Era Ministro da Pasta o grande Milton Cam-
pos, estudioso de Direito, constitucionalista, apaixona-

do por Ruy Barbosa. Mas a Justiça Federal teve tam-
bém outra motivação interessante. Roberto Campos 
queixava-se de que a Justiça dos Estados vivia a dar 
liminares em mandados de segurança contra o Erário 
federal. Segundo o saudoso Embaixador, se a questão 
era contra a União, julgava-se sempre contra a União. 
Então, ela foi criada com o objetivo de não só evitar a 
sangria dos recursos do Erário, mas também proceder 
à apreciação das leis federais etc. 

A Constituição de 1988 lhe deu outra amplitude, 
e a práxis tem sido a sua ampliação. Se o Supremo 
Tribunal Federal é o guardião da Constituição por ex-
celência, a Justiça Federal também tem de ser, em 
nível difuso, guardiã da Constituição. 

Cheguei exatamente no momento do discurso 
do Deputado Flávio Dino em que S.Exa. ressaltou 
um aspecto importante, como tudo o que disse em 
seu discurso: não podemos permitir que os juizados 
especiais possam perder seu sentido de agilidade e 
modernidade. 

Dr. Walter Nunes, Presidente da AJUFE, pode-
ríamos defender a seguinte tese: se nos Estados Uni-
dos a Justiça Federal fica sempre no âmbito da Capi-
tal dos Estados, poderíamos aqui deixar os juizados 
especiais federais no âmbito das demais localidades. 
Até porque o juizado especial vai aproximar mais a 
Justiça Federal do povo, das sensibilidades populares. 
Ela protege o interesse do Erário, que é o interesse 
oblíquo de todos nós, contribuintes e cidadãos; é pro-
tetora dos direitos humanos, mas também tem de ser 
protetora dos direitos sociais no sentido daquilo que 
já era inspiração de Clóvis Beviláqua, quando tratou 
da interpretação do Direito.

Gosto de citar uma frase de Calamandrei, que 
diz: “o juiz é o Direito em ação”. Portanto, ninguém me-
lhor do que o juiz federal, com sua autoridade moral e 
intelectual, para ser o protótipo do Direito em ação e 
ficar atento aos problemas da cidadania, principalmente 
dos mais sofridos, dos desprotegidos do próprio Esta-
do, a massa anônima de pessoas a quem, às vezes, a 
sociedade não dá a devida atenção e importância. Até 
porque, como dizia Ruy Barbosa, todo direito federal 
é constitucional.

A AJUFE tem desempenhado preponderante 
papel para colimar os objetivos para os quais a Justi-
ça Federal foi recriada, segundo esse espírito original 
republicano. Homens do nível de Ruy Barbosa, Cam-
pos Sales, Prudente de Morais, João Barbalho foram 
protagonistas da sua criação. Um dos primeiros atos 
preparados por Campos Sales, repito, inspirado por 
Ruy Barbosa, foi a criação da Justiça Federal, junto 
com a República. 
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Tenho certeza de que a atuação da AJUFE, com 
um Presidente do nível do Dr. Walter Nunes, é real-
mente a prova de que a Justiça Federal escolhe muito 
bem seus representantes. 

Tenho certeza de que a instituição contribuirá sem-
pre para que continue a ser realmente um instrumento 
eficaz das garantias democráticas, das liberdades e, 
sobretudo, dos direitos dos cidadãos do País.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) – O Depu-

tado Paes Landim – e nós que atuamos aqui bem o 
sabemos, como pode confirmar o Deputado Flávio 
Dino –, é dos Parlamentares que mais entendem de 
magistratura. Em todas as proposições e trabalhos que 
realizamos, sempre ouvimos sua voz inteligente.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 447-B, DE 2003 
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Veda a cobrança de débitos anteriores, 
não lançados nas faturas telefônicas no pra-
zo que especifica, e dá outras providências; 
tendo pareceres da Comissão de Defesa 
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, 
pela aprovação (relator: Deputado Marcelo 
Guimarães Filho), e da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
pela aprovação, com substitutivo (relator: 
Deputado Manoel Salviano).

Despacho: Às Comissões de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; Ciên-
cia 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

Publicação do Parecer da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 447, de 2003, de autoria do 
Deputado Pedro Fernandes, tem por objetivo proibir as 
operadoras de telefonia fixa e móvel de lançar débitos 
referentes a ligações não cobradas do usuário que fo-
rem efetuadas há mais de sessenta dias.

Em sua justificação, o autor argumenta que, em-
bora a oferta de serviços de telecomunicações tenha 
se diversificado sensivelmente nos últimos anos, os 
assinantes de telefonia ainda não dispõem de ins-
trumentos confiáveis para aferição das chamadas 
realizadas. Nesse contexto, ressalta a ocorrência de 
situações em que a companhia lança débitos contra 

o usuário relativos a ligações efetuadas em passado 
longínquo, gerando conflitos entre as prestadoras e 
seus clientes.

Para solucionar esse problema, o Parlamentar 
pretende vedar a cobrança de débitos atinentes a 
chamadas executadas e não lançadas em conta te-
lefônica quando houver transcorrido prazo superior a 
sessenta dias entre a data de realização da ligação e 
a de emissão da fatura.

A proposição em epígrafe já foi apreciada pela 
Comissão de Defesa do Consumidor, que se mani-
festou pela aprovação da matéria, conforme parecer 
elaborado pelo Relator do Projeto naquele colegiado, 
Deputado Marcelo Guimarães Filho.

De acordo com o despacho expedido pela Mesa 
da Câmara dos Deputados, a iniciativa legislativa em 
exame deverá ser ainda analisada pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e 
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (art. 54 do Regimento Interno).

No prazo regimental, não foram apresentadas, 
nesta Comissão, emendas à proposição.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O art. 61 da Resolução nº 85, de 30 de novem-
bro de 1998, da Anatel, estabelecia que as operado-
ras de telefonia fixa poderiam proceder à cobrança 
de chamadas locais e interestaduais em prazos não 
superiores a noventa dias contados da sua realização. 
O parágrafo único do mesmo artigo determinava que 
a cobrança de serviços prestados após esse período 
deveria ser objeto de negociação entre a prestadora 
e o assinante.

A falta de clareza sobre a interpretação desses 
dispositivos desencadeou inúmeros questionamen-
tos por parte de consumidores e autoridades judici-
árias. Diante da demanda da sociedade pela revisão 
da referida norma, a Anatel lançou consultas públicas 
que resultaram na adoção de novos procedimentos 
de cobrança a serem aplicados pelas operadoras na 
hipótese de encaminhamento de faturas de forma in-
tempestiva.

Nesse sentido, em seu art. 93, o novo Regula-
mento do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, 
instituído pela Resolução nº 426, de 9 de dezembro 
de 2005, da Anatel, dispõe que:

“Art. 93. A prestadora deve apresentar 
a cobrança ao assinante no prazo máximo 
de 60 (sessenta), 90 (noventa) e 150 (cento e 
cinqüenta) dias, para as modalidades local, 
longa distância nacional e longa distância 
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internacional, respectivamente, contados a 
partir da efetiva prestação do serviço.

§ 1º A cobrança de serviço prestado após 
os prazos estabelecidos neste artigo deve 
ocorrer em fatura separada, sem acréscimo 
de encargos, e mediante negociação prévia 
entre a prestadora e o assinante.

§ 2º Na negociação a que se refere o § 
1º, a prestadora deve parcelar os valores, no 
mínimo, pelo número de meses correspon-
dentes ao período de atraso na apresentação 
da cobrança.

§ 3º A prestadora não pode suspender a 
prestação do serviço ou impor qualquer res-
trição ao usuário em virtude de débitos apre-
sentados a ele fora dos prazos estabelecidos 
neste artigo.”

Portanto, à semelhança da norma anterior, caso 
a operadora não apresente ao assinante a fatura dos 
serviços prestados dentro dos prazos estabelecidos, ela 
só poderá fazê-lo mediante negociação com o usuário. 
Porém, o Regulamento inova ao impor à companhia a 
obrigação de parcelar os débitos, no mínimo, pelo nú-
mero de meses correspondentes ao período de atraso 
na apresentação da cobrança. Em adição, determina 
que a empresa não poderá impor qualquer restrição 
ao assinante em virtude de débitos apresentados a 
ele em prazos superiores aos prescritos na norma, 
assegurando-se, assim, a continuidade na prestação 
dos serviços.

De maneira similar, o Regulamento do Serviço 
Móvel Pessoal – SMP, anexo à Resolução nº 477, de 
7 de agosto de 2007, da Agência, estatui o que se 
segue:

“Art. 45. A Prestadora deve apresentar 
ao Usuário a cobrança dos valores relativos 
aos serviços prestados no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, contados a partir da efetiva 
prestação do serviço.

§1º A cobrança de serviço prestado em 
prazo superior ao estabelecido no caput deve 
ocorrer em fatura separada, salvo manifesta-
ção em contrário por parte do Usuário, sem 
acréscimo de encargos, e a forma de paga-
mento ser objeto de negociação prévia entre 
a prestadora e o Usuário.

§2º Na negociação a que se refere o 
§1º, a prestadora deve ofertar a possibilidade 
de parcelamento dos valores pelo número de 
meses correspondentes ao período de atraso 
na apresentação da cobrança....”

Em nosso entendimento, as regras fixadas pela 
Agência, ao mesmo tempo que conferem ao usuário 
a oportunidade de pagar os débitos pendentes de 
forma parcelada, não imputam às operadoras os pre-
juízos causados por falhas operacionais que podem 
decorrer inclusive de fatores alheios às suas respon-
sabilidades.

Conquanto consideremos satisfatória a solução 
adotada pela Agência, entendemos que sua abran-
gência não deva se restringir apenas aos serviços de 
telefonia fixa e móvel. Em razão do expressivo cresci-
mento das atividades de distribuição de conteúdo sob 
demanda, tais como os conhecidos serviços “pay per 
view” ofertados pelas operadoras de televisão por as-
sinatura, avaliamos que os regulamentos dos serviços 
de TV paga também devem ser contemplados com a 
referida medida. Por esse motivo, propomos a insti-
tuição de instrumento legal que estenda a sua abran-
gência a todos os serviços de telecomunicações cuja 
cobrança seja feita total ou parcialmente com base no 
consumo do assinante.

Por fim, com o intuito de adequar o disposto na 
proposição em apreço à terminologia regularmente 
empregada no ordenamento jurídico atinente às te-
lecomunicações e acrescentar os aperfeiçoamentos 
propostos por este Relator, optamos por oferecer um 
Substitutivo ao Projeto. Adicionalmente, no novo texto 
elaborado, ao invés de propor uma lei autônoma ver-
sando sobre o assunto em discussão, recomendamos 
a inclusão de um novo artigo na Lei nº 9.472, de 16 de 
julho de 1997 – a LGT.

Ante o exposto, nosso voto é pela APROVAÇÃO 
do Projeto de Lei nº 447, de 2003, na forma do SUBS-
TITUTIVO em anexo.

Sala da Comissão, 6 de setembro de 2007. – 
Deputado Manoel Salviano, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 447-A, DE 2003

Estabelece critérios para a cobrança 
de débitos lançados em atraso nas faturas 
de serviços de telecomunicações, e dá ou-
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 9.472, de 16 de ju-

lho de 1997, estabelecendo critérios para a cobrança 
de débitos lançados em atraso nas faturas de serviços 
de telecomunicações.

Art. 2º Acrescente-se à Lei nº 9.472, de 16 de ju-
lho de 1997, o art. 71-A, com a seguinte redação:

“Art. 71-A. A prestadora do Serviço Te-
lefônico Fixo Comutado deverá apresentar a 
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cobrança ao assinante no prazo máximo de 
60 (sessenta), 90 (noventa) e 150 (cento e 
cinqüenta) dias, para as modalidades local, 
longa distância nacional e longa distância in-
ternacional, respectivamente, contados a partir 
da efetiva prestação do serviço.

§ 1º A cobrança de serviço prestado após 
os prazos estabelecidos neste artigo deverá 
ocorrer em fatura separada, sem acréscimo 
de encargos, e mediante negociação prévia 
entre a prestadora e o assinante.

§ 2º Na negociação a que se refere o § 
1º, a prestadora deverá parcelar os valores, 
no mínimo, pelo número de meses correspon-
dentes ao período de atraso na apresentação 
da cobrança.

§ 3º A prestadora não poderá suspender 
a prestação do serviço ou impor qualquer res-
trição ao usuário em virtude de débitos apre-
sentados a ele fora dos prazos estabelecidos 
neste artigo.

§ 4º As prestadoras do Serviço Móvel 
Pessoal, do Serviço de TV a Cabo e de outros 
serviços de telecomunicações cuja cobrança 
seja feita total ou parcialmente com base no 
consumo do assinante deverão apresentar a 
cobrança no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias contados a partir da efetiva prestação do 
serviço, aplicando-se ainda o disposto nos §§ 
1º e 2º deste artigo.” (NR)

Art. 3º Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta) 
dias após a sua publicação.

Sala da Comissão, 6 de setembro de 2007. – 
Deputado Manoel Salviano, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente, com substitutivo, o Projeto 
de Lei nº 447/2003, nos termos do Parecer do Rela-
tor, Deputado Manoel Salviano. A Deputada Maria do 
Carmo Lara apresentou voto em separado.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Julio Semeghini – Presidente, José Rocha, Paulo 

Bornhausen e Bilac Pinto – Vice-Presidentes, Beto Man-
sur, Bruno Rodrigues, Cristiano Matheus, Dr. Nechar, 
Edigar Mão Branca, Eduardo Sciarra, Elismar Prado, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Guilherme Me-
nezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, 
José Aníbal, Leandro Sampaio, Luiza Erundina, Manoel 
Salviano, Maria do Carmo Lara, Miguel Martini, Naza-
reno Fonteles, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, 
Ratinho Junior, Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, 

Rômulo Gouveia, Silas Câmara, Uldurico Pinto, Wal-
ter Pinheiro, Zequinha Marinho, Ana Arraes, Barbosa 
Neto, Eduardo Cunha, Lobbe Neto, Ricardo Barros e 
Sabino Castelo Branco.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2007. – 
Deputado Julio Semeghini, Presidente.

 VOTO EM SEPARADO DA DEPUTADO  
MARIA DO CARMO PT/MG.

I – Relatório

O ilustre Deputado Pedro Fernandes apresenta 
para análise desta Comissão projeto de lei que veda a 
cobrança de débitos anteriores, referentes a ligações 
telefônicas realizadas e não lançadas nas faturas te-
lefônicas, sempre que, entre a data de realização da 
chamada e a de emissão de uma nova fatura, houver 
passado mais de 60 (sessenta) dias.

O substitutivo apresentado pelo Relator traz o re-
gramento já existente nos dispositivos infra-legais – os 
regulamentos da ANATEL – para o nível legal. Esten-
de, também, o regramento para os outros serviços de 
telecomunicação pagos sob demenda. 

II – Voto

Consideramos o Projeto meritório. Entendemos, 
porém que, é necessário deixar claro que os prazos 
máximos estabelecidos nesta proposta possam ser 
reduzidos pela ANATEL à medida que a tecnologia 
disponível avance. Julgamos conveniente, também 
alterar de “TV a Cabo” para “TV por assinatura” por 
ser esta denominação mais genérica. Por último, pro-
pomos modificar a redação dada ao § 4º do artigo 
71-A proposta para Lei 9.472/1997 de forma torná-la 
mais objetiva.

Pelo exposto, somos favoráveis ao parecer do 
Relator subordinada à redação dada abaixo:

“Estabelece critérios para a cobrança de débitos 
lançados em atraso nas faturas de serviços de teleco-
municações, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 9.472, de 16 de ju-

lho de 1997, estabelecendo critérios para a cobrança 
de débitos lançados em atraso nas faturas de serviços 
de telecomunicações.

Art. 2º Acrescente-se à Lei nº 9.472, de 16 de ju-
lho de 1997, o art. 71-A, com a seguinte redação:

“Art. 71-A. A prestadora do Serviço Te-
lefônico Fixo Comutado deverá apresentar a 
cobrança ao assinante no prazo máximo de 
60 (sessenta), 90 (noventa) e 150 (cento e 
cinqüenta) dias, para as modalidades local, 
longa distância nacional e longa distância in-
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ternacional, respectivamente, contados a partir 
da efetiva prestação do serviço.

§ 1º A cobrança de serviço prestado após 
os prazos estabelecidos neste artigo deverá 
ocorrer em fatura separada, sem acréscimo 
de encargos, e mediante negociação prévia 
entre a prestadora e o assinante.

§ 2º Na negociação a que se refere o § 
1º, aprestadora deverá parcelar os valores, 
no mínimo, pelo número de meses correspon-
dentes ao período de atraso na apresentação 
da cobrança.

§ 3º A prestadora não poderá suspender 
a prestação do serviço ou impor qualquer res-
trição ao usuário em virtude de débitos apre-
sentados a ele fora dos prazos estabelecidos 
neste artigo.

§ 4º As prestadoras do Serviço Móvel 
Pessoal, dos Serviços de TV por assinatura 
e de outros serviços de telecomunicações, 
não especificados neste artigo, cuja cobrança 
seja feita total ou parcialmente com base no 
consumo do assinante deverão apresentar a 
cobrança no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias contados a partir da efetiva prestação do 
serviço, aplicando-se ainda o disposto nos §§ 
1º e 2º deste artigo.

§ 5º Os prazos máximos estabelecidos 
neste artigo poderão ser reduzidos pela Agên-
cia Reguladora com vista s a companhar a 
evolução tecnológica.” (NR)

Art. 3º Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta) 
dias após asua publicação.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2007. 
– Maria do Carmo Lara, Deputada Federal PT/MG.

PROJETO DE LEI Nº 5.848-A, DE 2005 
(Do Sr. Edson Duarte)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
informação nas embalagens e rótulos de 
produtos que contenham organismos gene-
ticamente modificados em sua composição; 
tendo parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, 
pela aprovação, com emenda (relator: De-
putado Fernando de Fabinho).

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Defesa do Consumidor e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, da lavra do ilustre 
Deputado Edson Duarte, obriga a identificação dos 
carregamentos de organismos vivos geneticamente 
modificados sujeitos a movimentos transfronteiriços. 

As informações que devem constar, de maneira 
clara e visível ao consumidor, no rótulo ou embalagem 
dos produtos exportados e importados que contenham 
Organismos Geneticamente Modificados (OGM) são 
as seguintes: percentual de OGM ou de derivados de 
OGMs presentes no produto; classificação e denomi-
nação dos genes inseridos nos OGMs presentes no 
produto; o nome dos fornecedores das matérias-primas 
que contenham os OGMs e o local de produção.

Por fim, o projeto sujeita os infratores da lei às 
sanções previstas no regramento legal brasileiro, em 
especial, no Código de Defesa do Consumidor. 

Em sua justificação, o nobre autor argumenta que 
o projeto pretende sanar uma lacuna deixada pela nova 
Lei de Biossegurança, que obriga apenas a rotulagem 
de produtos transgênicos comercializados no Brasil, 
sem contudo fazer menção às normas a que estarão 
sujeitos os produtos importados e exportados que 
contenham organismos geneticamente modificados. 
Desta forma, estar-se-ia atendendo ao direito básico 
do consumidor de acesso à informação e ao Protoco-
lo de Cartagena sobre Biossegurança, aprovado pelo 
Congresso Nacional em 2003.

Em consonância com o inciso II do artigo 24 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Pro-
jeto de Lei nº 5.848, de 2005, está sujeito à apreciação 
conclusiva por este Colegiado, que ora o examina, e 
pela Comissão de Defesa do Consumidor. Caberá à 
Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania emitir 
parecer terminativo quanto à sua constitucionalidade 
e regimentalidade.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas à proposição.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A complexidade dos temas relacionados à produ-
ção e comercialização de produtos transgênicos tem 
suscitado debates acalorados e posições muitas vezes 
antagônicas. De um lado, encontram-se os fabricantes 
de produtos transgênicos e empresas de biotecnologia, 
contrários à imposição de restrições à comercialização 
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de seus produtos e, de outro, ONGs e parcela de con-
sumidores que vêem nos transgênicos uma ameaça 
ao meio ambiente e à saúde humana. 

Diante deste cenário, cabe-nos examinar os as-
pectos econômicos atinentes à medida proposta pelo 
projeto em tela: a obrigatoriedade de identificação de 
organismos vivos geneticamente modificados (OVMs) 
nos rótulos de produtos importados e exportados pelo 
Brasil. Frisamos que nossa análise do impacto econômi-
co decorrente da implementação dessa medida não se 
restringe ao cálculo de perdas e ganhos concernentes 
ao comércio exterior brasileiro. Há que se conhecer, 
também, as repercussões ambientais e sanitárias resul-
tantes da adoção da proposta em exame, as quais, no 
longo prazo, poderão afetar o desenvolvimento econô-
mico sustentável das nações. Trata-se, assim, de uma 
análise de equilíbrio geral e não apenas do exame de 
equilíbrios parciais e estanques, que menosprezam a 
magnitude da matéria em tela.

Quanto ao impacto econômico de curto prazo, 
deve-se analisar, primeiramente, os custos de iden-
tificação e quantificação de OVMs em trânsito inter-
nacional. De acordo com estimativas dos defensores 
dos produtos transgênicos, esses custos, no caso da 
soja, poderiam chegar a 8,6% do preço final do pro-
duto. Além disso, argumenta-se que a informação so-
bre a presença de transgênicos poderia acarretar a 
adoção de barreiras não-tarifárias em países que não 
queiram aceitar os OVMs, prejudicando as exporta-
ções brasileiras. 

Há, por outro lado, estimativa – baseada na ex-
periência do Paraná, que exige a identificação de 
produtos que contenham organismos geneticamente 
modificados – que refuta a tese dos custos abusivos 
que envolvem a identificação de OVMs. De acordo 
com essa fonte, tais custos seriam inferiores a meio 
dólar por tonelada de produto exportado e, portanto, 
inexpressivos. Ademais, contrariamente ao argumen-
to de que a identificação de cargas geneticamente 
modificadas restringiria o mercado aos produtos bra-
sileiros, os defensores da medida acreditam que sua 
segmentação entre produtos convencionais, mais ca-
ros, e transgênicos, mais baratos, poderia aumentar 
nossa participação no comércio exterior. 

Observa-se, portanto, que não há informações 
isentas e conclusivas a respeito do impacto econômico 
de curto prazo advindo da implementação da propos-
ta de identificação de OVMs, servindo os dados para 
corroborar o interesse de um grupo ou de outro.

Cabe-nos mencionar que a rotulagem de produtos 
transgênicos já é obrigatória para bens produzidos e 
comercializados no Brasil. Em 2003, foi estabelecido, 
pelo Decreto nº 4.680, que todos os documentos fiscais, 

inclusive para exportação, deveriam trazer informação 
sobre a natureza transgênica do produto. Pela Portaria 
nº 2.658, de 2004, foram definidas a forma e as dimen-
sões mínimas do símbolo que compõe a rotulagem 
dos alimentos e ingredientes alimentares destinados 
ao consumo humano ou animal, quer embalados quer 
vendidos a granel ou in natura, que contenham ou se-
jam produzidos a partir de organismos geneticamente 
modificados. Posteriormente, essa posição foi ratifica-
da pela nova Lei de Biossegurança – Lei nº 11.105, 
de 2005 -, pela qual alimentos produzidos a partir de 
OGMs ou derivados deverão conter informação nesse 
sentido em seus rótulos, conforme regulamento. 

Desta forma, o argumento relativo aos custos 
excessivos de identificação de OVMs em produtos im-
portados e exportados se enfraquece. Levando-se em 
conta as disposições que hoje regem a rotulagem de 
transgênicos em nosso país, do ponto de vista econô-
mico a medida em tela não deveria representar custos 
adicionais aos produtores, que já tiveram que se adap-
tar às normas exigidas para a comercialização de seus 
produtos dentro das fronteiras brasileiras.

No longo prazo, deve-se incorporar à análise os 
possíveis riscos ambientais e sanitários decorrentes 
da transferência, da manipulação e do uso de orga-
nismos vivos geneticamente modificados. Caso sejam 
comprovados seus efeitos deletérios, a ausência de in-
formações sobre a presença de OVMs na composição 
de produtos poderá trazer significativos custos, prejudi-
cando o desenvolvimento econômico das nações.

Também nesse caso, todavia, não há informa-
ções conclusivas a respeito dos riscos que, a longo 
prazo, os produtos da biotecnologia podem apresentar 
à biodiversidade e à população. Do ponto de vista da 
saúde humana, documento que analisa os principais 
resultados de cerca de 50 revisões científicas sobre 
alimentos transgênicos prova que esses produtos são 
seguros para a ingestão humana. Há, no entanto, 
ressalvas e precauções que devem ser tomadas em 
relação a futuros desenvolvimentos com base nessa 
nova tecnologia, que deverão ser analisados caso a 
caso. Quanto ao meio ambiente, um dos maiores ris-
cos diz respeito ao fluxo gênico, que é a possibilidade 
de cruzamento entre variedades transgênicas e as 
não transgênicas.

Diante desses fatos, achamos por bem adotar o 
princípio da precaução quanto aos produtos transgê-
nicos. Para isso, é preciso que o consumidor disponha 
de informação, a fim de que possa tomar decisões 
conscientes. Além desse papel, a informação quanto 
à presença de OVMs também é indispensável para 
que se possa implementar normas internacionais de 
biossegurança. Caso não exista uma identificação cla-
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ra sobre as cargas de organismos vivos modificados, 
vários aspectos da legislação nacional – inclusive o 
que diz respeito à responsabilidade por danos – fica-
rão praticamente sem aplicabilidade.

É preciso ter em mente que a transformação 
genética abre diversas possibilidades na agricultura, 
medicina, nutrição e outras áreas, que poderão trazer 
consideráveis benefícios à população. Porém, como 
toda nova tecnologia, seu uso envolve riscos que de-
vem ser avaliados. Para isso, julgamos que a obriga-
toriedade de informar o consumidor sobre a presença 
de OVMs seja imprescindível para que ele possa ter 
instrumentos para exercer sua livre escolha.

Por fim, ao tratar de temas relacionados à identi-
ficação de carregamentos de OVMs em trânsito inter-
nacional, destinados à alimentação humana, animal e 
ao processamento, o projeto sob exame tem o mérito 
de atender ao Protocolo de Cartagena. Tal convenção, 
que prevê regras para o manuseio, transporte, emba-
lagem e identificação de OVMs sujeitos a movimentos 
transfronteiriços, foi ratificada pelo Brasil em 21 de 
novembro de 2003 pelo Decreto Legislativo nº 908 e 
promulgado pelo Presidente da República por meio do 
Decreto nº 5.705, de 16 de fevereiro de 2006. 

Ante o exposto, votamos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 5.848, de 2005.

Sala da Comissão, 28 de junho de 2006. – Depu-
tado Fernando de Fabinho, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em reunião do dia 28 de junho de 2006, apresen-
tamos a esta egrégia Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio nosso Parecer ao 
Projeto de Lei nº 5.848, de 2005, que “dispõe sobre a 
obrigatoriedade de informação nas embalagens e ró-
tulos de produtos que contenham organismos geneti-
camente modificados em sua composição”.

Em 16 de agosto do corrente ano, o nobre Depu-
tado Albano Franco apresentou Voto em Separado, que 
em muito contribui para o aprofundamento dos debates 
em torno da iniciativa em apreço. A minuciosa análise 
realizada pelo ínclito Deputado nos fez repensar nos-
so Voto, de forma a acatar sugestões apresentadas 
nesta douta Comissão, por ocasião da discussão do 
Projeto em tela.

Estamos de acordo com a argumentação, apre-
sentada pelo Deputado Albano Franco, de que algu-
mas exigências impostas pelo PL nº 5.848, de 2005, 
são excessivas e desnecessárias para assegurar a 
proteção à saúde e ao meio ambiente. 

Assim, não seria necessário que o rótulo de pro-
dutos transgênicos contivesse informação quanto ao 
percentual de organismos geneticamente modificados 

(OGMs) presente no produto. Como manifestado pelo 
autor do Voto em Separado, a informação relevante, 
para a tomada de decisão do consumidor, diz respeito 
à presença ou não de OGM.

Também estamos de acordo com o Deputado 
Albano Franco no que se refere à exigência da inscri-
ção do nome dos fornecedores da matéria-prima para 
a elaboração do produto que contém OGM, conforme 
consta do Projeto. De fato, essa medida é inviável, 
haja vista a aquisição de matérias-primas de inúmeros 
fornecedores e a impossibilidade de inscrever todos 
esses nomes em rótulo. 

Ante ao exposto, votamos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 5.848, de 2005, com a emenda anexa.

Sala da Comissão, em 05 de setembro de 2007. 
– Deputado Fernando de Fabinho, Relator.

EMENDA 

Dê-se ao parágrafo único do art. 2º a seguinte 
redação:

“Art. 2º  ..................................................
Parágrafo único. No rótulo ou embalagem 

dos produtos exportados ou importados que 
contenham OGMs deverão constar as seguin-
tes informações:

I – A expressão “Contém Organismos 
Geneticamente Modificados”, inscrita de forma 
legível e ostensiva; e

II – Classificação e denominação dos 
genes inseridos nos OGMs presentes no pro-
duto.”

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Fernando de Fabinho.

Relator

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente, com emenda, o Projeto 
de Lei nº 5.848/2005, nos termos do Parecer do Rela-
tor, Deputado Fernando de Fabinho, que apresentou 
complementação de voto. O Deputado Albano Franco 
apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Wellington Fagundes – Presidente, Albano Franco, 

Antônio Andrade e Vanderlei Macris – Vice-Presidentes, 
Dr. Adilson Soares, Dr. Ubiali, Edson Ezequiel, Evan-
dro Milhomen, Fernando de Fabinho, Fernando Lopes, 
Jurandil Juarez, Lúcio Vale, Miguel Corrêa Jr., Osório 
Adriano, Reginaldo Lopes, Renato Molling, Rodrigo de 
Castro eVicentinho Alves.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. – 
Deputado Wellington Fagundes, Presidente.
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VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO  
ALBANO FRANCO 

O projeto em epígrafe disciplina a rotulagem de 
produtos que contenham organismos geneticamente 
modificados, sujeitos ao trânsito internacional. 

A esse respeito, tecemos algumas considerações 
que cremos relevantes para o perfeito entendimento 
da matéria:

Os produtos que contêm Organismos Genetica-
mente modificados (OGMs), objetivo do projeto em 
exame, diferem dos Organismos Vivos Modificados 
(OVMs), que são os grãos ou sementes que têm ca-
pacidade de replicação. 

São, portanto, os OVMs, e não os OGMs, que 
podem apresentar possíveis riscos ambientais e sa-
nitários associados ao comércio entre países. Nesse 
sentido, acordos internacionais dispõem sobre sua 
identificação, com o objetivo de garantir a responsa-
bilização dos países que os comercializam. 

Assim, o Protocolo de Cartagena sobre Biossegu-
rança trata do trânsito internacional de OVMs, e não de 
OGMs. Não guarda, portanto, relação com a iniciativa 
em apreço e, conseqüentemente, não deve ser tomado 
como exemplo a ser internalizado no ordenamento le-
gal brasileiro para a rotulagem de produtos que contêm 
organismos geneticamente modificados.

Em relação aos OGMs comercializados no mer-
cado interno, sejam importados ou produzidos dentro 
de nossas fronteiras, a nova Lei de Biossegurança (Lei 
nº 11.105, 2005) determinou, em seu art. 40, que:

“Art. 40. Os alimentos e ingredientes alimenta-
res destinados ao consumo humano ou animal que 
contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou 
derivados deverão conter informação nesse sentido 
em seus rótulos, conforme regulamento “

Essa obrigatoriedade ratifica o Decreto nº 4.680, 
de 2003, que dispõe até mesmo sobre as frases que 
deverão ser utilizadas nos rótulos desses produtos. Até 
a utilização de símbolo gráfico, proposta no projeto em 
tela, também já se encontra disciplinada pela Portaria 
nº 2.658, de 22 de dezembro de 2003.

Observa-se, assim, que os produtos colocados 
à disposição do consumidor no mercado interno, tanto 
os produzidos no Brasil quanto os importados, seguem 
regras claras quanto à rotulagem de produtos transgê-
nicos. Portanto, uma das supostas lacunas que a pro-
posição em comento pretende sanar – a rotulagem de 
OGMs importados que adentram o mercado brasileiro 
– já se encontra devidamente disciplinada.

Consideramos que outras exigências adicionais, 
contidas na propositura em tela, não seriam oportu-
nas. A informação quanto ao percentual de OGM pre-
sente no produto não traz ganhos aos consumidores, 

uma vez que não está comprovado que determinadas 
quantidades de OGM podem gerar efeitos nocivos à 
sua saúde. A informação relevante, nesse caso, diz 
respeito apenas à presença ou não de OGM, de for-
ma a que o cidadão possa tomar sua decisão quanto 
a consumir ou não o produto.

A exigência da inscrição do nome dos fornece-
dores da matéria-prima para a elaboração do OGM, 
conforme consta do projeto, também nos parece ina-
dequada. A aquisição de matérias-primas de inúme-
ros fornecedores, e em volumes diversos, inviabiliza a 
adoção de tal medida.

Quanto à rotulagem de OGMs destinados à ex-
portação, a Organização Mundial do Comércio esta-
beleceu que o rótulo desses produtos deve conter as 
informações exigidas pelo país comprador e, portanto, 
não seriam fixadas pelo produtor sediado no Brasil. 
Nesse sentido, o Decreto-Lei nº 986, de 1969 – que 
dispõe sobre as normas básicas de alimentos – es-
tabeleceu que “os rótulos dos alimentos destinados 
à exportação poderão trazer as indicações exigidas 
pela lei do país a que se destinam”. Assim, também 
as preocupações manifestadas no projeto quanto à 
rotulagem de produtos transgênicos exportados não 
se justificariam.

Ante o exposto, votamos pela rejeição do Projeto 
de Lei nº 5.848, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2007. – Depu-
tado Albano Franco.

PROJETO DE LEI Nº 255-B, DE 2007 
(Do Sr. Clodovil Hernandes)

Proíbe a fabricação e comercialização 
de produtos de qualquer natureza, destina-
dos ao público infantil, reproduzindo a for-
ma de cigarro e similares; tendo pareceres 
da Comissão de Desenvolvimento Econômi-
co, Indústria e Comércio, pela aprovação, na 
forma do substitutivo (relator: Deputado Dr. 
UbialI) e da Comissão de Seguridade Social 
e Família, pela aprovação, com substitutivo 
(relator: Deputado Germano Bonow).

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio 
Seguridade Social e Família, 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
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I – Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do depu-
tado Clodovil Hernandes, visa proibir a fabricação e 
comercialização de produtos de qualquer natureza, 
destinados ao público infantil, que reproduzam a forma 
de cigarros e similares.

Em sua justificativa, o autor destaca o objetivo 
principal da proposta, qual seja, a de proteger as crian-
ças contra a exposição a qualquer tipo de produto, tanto 
brinquedo como alimento, que reproduza a forma de 
cigarro, o que pode ser um fator indutor ao tabagismo 
em idade mais adiante.

A proposição, que resulta de reapresentação de 
projeto da ex-Deputada Vanessa Felippe, arquivada 
ao final da legislatura passada, tramita com aprecia-
ção conclusiva pelas comissões da Casa. Ressalte-
se que já foi analisada pela Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, aonde foi 
aprovada com um Substitutivo de autoria do relator da 
matéria Deputado Dr. Ubiali. Após a avaliação dessa 
Comissão de Seguridade Social e Família, seguirá 
para a última comissão, a de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Reveste-se do mais amplo mérito a proposta sob 
análise, eis que contém uma preocupação com a influ-
ência negativa que podem exercer sobre as crianças 
os produtos que imitem cigarros ou similares, sabendo, 
todos nós, que, a opção pelo tabagismo, se tiver que 
ser feita, deverá ocorrer na idade adulta.

Nunca é demais repetir que colocar à disposição 
desses jovens, brinquedos ou alimentos imitando a for-
ma de cigarros ou similares, demonstra-se totalmente 
danosa à formação destes.

Diante do que nos cabe analisar no âmbito dessa 
Comissão, a proposta é absolutamente louvável, mas 
com o intuito de aperfeiçoá-la, assim como ocorreu na 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, apresentamos algumas alterações ao 
texto original.

Levamos em consideração para apresentar tais 
modificações, o fato de que já existem normas editadas 
pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária, sobre a matéria (Resolução RDC nº 304, de 07 
de novembro de 2002) e o fazemos para fortalecer a 
legislação sobre o assunto, aumentando a abrangência 
da proibição referida, como também estabelecendo pu-
nições mais compatíveis com a gravidade do delito.

Ainda na linha de fortalecimento do diploma legal, 
sugerimos no Substitutivo, a ampliação do universo a 
ser atingido, qual seja o público infanto-juvenil e não 
apenas as crianças.

Pelo exposto, votamos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 255, de 2007, na forma do Substitutivo 
em anexo.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2007. – Depu-
tado Germano Bonow, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 255, DE 2007

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica proibida a fabricação, importação, co-

mercialização, distribuição e propaganda, em todo o ter-
ritório nacional, de produtos de qualquer natureza, bem 
como embalagens, destinados ao público infanto-juvenil, 
reproduzindo a forma de cigarros ou similares.

Art. 2o O descumprimento ao disposto nesta Lei, 
sujeita o infrator às seguintes penas, sem prejuízo das 
demais cominações legais.

I – apreensão do produto;
II – multa de R$ 10,00 (dez reais) por embalagem 

apreendida, a ser corrigida anualmente de acordo com 
a variação do índice de preços nacional, utilizado para 
verificação do cumprimento das metas inflacionárias;

Parágrafo único – A multa pecuniária prevista no 
inciso II do caput deste artigo será duplicada a cada 
reincidência.

Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor cento e oitenta 
dias após a sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2007. – De-
putado Germano Bonow, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, 
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unani-
memente o Projeto de Lei nº 255/2007, com substi-
tutivo, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Germano Bonow.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jorge Tadeu Mudalen – Presidente, Alceni Guerra 

e Cleber Verde – Vice-Presidentes, Armando Abílio, Ar-
naldo Faria de Sá, Chico D’Angelo, Cida Diogo, Darcísio 
Perondi, Dr. Talmir, Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, 
Germano Bonow, Jô Moraes, João Bittar, Jofran Frejat, 
José Linhares, Neilton Mulim, Pepe Vargas, Raimun-
do Gomes de Matos, Rita Camata, Antonio Bulhões, 
Dr. Rosinha, Efraim Filho, Guilherme Menezes, Íris de 
Araújo, Sebastião Bala Rocha e Simão Sessim.

 Sala da Comissão, 14 de novembro de 2007. – 
Deputado Alceni Guerra, 1º Vice-Presidente no exer-
cício da Presidência.
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PROJETO DE LEI Nº 256-A, DE 2007 
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezem-
bro de 2000, para dispor sobre a adoção de 
legenda em filmes nacionais e em exibições 
de peças teatrais; tendo parecer da Comis-
são de Educação e Cultura, pela aprovação 
deste e dos de nºs 327/07 e 1.078/07, apen-
sados, com substitutivo (relatora: Deputado 
Alice Portugal e relator-substituto: Deputa-
do Carlos Abicalil).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; Seguridade Social e Família; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

Na reunião ordinária deliberativa do dia 14/11/07 
desta Comissão, em decorrência da ausência da re-
latora, Deputada Alice Portugal, tive a honra de ser 
designado relator-substituto da presente proposição e 
acatei, na íntegra, o parecer da Nobre Parlamentar.

“O Projeto de Lei nº 256, de 2007, do Deputado 
Eduardo Barbosa, altera a Lei nº 10.098, de 19 de de-
zembro de 2000, conhecida como Lei da Acessibilidade, 
com vistas a tornar obrigatório o uso de legenda em lín-
gua portuguesa nos filmes exibidos em salas de cinema 
e nas peças teatrais e demais obras cênicas apresenta-
das em teatros. No caso das obras teatrais e congêneres, 
a iniciativa admite o uso alternativo da interpretação do 
texto correspondente em linguagem compreensível às 
pessoas com deficiência auditiva.

O projeto isenta da obrigatoriedade de legenda os 
filmes destinados à divulgação de músicas; as peças 
publicitárias; os filmes de curta metragem, conforme re-
gulamentação posterior; e as obras exibidas em caráter 
não comercial ou em festivais e mostras competitivas. No 
caso de locais de exibição que ofereçam o mesmo filme 
em mais de uma sala, a apresentação da cópia legen-
dada poderá ser restrita a apenas uma sala.

Apensado a ele, encontra-se o Projeto de Lei nº 
327, de 2007, do Deputado Cleber Verde, que “Dispõe 
sobre a adoção de legenda em filmes nacionais e em 
exibições de peças teatrais”. 

A iniciativa institui a mesma obrigatoriedade que o 
Projeto de Lei nº 256, de 2007, com a diferença que pro-
põe novo documento legal, em vez de tratar da matéria 
na referida Lei nº 10.098, de 2000. 

Outra distinção do Projeto do Deputado Cleber Verde 
é o cuidado em atribuir aos organizadores da apresenta-
ção de obras dramáticas ou cênicas a responsabilidade 
de garantir equipamento para a exibição de legendas ou 
recurso para a interpretação do texto em linguagem aces-
sível às pessoas com deficiência auditiva, sendo admitida 
como alternativa a distribuição gratuita de impresso com 
o texto da obra apresentada.

O Projeto de Lei nº 327, de 2007, tem, ainda, a 
preocupação de assegurar que o equipamento ou re-
curso utilizado para promover a acessibilidade garanta 
à pessoa com deficiência auditiva a fruição do espetá-
culo em condições de conforto equivalente à oferecida 
aos demais espectadores.

Por fim, a iniciativa em questão determina que 
constitui infração a exibição de filmes, peças teatrais 
e demais obras dramáticas em desacordo com o pre-
visto. Estabelece como pena para a infração prevista 
a multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de 
um quinto desse valor em caso de reincidência.

O Projeto de Lei nº 1.078, de 2007, de autoria do 
Deputado Maurício Rands, que “Dispõe sobre a adoção 
de legenda em filmes nacionais e em exibições de pe-
ças teatrais “, reitera a proposta constante do Projeto 
de Lei nº 327, de 2007, alterando apenas o valor da 
multa prevista para o descumprimento do estabelecido 
na iniciativa – R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos 
de um terço desse valor em situação de reincidência.

Os projetos foram distribuídos à Comissão de 
Educação e Cultura e à Comissão de Seguridade So-
cial e Família, para análise do mérito, e à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, para verificação 
da constitucionalidade e juridicidade, 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 da Relatora

A iniciativa em análise tem como objeto questão 
de grande relevância – a ampliação do acesso aos bens 
culturais pelas pessoas com deficiência auditiva.

Segundo os dados do Censo de 2000, do IBGE, 
há cerca de 5,7 milhões de brasileiros com algum grau 
de deficiência na audição. Essas pessoas encontram 
tantos obstáculos em fruir determinadas manifestações 
artísticas – como obras cinematográficas e espetácu-
los teatrais, por exemplo – que o exercício pleno dos 
direitos culturais e o acesso às fontes da cultura na-
cional, previstos no art. 215, da Constituição Federal, 
acabam por lhes ser negado. 

O Projeto de Lei nº 256, de 2007, do Deputado 
Eduardo Barbosa, propõe medida com vistas a corrigir 
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essa grave injustiça social, instituindo a obrigatorieda-
de de legendar, em língua portuguesa, as cópias de 
todos os filmes exibidos no Brasil, assim como a de 
oferecer, em linguagem acessível às pessoas surdas 
ou com baixa audição (legendas, LIBRAS ou material 
impresso), o texto das obras teatrais e congêneres 
apresentadas em território nacional. 

No mesmo sentido, oferecem proposta o Projeto 
de Lei nº 327, de 2007, do Deputado Cleber Verde e o 
Projeto de Lei nº 1.078, de 2007, do Deputado Maurí-
cio Rands. Os dois apensados ampliam o alcance da 
proposição principal ao assegurar que o equipamento 
ou recurso utilizado para promover a acessibilidade 
garanta à pessoa com deficiência auditiva a fruição 
do espetáculo em condição de conforto equivalente à 
oferecida aos demais espectadores. As duas iniciativas 
têm o cuidado de estabelecer multa para os casos de 
descumprimento das disposições previstas.

Julgamos que as três proposições em análise 
têm o mérito de atender ao disposto na Lei nº 10.098, 
de 2000, que estabelece normas gerais e critérios bá-
sicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
A referida lei preconiza a eliminação de barreiras de 
comunicação para o acesso à informação (art. 2º, in-
ciso II, alínea d), de modo à garantir a todos o direito 
de acesso à comunicação, ao trabalho, à educação, 
ao transporte, ao esporte, à cultura e ao lazer.

Como destaca o Deputado Maurício Rands, na 
justificação do projeto de sua autoria, a medida pro-
posta não constitui inovação impensada. Em países 
desenvolvidos, é usual a presença de equipamento 
para veiculação de legenda em peças teatrais, recur-
so prático e muito utilizado na exibição de óperas, por 
exemplo. A medida, ainda que não tenha sido estabele-
cida especificamente para atender a necessidade das 
pessoas com deficiência auditiva, facilita-lhes o acesso 
ao conteúdo de determinados eventos artísticos, mos-
trando-se eficiente instrumento de inclusão social.

Dessa forma, cumpre-nos apoiar as iniciativas em 
exame, mas optando por outro tratamento à matéria. 
Com o objetivo de contribuir para o enriquecimento 
da solução ora apresentada, oferecemos substitutivo 
que procura aproveitar as propostas dos três projetos 
e dar melhor forma legislativa ao texto. 

Votamos, portanto, pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 256, de 2007, do Projeto de Lei nº 327, de 
2007 e do Projeto de Lei nº 1.078, de 2007, na forma 
do substitutivo proposto. 

Sala da Comissão, de de 2007. – Deputada Ali-
ce Portugal, Relatora – Deputado Carlos Abicalil, 
Relator-Substituto.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
No 256, DE 2007

Dispõe sobre a acessibilidade das pes-
soas com deficiência auditiva a obras cine-
matográficas e a eventos teatrais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As empresas distribuidoras de obras ci-

nematográficas ficam obrigadas a legendar, em língua 
portuguesa, as cópias de filmes nacionais e daqueles 
produzidos em idioma estrangeiro destinadas à exibi-
ção em salas de cinema, excetuados:

– os filmes destinados à divulgação de 
músicas;

– as peças publicitárias; 
– os filmes de curta metragem, conforme 

regulamentação;
– as obras exibidas em caráter não comer-

cial ou em festivais e mostras competitivas. 

Parágrafo único. Os espaços que disponham de 
mais de uma sala de projeção, exibindo, simultane-
amente, a mesma obra podem limitar a exibição da 
cópia legendada a apenas uma sala. 

Art. 2º As peças teatrais e demais obras congê-
neres apresentadas em território nacional devem tor-
nar o seu conteúdo disponível em legendas ou garantir 
sua tradução em linguagem compreensível às pessoas 
com deficiência auditiva.

§ 1º O equipamento ou recurso necessário para 
que seja atendido o disposto no caput deve assegurar 
à pessoa com deficiência a fruição do espetáculo em 
condições de conforto equivalentes às oferecidas aos 
demais espectadores. 

§ 2º É dos produtores de obras teatrais e con-
gêneres a responsabilidade de providenciar, nos es-
petáculos por eles promovidos, os equipamentos ne-
cessários para a exibição de legendas ou a tradução 
do texto em linguagem compreensível às pessoas com 
deficiência auditiva. 

§ 3º Para atender ao disposto neste artigo, é facul-
tada ao produtor do espetáculo a distribuição gratuita 
de impresso com o texto da obra apresentada. 

Art. 3º Constitui infração a exibição de obras 
cinematográficas, peças teatrais e demais espetácu-
los congêneres em desacordo com o disposto nesta 
Lei, estando o infrator sujeito à multa no valor de R$ 
3.000,00 (três mil reais) por exibição, acrescida de um 
terço desse valor em caso de reincidência. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.”

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2007. – 
Deputada Alice Portugal, Relatora – Deputado Carlos 
Abicalil, Relator-Substituto.
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III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 256/07 e dos PLs nºs 
327/07 e 1.078/07, apensados, com Substitutivo, nos 
termos do parecer da relatora, Deputada Alice Portugal, 
e do relator-substituto, Deputado Carlos Abicalil. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Gastão Vieira,Presidente; Osvaldo Reis,Vice-

Presidente; Alex Canziani, Antonio Bulhões, Antônio 
Carlos Biffi, Átila Lira, Carlos Abicalil, Lelo Coimbra, 
Lobbe Neto, Nilmar Ruiz, Paulo Rubem Santiago, Ro-
gério Marinho, Waldir Maranhão, Angela Amin, Eduar-
do Lopes, Eliene Lima, Elismar Prado, Flávio Bezerra, 
Gilmar Machado, Jorginho Maluly, Lira Maia, Mauro 
Benevides, Neilton Mulim, Pedro Wilson, Professor 
Victorio Galli e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2007. – 
Deputado Gastão Vieira, Presidente.

 PROJETO DE LEI Nº 303-A, DE 2007 
(Do Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira)

Dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Produção de Biocombustíveis 
por Cooperativas (PNBC) e dá outras pro-
vidências; tendo parecer da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural, pela aprovação, com 
duas emendas (relator: Deputado Marcos 
Montes).

Despacho: Às Comissões de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; Minas e Energia; Finanças e Tributação 
(mérito e art. 54, RICD) e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (art. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

I – Relatório

Por meio do Projeto de Lei nº 303, de 2007, o 
Nobre Deputado José Fernando Aparecido de Oliveira 
propõe a criação do Programa Nacional de Produção 
de Biocombustíveis por Cooperativas (PNBC), que 
objetiva promover o desenvolvimento sustentável e a 
geração de emprego e renda no campo. Tais objetivos 
seriam alcançados pela produção e comercialização 
de álcool etílico e de biodiesel por cooperativas. 

O projeto de lei em análise adota as seguintes 
providências:

autoriza cooperativas agropecuárias a vender 
biocombustível de produção própria diretamente para 
o consumidor final ou para postos revendedores, des-
de que atendidas as especificações da ANP e que o 
produto possa ser consumido sem a necessidade de 
adição a derivados de petróleo;

prevê a não incidência de tributos federais in-
diretos sobre as receitas decorrentes da produção e 
comercialização de biocombustível por cooperativas 
agropecuárias;

acresce dispositivo ao art. 3º da Lei nº 9.847, de 
1999, de forma a estabelecer multa, cujo valor varia 
de R$ 5 mil a R$ 1 milhão, incidente sobre cooperati-
va agropecuária que comercializar biocombustível que 
não seja de produção própria;

estabelece que os financiamentos das atividades 
associadas à cadeia de produção de biocombustíveis 
poderão ser concedidos a cooperativas agropecuárias 
por instituições oficiais ou privadas, em especial com 
recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento So-
cial (BNDES), bancos estaduais de fomento e coope-
rativas de crédito.

Em sua Justificação, o autor da proposição ressal-
ta que o Programa Nacional de Produção de Biocom-
bustíveis por Cooperativas (PNBC) visa, entre outros 
aspectos, flexibilizar a atual estrutura de comercializa-
ção desse tipo de combustível.

Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei nº 303, de 2007, foi distri-
buído para apreciação conclusiva das comissões, com 
tramitação inicial nesta Comissão de Agricultura, Pecu-
ária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (mérito) 
e posterior manifestação das Comissões de Minas e 
Energia (mérito); Finanças e Tributação (mérito e art. 
54 RICD); e de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(art. 54 RICD). Decorrido o prazo regimental, não foram 
apresentadas emendas, nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto Do Relator

Entendo oportuna a iniciativa do Nobre Deputado 
José Fernando Aparecido de Oliveira. A criação do 
Programa Nacional de Produção de Biocombustíveis 
por Cooperativas (PNBC), tal como proposto, flexibili-
zará, a atual rígida estrutura com que convivemos de 
comercialização de biocombustíveis.

Pelas regras vigentes, o etanol e o biodiesel 
produzidos no campo são obrigados a percorrer lon-
go caminho antes de serem consumidos. Das usinas, 
seguem para as distribuidoras onde, em parte, são 
adicionados à gasolina ou ao diesel, para somente aí 
serem encaminhados aos postos revendedores.
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No caso do álcool e do biodiesel consumidos 
puros, ou seja, sem integrarem mistura a derivados 
de petróleo, como a gasolina e o diesel, a trajetória de 
que se trata é desnecessária. Em razão disso, o atual 
modelo logístico nos conduz a desperdícios, que, por 
natureza, devem ser evitados. Combater desperdícios 
beneficia toda a sociedade, pois é o mesmo que mes-
mo que reduzir custos.

A lógica vigente é especialmente perversa para 
os consumidores que se localizam nas proximidades 
das usinas de álcool e biodiesel. Por conseqüência, os 
produtores rurais estão entre os mais prejudicados, pois, 
apesar de forneceram as matérias-primas necessárias 
à produção de biocombustíveis, abastecem-se destes 
pagando preços inflados pela ineficiência logística.

Para este relator, a proposição em análise tem 
o mérito de corrigir, ao menos parcialmente, tamanha 
distorção, uma vez que autoriza cooperativas agrope-
cuárias a vender a produção própria de biocombus-
tíveis diretamente para o consumidor final ou para 
os postos revendedores. A esse respeito, o Autor da 
matéria mostrou-se criterioso: condicionou a autori-
zação de comercialização direta ao atendimento das 
especificações técnicas da ANP e à possibilidade de 
o biocombustível ser consumido sem a necessidade 
de adição a derivados de petróleo. 

Igualmente bem-vinda é a previsão constante do 
PL de não incidência de tributos federais indiretos sobre 
as receitas decorrentes da produção e comercialização 
de biocombustíveis por cooperativas agropecuárias. 
A medida estimula a atuação de cooperativas nesse 
segmento da economia.

Adicionalmente, entendo haver espaço para avan-
çarmos um pouco mais. Nesse sentido, apresento duas 
emendas. A primeira tem por finalidade permitir a pro-
dução de biodiesel por produtor rural, pessoa física, 
quando o produto se destinar ao consumo próprio ou 
à entrega a cooperativa à qual é associado. A legis-
lação em vigor apenas permite a produção de biodie-
sel por pessoa jurídica. A segunda emenda garante a 
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e 
da Contribuição Social para o Financiamento da Se-
guridade Social – Cofins sobre o biodiesel originário 
de produção própria, consumido por produtores rurais 
em suas atividades agrícolas. 

Com esses ajustes, espero contribuir para o aper-
feiçoamento do projeto de lei de que se trata. Questões 
referentes aos aspectos tributários inerentes à maté-
ria serão objeto de análise abalizada da Comissão de 
Finanças e Tributação.

Em razão dos exposto, voto pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 303, de 2007, e das emendas nº 01 
e 02, em anexo.

Sala da Comissão, 1º de novembro de 2007. – 
Deputado Marcos Montes, Relator.

EMENDA Nº 01/2007 
(Do relator)

Acrescente-se ao projeto de lei o seguinte art. 5º, 
renumerando-se os subseqüentes:

Art. 5º O art. 1º da Lei nº 11.116, de 18 de maio 
de 2005, fica acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 1º  ..................................................
§4º Observadas as demais condições 

constantes deste artigo, o produtor rural, pes-
soa física, poderá produzir biodiesel, quando 
o produto destinar-se ao consumo próprio ou 
à entrega a cooperativa à qual é associado. 
(NR)”

Sala da Comissão, 1º de novembro de 2007. – 
Deputado Marcos Montes.

EMENDA Nº 2, DE 2007 
(Do relator)

Acrescente-se ao projeto de lei o seguinte art. 6º, 
renumerando-se os subseqüentes:

Art. 6º O art. 3º da Lei nº 11.116, de 18 
de maio de 2005, fica acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 3º  ..................................................
Parágrafo único. A Contribuição para o 

PIS/PASEP e a Contribuição Social para o Fi-
nanciamento da Seguridade Social – Cofins 
não incidirão sobre o biodiesel originário de 
produção própria consumido por produtores 
rurais em suas atividades agrícolas. (NR)” 

Sala da Comissão, 1º de novembro de 2007. – 
Deputado Marcos Montes.

III – Parecer Da Comissão

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou unanimementeo Projeto de Lei 
nº 303/2007, com duas emendas,nos termos do Pare-
cer do Relator, Deputado Marcos Montes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:)
Duarte Nogueira – Presidente em exercício, Assis 

do Couto, Waldir Neves e Dilceu Sperafico – Vice-Pre-
sidentes, Abelardo Lupion, Adão Pretto, Afonso Hamm, 
B. Sá, Celso Maldaner, Dagoberto, Davi Alcolumbre, 
Duarte Nogueira, Edio Lopes, Fernando Coelho Filho, 
Flaviano Melo, Homero Pereira, João Oliveira, Jusmari 
Oliveira, Leandro Vilela, Leonardo Vilela, Luis Carlos 
Heinze, Luiz Carlos Setim, Marcos Montes, Moacir 
Micheletto, Odílio Balbinotti, Paulo Piau, Pompeo de 
Mattos, Ronaldo Caiado, Tatico, Valdir Colatto, Zonta, 
Alfredo Kaefer, Armando Abílio, Betinho Rosado, Carlos 
Melles, Eduardo Sciarra, Francisco Rodrigues, Lázaro 
Botelho, Marcelo Melo e Veloso.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2007. – Depu-
tado Duarte Nogueira, Presidente em exercício.
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 PROJETO DE LEI Nº 1.145-A, DE 2007 
(Do Sr. Jorginho Maluly)

Altera o inciso XIV da Lei nº 7.713, de 
22 de dezembro de 1988, com a redação 
dada pela Lei nº 8.541, de 23 de dezembro 
de 1992, e pela Lei nº 11.052, de 29 de de-
zembro de 2004; tendo parecer da Comissão 
de Seguridade Social e Família, pela apro-
vação, com substitutivo (relator: Deputado 
Jofran Frejat).

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família Finanças e Tributação (Mérito 
e Art. 54, RICD) Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

A Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, trata 
do imposto de renda e prevê em seu artigo 6o, XIV, a 
isenção daquele imposto para proventos de aposen-
tadoria ou reforma motivada por acidente em serviço 
e os percebidos pelos portadores de moléstia profis-
sional e algumas enfermidades e condições determi-
nadas. O projeto ora em análise modifica o texto do 
inciso, incluindo nele os portadores de necessidades 
especiais, para lhes conferir isenção do pagamento 
de imposto de renda.

O autor justifica o projeto por desejar atender a 
segmentos que se encontram excluídos da legislação 
vigente.

A proposição foi encaminhada em regime de tra-
mitação ordinária às Comissões de Seguridade Social 
e Família (CSSF), de Finanças e Tributação (CFT) e 
de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC), sujeita 
a aprovação conclusiva pelas comissões. Não foram 
apresentadas emendas no prazo regimental.

 II – Voto do Relator

Não há dúvida que a proposição traduz uma pre-
ocupação genuína e um louvável interesse no bem-es-
tar de uma certa parcela da população, aqueles que 
por nascimento, enfermidade ou acidente têm alguma 
deficiência que lhes traz desvantagens e necessidades 
especiais no dia-a-dia.

No entanto, ao relatarmos um projeto de lei, de-
vemos ir além das intenções. É necessário que avalie-
mos a adequação das medidas propostas, seu alcance, 
suas repercussões.

Eis que o objetivo da proposição em tela é isen-
tar da tributação pela renda os portadores de neces-
sidades especiais.

Antes de mais nada, é necessário saber a quem 
se destinaria a medida. Necessidades especiais é um 
termo muito abrangente, que inclui vários grupos e 
um sem-fim de gradações de necessidades. Ainda 
que nos adstrinjamos aos portadores de deficiência, 
um termo mais descritivo e preciso, continuaremos a 
ter um grupo amplo e heterogêneo. Ora, ao isentar do 
imposto de renda os proventos de aposentadoria e re-
forma dos portadores de determinadas enfermidades, 
o que se buscou foi disponibilizar-lhes recursos para 
fazer frente às despesas decorrentes dos tratamentos 
ou das seqüelas daquelas enfermidades. 

Nem toda deficiência implica em gastos aumenta-
dos e desproporcionais. Algumas o fazem, sem dúvida, 
e justificam a isenção, em muitos casos já contemplados 
pela lei vigente, que inclui alienação mental, cegueira 
e paralisia grave e irreversível, entre outras situações. 
A inclusão simplesmente de “portadores de necessi-
dades especiais” no texto legal causaria um afluxo de 
pedidos de isenção por indivíduos que têm, sim, algu-
ma deficiência, porém não a necessidade.

Para preservar o projeto segundo as melhores 
intenções do autor, houvemos por bem aperfeiçoar o 
texto original, a fim de garantir o benefício somente 
àqueles que realmente necessitam, aqueles que devido 
à sua enfermidade ou seqüela estão impossibilitados 
de levar uma vida independente.

Apresentamos, pois, o nosso voto pela aprovação 
da proposição, na forma do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2007. – Depu-
tado Jofran Frejat, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
No 1.145, DE 2007

Altera o inciso XIV da Lei nº 7.713, de 
22 de dezembro de 1988, com a redação 
dada pela Lei nº 8.541, de 23 de dezembro 
de 1992, e pela Lei nº 11.052, de 29 de de-
zembro de 2004. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 

22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela 
Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992 e pela Lei 
11.052, de 29 de dezembro de 2004, passará a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 6o  ..................................................
Inciso XIV – os proventos de aposenta-

doria ou reforma motivada por acidente em 
serviço e os percebidos pelos portadores de 
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moléstia profissional, tuberculose ativa, aliena-
ção mental, esclerose múltipla, neoplasia ma-
ligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversí-
vel e incapacitante, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados 
avançados da doença de Paget (osteíte defor-
mante), contaminação por radiação, síndrome 
da imunodeficiência adquirida, e portadores 
de necessidades especiais incapacitados 
para a vida independente, com base em 
conclusão da medicina especializada, mesmo 
que a doença tenha sido contraída depois da 
aposentadoria ou reforma;”

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

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2007. – Depu-
tado Jofran Frejat, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen-
te, com substitutivo o Projeto de Lei nº 1.145/2007, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Jofran Frejat.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jorge Tadeu Mudalen – Presidente, Alceni Guerra 

e Cleber Verde – Vice-Presidentes, Armando Abílio, Ar-
naldo Faria de Sá, Chico D’Angelo, Cida Diogo, Darcísio 
Perondi, Dr. Talmir, Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, 
Germano Bonow, Jô Moraes, João Bittar, Jofran Frejat, 
José Linhares, Neilton Mulim, Pepe Vargas, Raimun-
do Gomes de Matos, Rita Camata, Antonio Bulhões, 
Dr. Rosinha, Efraim Filho, Guilherme Menezes, Íris de 
Araújo, Sebastião Bala Rocha e Simão Sessim.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2007. 
– Deputado Alceni Guerra, 1º Vice-Presidente no 
exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI Nº 1.174-A, DE 2007 
(Do Sr. Leonardo Quintão)

Institui o Prêmio Paulo Freire de Criati-
vidade no âmbito do ensino da rede pública; 
tendo parecer da Comissão de Educação e 
Cultura, pela aprovação (relator: Deputado 
Ariosto Holanda e relator-substituto Depu-
tado Carlos Abicalil).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

Na reunião ordinária deliberativa do dia 14/11/07 
desta Comissão, em decorrência da ausência do rela-
tor, Deputado ARIOSTO HOLANDA, tive a honra de ser 
designado relator-substituto da presente proposição e 
acatei, na íntegra, o parecer do Nobre Parlamentar.

“O projeto de Lei em análise, de autoria do nobre 
Deputado Leonardo Quintão, visa instituir o Prêmio Pau-
lo Freire de Criatividade no âmbito da rede pública .

A tramitação dá-se conforme o disposto no art.24,II 
do Regimento Interno das Câmara dos Deputados.

A apreciação é conclusiva por parte desta Co-
missão de Educação e Cultura. 

Cumpridos os procedimentos e esgotados os pra-
zos, não foram apresentadas emendas à proposição.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Trata-se de adotar, em âmbito nacional, iniciati-
va que já vigora no Distrito Federal, instituída pela lei 
distrital nº 2.407/89, regulamentada pelo Decreto nº 
20.992/00.

Paulo Freire figura entre os maiores educadores 
do mundo – ao lado de Anísio Teixeira, compõe a re-
presentação brasileira na galeria de “pensadores da 
educação”, da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. Sua 
pedagogia é centrada nas possibilidades humanas da 
criatividade e da liberdade. Seu método busca possibi-
litar a ação e a reflexão conscientes e criativas. 

À alfabetização baseada na utilização de cartilhas 
e da simples memorização, o método Paulo Freire opôs 
a leitura do mundo, para a qual a criatividade passa a 
ser um elemento fundamental. Dizia este grande edu-
cador brasileiro : “Criar o que não existe ainda deve ser 
a pretensão de todo sujeito que está vivo.”

A criatividade, aspecto muitas vezes não captado 
em instrumentos estáticos de avaliação, como os tes-
tes padronizados, é um fator constitutivo da educação 
de qualidade. Daí a importância de sua valorização na 
rede pública.

Diante do exposto, votamos favoravelmente ao 
PL nº 1.174, de 2007.”

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2007. – 
Deputado Ariosto Holanda, Relator – Deputado Carlos 
Abicalil, Relator-Substituto.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 1.174/07, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Ariosto Holanda, e do 
relator-substituto, Deputado Carlos Abicalil.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gastão Vieira,Presidente; Osvaldo Reis,Vice-

Presidente; Alex Canziani, Antonio Bulhões, Antônio 
Carlos Biffi, Átila Lira, Carlos Abicalil, Lelo Coimbra, 
Lobbe Neto, Nilmar Ruiz, Paulo Rubem Santiago, Ro-
gério Marinho, Waldir Maranhão, Angela Amin, Eduar-
do Lopes, Eliene Lima, Elismar Prado, Flávio Bezerra, 
Gilmar Machado, Jorginho Maluly, Lira Maia, Mauro 
Benevides, Neilton Mulim, Pedro Wilson, Professor 
Victorio Galli e Raimundo Gomes de Matos.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2007. 
– Deputado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.203-A, DE 2007 
(Dos Srs. Gustavo Fruet e Chico D’Angelo)

Dispõe sobre o depósito legal de obras 
musicais na Biblioteca Nacional; tendo pa-
recer da Comissão de Educação e Cultura, 
pela aprovação (relator: Deputado Frank 
Aguiar e relator-substituto: Deputado Pro-
fessor Victorio Galli).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

Na reunião ordinária deliberativa do dia 14/11/07 
desta Comissão, em decorrência da ausência do re-
lator, Deputado FRANK AGUIAR, tive a honra de ser 
designado relator-substituto da presente proposição e 
acatei, na íntegra, o parecer do Nobre Parlamentar.

“O Projeto de Lei nº 1.203, de 2007, de auto-
ria dos Deputados Gustavo Fruet e Chico D’Angelo, 
regulamenta o depósito legal de obras musicais na 
Biblioteca Nacional, com o intuito de assegurar o re-
gistro, a guarda e a divulgação da produção musical 
brasileira, bem como a preservação da memória fo-
nográfica nacional. 

A iniciativa estabelece que, para os efeitos da 
lei, serão considerados obras musicais: partituras, 
fonogramas e videogramas musicais, produzidos por 

qualquer meio ou processo, para distribuição gratuita 
ou venda.

Em analogia à lei que cria o depósito legal de 
livros, o presente projeto impõe aos impressores e 
gravadoras fonográficas e videofonográficas a obriga-
ção de remeter à Biblioteca Nacional, em trinta dias da 
publicação, ao menos dois exemplares de cada obra 
editada ou gravada, bem como sua versão em arqui-
vo digital, cabendo à editora, ao produtor fonográfico 
e ao produtor videográfico a efetivação da medida e a 
comunicação oficial à Biblioteca Nacional de todo lan-
çamento musical. As despesas de porte decorrentes 
do depósito legal de obras musicais serão responsabi-
lidade exclusiva dos próprios depositantes. É admitida 
a descentralização da coleta, por meio de convênios 
com outras instituições, sendo permitido à Biblioteca 
Nacional repassar às entidades conveniadas um dos 
exemplares recolhidos. 

A iniciativa prevê, para o descumprimento da 
remessa no prazo definido pela lei, multa correspon-
dente a até cem vezes o valor da obra no mercado 
e a apreensão de exemplares em número suficiente 
para atender às finalidades do depósito. Determina 
que, em se tratando de publicação musical oficial, 
a autoridade responsável responderá pessoalmente 
pelo descumprimento do disposto. O valor originário 
do pagamento das multas previstas constituirá receita 
da Biblioteca Nacional.

O projeto estabelece, ainda, que as obras musi-
cais recebidas pela Biblioteca Nacional estarão dispo-
níveis exclusivamente para consulta pública em versão 
impressa, formato digital, fonograma, videograma e 
outros suportes, sendo vedada a reprodução em qual-
quer meio e a divulgação em rede mundial de compu-
tadores. Para informar ao público sobre seu acervo, a 
instituição publicará boletim anual das obras musicais 
recebidas por força do depósito legal. 

Por fim, a iniciativa esclarece que o depósito legal 
de obras musicais por ela instituído e regulamentado 
não se confunde com o registro de obras intelectuais 
pelos autores ou cessionários.

O projeto, sujeito à apreciação conclusiva pelas 
Comissões, foi distribuído à Comissão de Educação e 
Cultura, para análise do mérito, e à Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, para a verificação da 
constitucionalidade e da juridicidade da matéria.

Cabe, nesta oportunidade, à Comissão de Edu-
cação e Cultura examinar as iniciativas quanto ao 
mérito cultural. 

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.
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II – Voto do Relator

Uma das formas de preservação da memória 
nacional é o depósito legal, figura jurídica instituída 
no País pelo Decreto nº 1.825, de 20 de dezembro de 
1907, que dispunha sobre a remessa de obras impres-
sas – “não só livros, folhetos, revistas e jornais, mas 
também obras musicais, mapas, plantas e estampas” 
– à Biblioteca Nacional.

O Decreto nº 1.825, de 1907, foi revogado pela 
Lei nº 10.994, de 14 de dezembro de 2004, que “Dispõe 
sobre o depósito legal de publicações, na Biblioteca 
Nacional, e dá outras providências”. O novo documento 
legislativo teve origem em projeto de lei apresentado 
pelo Senador Jarbas Passarinho, em 1988, com base 
em estudo elaborado pela equipe técnica da Biblioteca 
Nacional, a partir da experiência da própria instituição 
e da legislação vigente em países como Portugal, Es-
panha e França. 

Tanto o projeto apresentado no Senado Federal 
quanto o texto final aprovado pelo Congresso e enca-
minhado ao Presidente da República para sanção es-
tendiam a obrigatoriedade do depósito legal às obras 
musicais. Todavia, a Lei nº 10.994, de 2004, foi san-
cionada com veto ao dispositivo que previa o depósito 
de partituras musicais e de produções fonográficas e 
videográficas. 

Alegou o veto presidencial que tal depósito exigi-
ria espaços de enormes proporções, sem claro limite 
para justificar o interesse público. Argumentou que os 
fonogramas e videogramas já são objeto de tratamento 
do anteprojeto de lei de criação da Agência Nacional 
de Cinema e Audiovisual (ANCINAV), formulado pelo 
Governo, e que, no caso de obra audiovisual, já existe 
obrigatoriedade de depósito na Cinemateca Brasileira, 
nos termos da Lei nº 8.685, de 1993.

Entendemos que tais argumentos, se cabíveis 
quando da aprovação da referida lei, perderam hoje 
a oportunidade. 

A Lei nº 8.685, de 1993, citada no veto presiden-
cial, não prevê o depósito de todas as partituras ou de 
todos os fonogramas e videogramas na Cinemateca 
Brasileira, mas apenas de obra audiovisual que re-
sultar da utilização de recursos incentivados ou que 
merecer prêmio em dinheiro concedido pelo Governo 
Federal (art. 8º). 

O anteprojeto de criação da ANCINAV, por sua 
vez, foi suspenso pelo próprio Governo Federal, por 
tempo indeterminado, em razão da dificuldade de se 
estabelecer consenso no tratamento da matéria. Não 

nos parece razoável que, diante de tal suspensão, o Po-
der Público deixe a música nacional à deriva, entregue 
à própria sorte. É preciso definir, de imediato, medida 
que proteja e guarde nossas obras musicais. 

Quanto ao interesse público contido na iniciativa, 
julgamos que é evidente. O Brasil é país de grande tra-
dição musical. Nossa cultura é marcada pela presen-
ça constante do canto, da diversidade de ritmos, dos 
instrumentos peculiares e da variedade de gêneros 
musicais. Pode-se afirmar, sem exagero, que a música 
é um dos alicerces da identidade nacional e um dos 
grandes motivos de orgulho dos brasileiros. 

Dessa forma, acreditamos que a presente pro-
posta oferece instrumento para corrigir grave lacuna 
no que diz respeito à regulamentação da proteção e 
da promoção do nosso patrimônio cultural. O depósito 
legal ora proposto formaliza a preservação da memória 
musical brasileira em instituição oficial, competente e 
respeitada, a quem caberá, ainda, a missão de divulgar 
as obras depositadas e a elas permitir o acesso.

A proposta contida no projeto em análise é medi-
da louvável que protegerá e estimulará preciosa parte 
do patrimônio nacional e manifestação da cultura mais 
presente na vida dos brasileiros – a nossa música. 

Pelas razões expostas, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 1.203, de 2007.”

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2007. – 
Deputado Frank Aguiar, Relator – Deputado Profes-
sor Victorio Galli, Relator-Substituto.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 1.203/07, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Frank Aguiar, e do relator-
substituto, Deputado Professor Victorio Galli. 

 Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Gastão Vieira,Presidente; Osvaldo Reis, Vice-

Presidente; Alex Canziani, Antonio Bulhões, Antônio 
Carlos Biffi, Átila Lira, Carlos Abicalil, Lelo Coimbra, 
Lobbe Neto, Nilmar Ruiz, Paulo Rubem Santiago, Ro-
gério Marinho, Waldir Maranhão, Angela Amin, Eduar-
do Lopes, Eliene Lima, Elismar Prado, Flávio Bezerra, 
Gilmar Machado, Jorginho Maluly, Lira Maia, Mauro 
Benevides, Neilton Mulim, Pedro Wilson, Professor 
Victorio Galli e Raimundo Gomes de Matos. 

 Sala da Comissão, 14 de novembro de 2007. – 
Deputado Gastão Vieira, Presidente.
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 PROJETO DE LEI Nº 1.677-A, DE 2007 
(Do Sr. Gastão Vieira)

Institui o dia 18 de junho como Dia do 
Tambor-de-Crioula; tendo parecer da Comis-
são de Educação e Cultura, pela aprovação 
(relator: Deputado Paulo Rubem Santiago).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O presente projeto de autoria do Deputado Gastão 
Vieira institui o dia 18 de junho como Dia do Tambor-
de-Crioula.

Na Justificação destaca o Autor:

“Reconhecido pelos folcloristas como 
uma manifestação cultural de origem nos qui-
lombolas, o Tambor-de-Crioula ultrapassa sua 
natureza rítmica para significar também a mú-
sica, a dança, a festa e os seus próprios par-
ticipantes. É, portanto, um fenômeno cultural 
regional de natureza eclética que, pelas suas 
raízes e seus significados de hoje, quando se 
pretende revalorizar a cultura africana, entre 
nós, adquire caráter nacional”.

Nesta Comissão foi aberto prazo para rece-
bimento de emendas no período de 24/08/2007 a 
03/09/2007. Encerrado o prazo, não foram apresen-
tadas emendas. 

É o Relatório.

II – Voto do Relator

A legislação brasileira tem reconhecido e iden-
tificado o patrimônio cultural brasileiro. A Constitui-
ção de 1988 em seu art. 216 declara que constituem 
patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem as 
formas de expressão; os modos de criar, fazer e vi-
ver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
as obras, documentos, edificações...; os conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, ar-
tístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico.

A UNESCO define como patrimônio imaterial as 
práticas, representações, expressões, conhecimentos 
e técnicas e também os instrumentos, objetos, arte-
fatos e lugares que lhe são associados e as comuni-
dades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 
que se reconhecem como parte integrante de seu 
patrimônio cultural.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, IPHAN, responsável por preservar, divulgar 
e fiscalizar os bens culturais brasileiros, após mais 
de dois anos de pesquisa folclórica incluiu dentre 
os bens imateriais brasileiros o Tambor de Crioula 
do Maranhão, ao lado do frevo, da feira de Caruaru, 
da Cachoeira de Iauaretê, do Jongo no Sudeste, do 
Ofício das Baianas do Acarajé, do Samba de Roda 
do Recôncavo Baiano, do Círio de Nazaré, do Ofício 
das Paneleiras de Goiabeiras e da Linguagem e Arte 
Gráfica Wajãpi. 

O IPHAN catalogou 61 grupos de Tambor de 
Crioula só na Ilha de São Luís. O reconhecimento 
desta expressão de matriz africana enriquece nosso 
legado cultural ampliando a relação dos saberes e 
registando no Livro de Celebrações mais uma mani-
festação da cultura popular maranhense . O som dos 
tambores, a dança circular, e o canto improvisado 
precisam ser lembrados, anualmente, no dia 18 de 
junho, data do reconhecimento oficial do Tambor de 
Crioula, como marco de mais um registro das nos-
sas tradições.

Outros processos de registro estão em andamen-
to como as festas do Rosário, do Divino Espírito Santo 
de Pirinópolis, da Linguagem dos Sinos nas Cidades 
Históricas Mineiras e tantos falares e saberes quantos 
são os grupos étnicos, religiosos, regionais formadores 
da nossa sociedade brasileira.

Sempre que incluímos uma efeméride na rela-
ção das comemorações culturais estamos oportuni-
zando o conhecimento para os demais da nossa rica 
cultura popular, repleta de usos, costumes, gestos, 
modismos, danças, cantorias, e todos, sagrados, le-
gitimados pelo povo que se exprime com sentimento 
e vivacidade.

Votamos pela aprovação do PL nº 1.677, de 
2007. 

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2007. – 
Deputado Paulo Rubem Santiago, Relator.
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III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião ex-
traordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 1.677/07, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Paulo Rubem Santiago. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gastão Vieira, Presidente; Maria do Rosário e 

Osvaldo Reis – Vice-Presidentes; Alex Canziani, Alice 
Portugal, Angelo Vanhoni, Antonio Bulhões, Antônio 
Carlos Biffi, Ariosto Holanda, Átila Lira, Carlos Abica-
lil, Clodovil Hernandes, Fátima Bezerra, Iran Barbosa, 
João Matos, Joaquim Beltrão, Lelo Coimbra, Lobbe 
Neto, Nice Lobão, Nilmar Ruiz, Paulo Renato Souza, 
Paulo Rubem Santiago, Professor Ruy Pauletti, Pro-
fessor Setimo, Professora Raquel Teixeira, Raul Henry, 
Rogério Marinho, Severiano Alves, Waldir Maranhão, 
Angela Portela e Raimundo Gomes de Matos. 

Sala da Comissão, 24 de outubro de 2007. – De-
putada Maria Do Rosário, Presidente em exercício.

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

Institui o Dia do Vaqueiro Nordestino 
a ser comemorado, anualmente, no terceiro 
domingo do mês de julho; tendo parecer da 
Comissão de Educação e Cultura, pela apro-
vação (relator: Deputado Frank Aguiar).

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 presente Projeto de Lei, de autoria do nobre 
Deputado Carlos Brandão, pretende instituir o Dia 
Nacional do Vaqueiro Nordestino, a ser comemorado 
anualmente no terceiro domingo do mês de julho.

A matéria tramita sob rito ordinário, sujeita à 
apreciação conclusiva pelas Comissões, nos termos 
do art. 24, II, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados.

Nesta Comissão de Educação e Cultura, não 
foram apresentadas emendas ao Projeto no prazo 
regimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Mistura das três raças que formaram o povo brasi-
leiro – o branco, o negro e o índio – o vaqueiro nordes-
tino é um batalhador permanente que, moldado pela 
aspereza do meio em que vive e trabalha, habituou-se 
a satisfazer suas necessidades atendendo apenas aos 
imperativos da sobrevivência.

Tendo muitas vezes como sua única e fiel com-
panheira a montaria, percorre quilômetros sem fim 
na caatinga em busca de água e alimentação para o 
gado. Profundo conhecedor da fauna e flora agrestes, 
simboliza o povo nordestino como a representação 
do homem valente e determinado, incansável na luta 
contra as dificuldades impostas por seu contexto so-
cial e geográfico.

Como ressalta o ilustre autor da proposição em 
apreço, não há como negar a importância do vaqueiro 
nordestino como referência da cultura nacional e como 
elemento de identidade do nosso povo. 

Diante do exposto, nos unimos ao nobre Deputado 
Carlos Brandão nesta justa homenagem a essa figura 
caracteristicamente brasileira, que simboliza a força e 
a coragem do nosso povo, votando pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 1.967, de 2007. 

Sala da Comissão, 14 de julho de 2007. – Depu-
tado Frank Aguiar, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 1.967/07, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Frank Aguiar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Gastão Vieira,Presidente; Maria do Rosário, Frank 

Aguiar e Osvaldo Reis,Vice-Presidentes; Alex Canzia-
ni, Alice Portugal, Angelo Vanhoni, Antonio Bulhões, 
Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, Átila Lira, Car-
los Abicalil, Clodovil Hernandes, Clóvis Fecury, Iran 
Barbosa, Ivan Valente, João Matos, Joaquim Beltrão, 
Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Nilmar Ruiz, Paulo Rena-
to Souza, Professor Ruy Pauletti, Professor Setimo, 
Professora Raquel Teixeira, Severiano Alves, Waldir 
Maranhão, Angela Amin, Dr. Pinotti, Dr. Ubiali, Eliene 
Lima e Márcio Reinaldo Moreira. 

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2007.  –  
Deputado Gastão Vieira, Presidente.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD)  
Nº 322-B, DE 2006 

(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)

Altera a Resolução nº 17, de 1997, que 
dispõe sobre o Conselho de Altos Estu-
dos e Avaliação Tecnológica da Câmara 
dos Deputados e dá outras providências; 
tendo parecer da Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados pela aprovação deste e da 
Emenda de Plenário nº 1, na forma da su-
bemenda substitutiva, e pela rejeição das 
emendas de nos 2 a 5 (relator: DEP. Nárcio 
Rodrigues).

Despacho: submeta-se ao Plenário.

Publicação do Parecer da Mesa Diretora da Câma-
ra dos Deputados

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Resolução que visa a aper-
feiçoar o funcionamento do Conselho de Altos Estudos 
e Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados, 
alterando, por conseguinte, a Resolução nº 17, de 
1997, que rege o aludido órgão da Casa.

Em síntese, são pretendidas as seguintes alte-
rações: criação da função de dois vice-presidentes; 
fixação de reuniões periódicas para o Conselho; cria-
ção de Seções destinadas às atividades de apoio e 
assessoramento ao órgão; criação de duas funções 
comissionadas para esses setores e de treze cargos 
de Analista Legislativo – atribuição Consultor, dispos-
tas no Anexo I.

Na justificativa apresentada, é destacado o efe-
tivo funcionamento, nos últimos anos, do Conselho 
de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Casa, 
havendo produzido, entre outros, estudos sobre o 
Biodiesel, a Dívida Pública Brasileira, e o Mercado do 
“Software” no Brasil. Segundo se aponta, ainda, na 
justificativa, a experiência deste funcionamento indica 
a necessidade de algumas pequenas alterações na 
Resolução que o criou, com o objetivo de melhorar o 
seu desempenho.

Este Projeto de Resolução nº 322, de 2006, me-
receu aprovação, pelo Plenário, de requerimento de 
urgência para sua apreciação, nos termos do art. 155 
do Regimento Interno.

Em Plenário, foram também apresentadas 5 (cin-
co) emendas.

O projeto, com as emendas, veio ao Primeiro 
Vice-Presidente, para parecer.

II – Voto do Relator

Este Projeto de Resolução nº 322/2006 tem o 
mérito de incrementar e adequar a estrutura material 
e normativa do Conselho de Altos Estudos e Avaliação 
Tecnológica da Câmara dos Deputados, tendo por pres-
suposto a profícua experiência de seu funcionamento 
nos últimos anos. Por isso, há que receber o beneplá-
cito do Plenário da Câmara dos Deputados.

Todavia, desde o instante de sua apresentação, 
pela Mesa, no dia 3 de outubro de 2006, as autorida-
des e órgãos diretamente envolvidos com o Conselho, 
especialmente a Consultoria Legislativa e a própria 
Mesa, notaram a necessidade de se proceder a altera-
ções outras no projeto, além das já sugeridas, que se 
mostraram igualmente adequadas e consentâneas, a 
nosso aviso, com o intuito de modernizar e aperfeiçoar 
o funcionamento do órgão em referência.

Considerando, assim, tal circunstância, julgamos 
necessário apresentar uma Subemenda Substitutiva 
à Emenda nº 01 de Plenário e ao Projeto inicial, de 
modo a propiciar, neste estágio de tramitação legis-
lativa do projeto, uma avaliação pelos doutos pares 
das oportunas e necessárias sugestões que ora se 
apresentam.

São elas as seguintes, em síntese:

1) Integração do Presidente da Câmara 
dos Deputados ao Conselho, agora como pre-
sidente de honra;

2) Previsão de os ex-presidentes da Câ-
mara comporem o Conselho;

3) Competência da Mesa para indicar o 
presidente, o vice-presidente e o secretário-
geral do Conselho entre deputados federais 
com currículo adequado aos fins do órgão, 
prevendo que pelo menos um deles ficará re-
servado a titular da Mesa Diretora;

4) Criação de um Conselho Consultivo, 
cujos membros serão nomeados pelo presi-
dente do Conselho de Altos Estudos, por in-
dicação das lideranças e da Mesa;

5) Possibilidade de o Conselho oferecer 
emendas ao Orçamento Geral da União;

6) Redução, de treze para doze, da quan-
tidade de cargos de consultor a serem criados 
para servir ao Conselho, distribuídos na con-
formidade do Anexo I constante da emenda 
substitutiva.

Levando em conta, pois, as razões supra, exara-
mos nosso parecer no sentido da aprovação da Emenda 
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de Plenário nº 1, na forma da subemenda substitutiva 
a esta emenda e ao projeto inicial, rejeitando-se as 
demais emendas apresentadas.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. – 
Deputado Nárcio Rodrigues, Relator.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 322-A, DE 2006

Subemenda substitutiva à Emenda nº 
1 de Plenário e ao projeto inicial.

Dê-se ao Projeto de Resolução nº 322-A, de 2006, 
e seu anexo a seguinte redação:

“Art. 1º O art. 3º da Resolução nº 17, 
de 1997, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 3º  ..................................................
I –  .........................................................
a) o presidente da Câmara dos Deputa-

dos, que será seu presidente de honra;
 ..............................................................
d) ex-presidentes da Câmara dos Depu-

tados, no exercício do mandato;
 ..............................................................
§ 3º A Mesa indicará o presidente, o vice-

presidente e o secretário-geral do Conselho 
dentre deputados federais portadores de cur-
rículo acadêmico ou experiência profissional 
compatíveis com os objetivos do Conselho. 

§ 4º Dentre os cargos indicados no pa-
rágrafo anterior, pelo menos um será desti-
nado a um dos membros titulares da Mesa 
Diretora.” (NR)

Art. 2º Acrescentem-se ao art. 4º da Resolução nº 
17, de 1997, os §§ 1º e 2º, com a seguinte redação:

“Art. 4º  ..................................................
§ 1º O Conselho reunir-se-á ordinaria-

mente a cada quinze dias, por convocação de 
seu presidente, e extraordinariamente sempre 
que convocado por seu presidente ou por um 
terço de seus membros permanentes.

§ 2º O comparecimento do deputado à 
reunião do Conselho dispensa sua presença 
em reunião de comissão que se realizar no 
mesmo horário, devendo ser feita a devida 
comunicação, nos termos do art. 44 do Regi-
mento Interno.” (NR)

Art. 3º Acrescente-se à Resolução nº 17, de 1997, 
o art. 10-A, com a seguinte redação:

“Art. 10-A. As atividades do Conselho se-
rão acompanhados por um Conselho Consul-
tivo formado por pessoas de notável saber na 

área das ciências e tecnologia, nomeadas pelo 
presidente do Conselho de Altos Estudos.

Parágrafo único. Os membros do Conse-
lho Consultivo serão convidados pelo presiden-
te do Conselho de Altos Estudos e Avaliação 
Tecnológica, de acordo com indicações e su-
gestões das lideranças partidárias e da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados.” (NR)

Art. 4º Acrescente-se ao art. 13 da Resolução nº 
17, de 1997, o seguinte parágrafo único:

Art. 13.  ..................................................  
Parágrafo único. O Conselho de Altos Es-

tudos e Avaliação Tecnológica se equiparará às 
comissões permanentes no que diz respeito a 
possibilidade, e restrições, de oferecer emen-
das ao Orçamento Geral da União.” (NR)

Art. 5º Ficam criadas, na Consultoria Legislativa 
e destinadas à Secretaria Executiva do Conselho de 
Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, a Seção de 
Apoio e Acompanhamento dos Temas em Estudo e 
a Seção de Protocolo, Atas, Registros e Controle de 
Documentos.

Art. 6º Ficam criadas na Consultoria Legislativa e 
destinadas à Secretaria Executiva do Conselho de Altos 
Estudos e Avaliação Tecnológica, duas funções comis-
sionadas de Chefe de Seção, nível FC-5, destinadas às 
chefias das seções mencionadas no artigo anterior.

Art. 7º Ficam criadas, na Consultoria Legislativa, 
para dar suporte às atividades do Conselho de Altos 
Estudos e Avaliação Tecnológica, as funções comissio-
nadas de consultor legislativo, nível FC-7, na quanti-
dade e nas áreas mencionadas no Anexo I, bem como 
doze cargos efetivos de analista legislativo, atribuição 
Consultoria, código CD-AL-31.

Parágrafo único. O diretor da Consultoria Le-
gislativa, ao designar consultores legislativos como 
membros temporários do Conselho de Altos Estudos 
e Avaliação Tecnológica determinará que atuem em 
tempo integral, enquanto for necessário, fazendo-os 
retornar às atividades da consultoria logo após o en-
cerramento dos trabalhos.

Art. 8º A competência dos órgãos e as atribui-
ções das funções comissionadas serão disciplinadas 
por Ato do Diretor-Geral.

Art. 9º As despesas decorrentes desta Resolu-
ção serão atendidas pelo Orçamento da Câmara dos 
Deputados.

Art. 10. Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.” 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. – 
Nárcio Rodrigues, Relator.
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III – PARECER DA MESA DIRETORA
A Mesa Diretora, em reunião realizada hoje, opi-

nou, por unanimidade, pela aprovação da Emenda de 
Plenário nº 1, na forma da subemenda substitutiva a 
esta emenda e ao projeto inicial, rejeitando-se as de-
mais emendas apresentadas, nos termos do parecer 
do Relator, Deputado Nárcio Rodrigues.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Arlindo Chinaglia, Presidente; Nárcio Rodrigues, 

Primeiro  Vice-Presidente; Osmar Serraglio, Primeiro-
Secretário; Ciro Nogueira, Segundo-Secretário; Walde-
mir Moka, Terceiro-Secretário; e José Carlos Machado, 
Quarto-Secretário.

Sala de Reuniões, 13 de novembro de 2007. – 
Arlindo Chinaglia, Presidente.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 322-A, de 2006 
(Da Mesa Diretora)

Subemenda Substitutiva à Emenda nº 
1 de Plenário e ao projeto inicial

Dê-se ao Projeto de Resolução nº 322-A, de 2006, 
e seu Anexo I, a seguinte redação:

“Art. 1º O art. 3º da Resolução nº 17, 
de 1997, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 3º  ..................................................
I –  .........................................................
a) o Presidente da Câmara dos Deputa-

dos, que será seu presidente de honra;
 ..............................................................
d) ex-presidentes da Câmara dos Depu-

tados, no exercício do mandato;

 ..............................................................
§ 3º A Mesa indicará o Presidente, o Vice-

Presidente e o Secretário-Geral do Conselho 
dentre deputados federais portadores de cur-
rículo acadêmico ou experiência profissional 
compatíveis com os objetivos do Conselho.

§ 4º Dentre os cargos indicados no pa-
rágrafo anterior, pelo menos um será desti-
nado a um dos membros titulares da Mesa 
Diretora.” (NR)

Art. 2º Acrescentem-se ao art. 4º da Resolução 
nº 17, de 1997, os parágrafos 1º e 2º, com a seguinte 
redação:

“Art. 4º  ..................................................
§ 1º O Conselho reunir-se-á ordinaria-

mente a cada quinze dias, por convocação de 
seu presidente, e extraordinariamente sempre 
que convocado por seu presidente ou por um 
terço de seus membros permanentes.

§ 2º O comparecimento do deputado à 
reunião do Conselho dispensa sua presença 
em reunião de comissão que se realizar no 
mesmo horário, devendo ser feita a devida 
comunicação, nos termos do art. 44 do Regi-
mento Interno.” (NR)

Art. 3º Acrescente-se à Resolução nº 17, de 1997, 
o art. 10-A, com a seguinte redação:

“Art. 10-A. As atividades do Conselho se-
rão acompanhados por um conselho consultivo 
formado por pessoas de notável saber na área 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 322-4,DE 2007

ANEXO I

DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA DAS VAGAS DE CONSULTOR LEGISLATIVO
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das Ciências e Tecnologia, nomeadas pelo 
presidente do Conselho de Altos Estudos.

Parágrafo único. Os membros do conse-
lho consultivo serão convidados pelo presiden-
te do Conselho de Altos Estudos e Avaliação 
Tecnológica, de acordo com indicações e su-
gestões das lideranças partidárias e da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados.” (NR)

Art. 4º Acrescente-se ao art. 13 da Resolução nº 
17, de 1997, o seguinte parágrafo único:

“Art. 13 . ................................................
Parágrafo único. O Conselho de Altos Es-

tudos e Avaliação Tecnológica se equiparará às 
comissões permanentes no que diz respeito à 
possibilidade, e restrições, de oferecer emen-
das ao Orçamento Geral da União.” (NR)

Art. 5º Ficam criadas, na Consultoria Legislativa 
e destinadas à Secretaria Executiva do Conselho de 
Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, a Seção de 
Apoio e Acompanhamento dos Temas em Estudo e 
a Seção de Protocolo, Atas, Registros e Controle de 
Documentos.

Art. 6º Ficam criadas na Consultoria Legislativa 
e destinadas à Secretaria Executiva do Conselho de 
Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, duas funções 

comissionadas de chefe de seção, nível FC-5, desti-
nadas às chefias das seções mencionadas no artigo 
anterior.

Art. 7º Ficam criadas, na Consultoria Legislativa, 
para dar suporte às atividades do Conselho de Altos 
Estudos e Avaliação Tecnológica, as funções comissio-
nadas de consultor legislativo, nível FC-7, na quanti-
dade e nas áreas mencionadas no Anexo I, bem como 
doze cargos efetivos de analista legislativo, atribuição: 
consultoria, código CD-AL-31.

Parágrafo único. O Diretor da Consultoria Le-
gislativa, ao designar consultores legislativos como 
membros temporários do Conselho de Altos Estudos 
e Avaliação Tecnológica determinará que atuem em 
tempo integral, enquanto for necessário, fazendo-os 
retornar às atividades da Consultoria logo após o en-
cerramento dos trabalhos.

Art. 8º A competência dos órgãos e as atribui-
ções das funções comissionadas serão disciplinadas 
por Ato do Diretor-Geral.

Art. 9º As despesas decorrentes desta Resolu-
ção serão atendidas pelo Orçamento da Câmara dos 
Deputados.

Art. 10 Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.” 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2007. – 
Arlindo Chinaglia, Presidente.

Seção II
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Júlio Cesar - DEM
Marcelo Castro - PMDB
Mussa Demes - DEM
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Júnior - PCdoB
Paes Landim - PTB

Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - DEM
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Rogério Marinho - PSB
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Armando Abílio - PTB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM



Luiz Couto - PT
Manoel Junior - PSB
Marcondes Gadelha - PSB
Rômulo Gouveia - PSDB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Walter Brito Neto - PRB
Wellington Roberto - PR
Wilson Braga - PMDB
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
Ana Arraes - PSB
André de Paula - DEM
Armando Monteiro - PTB
Bruno Araújo - PSDB
Bruno Rodrigues - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PSC
Carlos Wilson - PT
Edgar Moury - PMDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
José Mendonça Bezerra - DEM
Marcos Antonio - PRB
Maurício Rands - PT
Paulo Rubem Santiago - PDT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PMN
Wolney Queiroz - PDT

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

Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Mendonça Prado - DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Guilherme Menezes - PT
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR
João Leão - PP
Jorge Khoury - DEM
José Carlos Aleluia - DEM

José Carlos Araújo - PR
José Rocha - PR
Joseph Bandeira - PT
Jusmari Oliveira - PR
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PDT
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Walter Pinheiro - PT
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - DEM
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
Fernando Diniz - PMDB
George Hilton - PP
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jairo Ataide - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Juvenil - PRTB
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Montes - DEM
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa Jr. - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Paulo Abi-ackel - PSDB



Paulo Piau - PMDB
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM

Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Neucimar Fraga - PR
Rita Camata - PMDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Arnaldo Vianna - PDT
Ayrton Xerez - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Dr. Paulo César - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Edson Santos - PT
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PSB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PMDB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Jorge Bittar - PT
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PMDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Pastor Manoel Ferreira - PTB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP
Antonio Bulhões - PMDB

Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Clodovil Hernandes - PR
Devanir Ribeiro - PT
Dr. Nechar - PV
Dr. Pinotti - DEM
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Frank Aguiar - PTB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Nelson Marquezelli - PTB
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Renato Souza - PSDB
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Reinaldo Nogueira - PDT
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PTB
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Santiago - PV
Silvinho Peccioli - DEM
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR



Pedro Henry - PP
Professor Victorio Galli - PMDB
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 Darcísio Perondi vaga do PV

Dilceu Sperafico Ernandes Amorim
Domingos Dutra Fernando Melo
Edio Lopes Lázaro Botelho
Flaviano Melo Marcelo Melo
Homero Pereira Moises Avelino
Jusmari Oliveira Nilson Mourão
Leandro Vilela vaga do PV Paulo Pimenta
Luis Carlos Heinze Suely
Moacir Micheletto Vadão Gomes
Nelson Meurer Vander Loubet
Odílio Balbinotti Veloso
Paulo Piau vaga do PSDB/DEM/PPS Vignatti

Roberto Balestra (Licenciado)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)

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
Betinho Rosado vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Duarte Nogueira Carlos Melles
Jerônimo Reis Cezar Silvestri
João Oliveira Eduardo Sciarra

Leonardo Vilela
Félix Mendonça vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Luiz Carlos Setim Francisco Rodrigues
Marcos Montes Jorginho Maluly
Ronaldo Caiado Lael Varella
Waldir Neves Lira Maia
Wandenkolk Gonçalves Moreira Mendes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Rômulo Gouveia

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:
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 Paulo Piau vaga do PSDB/DEM/PPS

Paulo Roberto Rebecca Garcia
Ratinho Junior Ricardo Barros
Sandes Júnior Sabino Castelo Branco
Silas Câmara vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Takayama
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. do PRTB 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

PRTB
Juvenil 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
Cezar Schirmer vaga do PSDB/DEM/PPS Antônio Carlos Biffi
Colbert Martins Aracely de Paula
Geraldo Pudim Arnaldo Faria de Sá
Gerson Peres Carlos Abicalil
Ibsen Pinheiro Carlos Willian
João Paulo Cunha Décio Lima
José Eduardo Cardozo Dilceu Sperafico
José Genoíno Domingos Dutra
José Mentor Eduardo Cunha
Leonardo Picciani Eduardo da Fonte
Magela Fátima Bezerra
Marcelo Guimarães Filho Fernando Diniz
Marcelo Itagiba George Hilton
Maria Lúcia Cardoso Hugo Leal
Maurício Quintella Lessa Iriny Lopes
Maurício Rands João Magalhães
Mauro Benevides vaga do PSOL Jofran Frejat
Mendes Ribeiro Filho José Pimentel
Michel Temer Laerte Bessa vaga do PV

Nelson Pellegrino Luiz Couto
Nelson Trad Maria do Rosário
Neucimar Fraga Odílio Balbinotti
Odair Cunha Pastor Manoel Ferreira
Paes Landim Ricardo Barros
Paulo Maluf Rubens Otoni
Paulo Teixeira Sandes Júnior
Professor Victorio Galli Sandro Mabel
Regis de Oliveira Tadeu Filippelli
Sérgio Barradas Carneiro Veloso
Vicente Arruda vaga do PSDB/DEM/PPS Wladimir Costa

Vilson Covatti
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a 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
Silvinho Peccioli Pinto Itamaraty
Zenaldo Coutinho Ricardo Tripoli
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Sebastião Madeira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Solange Amaral

1 vaga William Woo



PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes
Francisco Tenorio Edmilson Valentim
Márcio França Gonzaga Patriota
Marcos Medrado Pompeo de Mattos
Sandra Rosado 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 Pedro Eugênio
Lázaro Botelho Pedro Henry
Luiz Carlos Busato Rose de Freitas vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Melo Sérgio Moraes



Marinha Raupp
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

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/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Gustavo Fruet vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Renato Amary

1 vaga Rogerio Lisboa
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Davi Alves Silva Júnior

Laurez Moreira
Paulo Rubem Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a 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

PRB
Walter Brito Neto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

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 Affonso Camargo
Matteo Chiarelli Claudio Cajado
Pinto Itamaraty Eduardo Barbosa
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

João Almeida

1 vaga Otavio Leite
PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Janete Capiberibe

(Dep. do PRB ocupa a 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
Walter Brito Neto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

PV
Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Dr. Talmir vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Chico Alencar vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
2º Vice-Presidente: Frank Aguiar (PTB)
3º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani vaga do PSDB/DEM/PPS Angela Amin
Angelo Vanhoni Angela Portela
Antonio Bulhões Beto Mansur
Antônio Carlos Biffi Elcione Barbalho
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 Professor Victorio Galli
Professor Setimo Reginaldo Lopes
Raul Henry vaga do PSDB/DEM/PPS Ricardo Izar
Waldir Maranhão Saraiva Felipe
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Andreia Zito
Lobbe Neto Bonifácio de Andrada
Nice Lobão Dr. Pinotti
Nilmar Ruiz João Oliveira
Paulo Renato Souza Jorginho Maluly
Professor Ruy Pauletti Lira Maia
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)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/P

TC/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Dr. Ubiali
Ariosto Holanda Eduardo Lopes
Átila Lira Luiza Erundina
Paulo Rubem Santiago vaga do Ribamar Alves



PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rogério Marinho
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 Giacobo
Marcelo Almeida Leonardo Quintão
Max Rosenmann Maurício Quintella Lessa vaga do PV

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
(Dep. do

PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa
a vaga)

Silvio Torres
PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Fábio Faria
Silvio Costa Júlio Delgado vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Mário Heringer

(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 Eduardo da
Fonte

Celso Russomanno Eugênio Rabelo
Fernando Diniz vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Flaviano Melo
Leonardo Quintão Geraldo Pudim
Márcio Reinaldo Moreira João Magalhães
Mário Negromonte José Mentor

Olavo Calheiros
Luis Carlos

Heinze

Paulo Pimenta
Mauro

Benevides

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. do PRTB ocupa a vaga) Rebecca Garcia
(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
PRTB

Juvenil 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

Sérgio Brito
(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

Matteo Chiarelli

Raul Jungmann Professor Ruy Pauletti
William Woo Roberto Magalhães

Vic Pires Franco
Walter Ihoshi

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Laurez Moreira
Eduardo Lopes Manoel Junior
Marcondes Gadelha Marcelo Serafim
Vieira da Cunha Severiano Alves

PV
Fernando Gabeira José Fernando Aparecido de Oliveira

PSOL
Luciana Genro vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: João Campos (PSDB)
1º Vice-Presidente: Pinto Itamaraty (PSDB)
2º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
3º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Afonso Hamm
Fernando Melo Alex Canziani
José Eduardo Cardozo Iriny Lopes
Laerte Bessa José Genoíno
Lincoln Portela Marcelo Almeida
Marcelo Itagiba Mauro Lopes
Paulo Pimenta Mendes Ribeiro Filho
Rita Camata Neilton Mulim vaga do PV

Sérgio Moraes Neucimar Fraga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Pedro Chaves

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

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
Paulo Rubem Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Valtenir Pereira
PV

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/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 Gorete Pereira
Darcísio Perondi Guilherme Menezes
Eduardo Amorim Íris de Araújo
Geraldo Resende vaga do PSDB/DEM/PPS Janete Rocha Pietá
Henrique Fontana Lelo Coimbra
Jofran Frejat Lucenira Pimentel vaga do PSOL

José Linhares Luciana Costa
Marcelo Castro Nazareno Fonteles
Maurício Trindade Pastor Manoel Ferreira
Neilton Mulim vaga do PSOL Professor Setimo
Pepe Vargas Simão Sessim
Rita Camata Vital do Rêgo Filho
Roberto Britto 3 vagas
Saraiva Felipe
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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT



C/PTdoB ocupa a vaga) 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: José Santana de Vasconcellos (PR)
2º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alberto Silva Angelo Vanhoni
Aline Corrêa vaga do PSDB/DEM/PPS Anselmo de Jesus
Camilo Cola Cristiano Matheus vaga do PSDB/DEM/PPS

Carlos Santana Edinho Bez
Carlos Zarattini João Leão
Chico da Princesa João Magalhães
Décio Lima José Airton Cirilo

Devanir Ribeiro
Jurandy Loureiro vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Dr. Paulo César Marcelo Castro
Eliseu Padilha Marco Maia
Gladson Cameli Marinha Raupp
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 Solange Almeida
Zezéu Ribeiro

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
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vitor Penido

(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 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: Neucimar Fraga (PR)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Fernando Melo Fernando Ferro
Iriny Lopes Francisco Rossi
Laerte Bessa José Guimarães
Marcelo Itagiba Leonardo Picciani
Nelson Pellegrino Lincoln Portela
Neucimar Fraga 2 vagas
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
Jorge Tadeu Mudalen 2 vagas
Waldir Neves

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
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
Fernando de

Fabinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

1 vaga



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 1610, DE 1996, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto Colbert Martins
Bel Mesquita Ernandes Amorim
Dalva Figueiredo Fernando Ferro
Edio Lopes Homero Pereira
Eduardo Valverde Jurandil Juarez
José Otávio Germano Paulo Rocha
Lúcio Vale Simão Sessim
Mendes Ribeiro Filho Vignatti
Paulo Roberto 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Marcio Junqueira Arnaldo Jardim
Moreira Mendes Paulo Abi-ackel
Silvio Lopes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha Waldir Neves
Vitor Penido 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena João Dado
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

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 Fernando de Fabinho
Silvinho Peccioli 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Chico Lopes
Sueli Vidigal Dagoberto

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6214
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO.
Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Celso Russomanno
José Guimarães Edson Santos
Luiz Bittencourt Homero Pereira
Luiz Carlos Busato José Airton Cirilo
Marcelo Melo Joseph Bandeira
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 Edinho Bez
José Airton Cirilo Gilmar Machado
Mauro Lopes Jurandy Loureiro
Pedro Chaves Jusmari Oliveira
Pedro Eugênio Paulo Teixeira
Pedro Fernandes 2 vagas
Praciano

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
Chico Lopes Julião Amin
Marcelo Serafim 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
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

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)
Paulo Rubem Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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 ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB
Colbert Martins

PT
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel
Secretário(a): -
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: 3216-5600
FAX: 3216-5605

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:
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 Pedro Eugênio
Luciana Costa (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a vaga)
Luiz Carlos
Busato

5 vagas

Marcelo Itagiba
Maria do Carmo
Lara
Neucimar Fraga
1 vaga

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

Paulo Rubem Santiago vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Francisco
Tenorio

Valtenir Pereira

Pompeo de 2 vagas



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

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS CAUSAS, AS CONSEQÜÊNCIAS E OS

RESPONSÁVEIS PELA MORTE DE CRIANÇAS INDÍGENAS
POR SUBNUTRIÇÃO DE 2005 A 2007.

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Carlos Biffi Aníbal Gomes
Carlos Souza Bernardo Ariston
Dr. Rosinha Joaquim Beltrão
Edio Lopes Jusmari Oliveira
Geraldo Resende 8 vagas
Janete Rocha Pietá
João Magalhães
José Guimarães
Pastor Manoel Ferreira
Rebecca Garcia
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Davi Alcolumbre Antonio Carlos Mendes Thame
Francisco Rodrigues Bruno Araújo
Ilderlei Cordeiro Vanderlei Macris
Sebastião Madeira 4 vagas
Urzeni Rocha
Waldir Neves
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto 3 vagas
Marcelo Serafim
Osmar Júnior

PV
Edson Duarte Edigar Mão Branca

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A APURAÇÃO
DAS DENÚNCIAS DE ABUSOS SEXUAIS SOFRIDOS PELA
ADOLESCENTE MANTIDA EM CELA COM 20 HOMENS, NO

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA.
Coordenador: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho

PT
Cida Diogo
Luiz Couto
Zé Geraldo

DEM
Lira Maia

PSDB
Zenaldo Coutinho

PR
Jusmari Oliveira

PSB

Luiza Erundina
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO PARA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci
Asdrubal Bentes
Cândido Vaccarezza
José Mentor
Mauro Benevides
Nelson Marquezelli
Paulo Maluf
Regis de Oliveira
Rita Camata
Sandro Mabel
Sérgio Barradas Carneiro

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Bruno Araújo
Bruno Rodrigues
José Carlos Aleluia
Matteo Chiarelli
Ricardo Tripoli

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes
Flávio Dino
Miro Teixeira

PV
Marcelo Ortiz
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657

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): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS

PARTIDÁRIAS.
Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho

PT
Walter Pinheiro

PSDB
Sebastião Madeira



PR
Luciano Castro

PDT
Mário Heringer

PMN
Silvio Costa
Secretário(a): .
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