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SEÇÃO I 

SUMÁRIO 

1 - ATA DA 259° SESSÃO DA CÃMARA 
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, MATU
TINA, DA 1° SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA 53° LEGISLATURA, EM 26 DE SETEMBRO 
DE 2007 

I - Abertura da sessão 
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão 

anterior 
11I- Leitura do expediente 

OFicIOS 

N" 5.864/07 - Do Senhor Deputado Vaz de 
Lima, Presidente da Assembléia Legislativa do Es
tado de São Paulo, encaminhando o Requerimento 
n° 2.362107, da Deputada Maria Lúcia Amary, pro
pondo voto de pesar pelo falecimento do Deputado 
Julio Redecker. 49977 

N" 399/07-CN, Do Senhor Senador Efraim 
Morais, Primeiro-Secretário do Senado Federal, 
encaminhando o autógrafo do Decreto Legisla
tivo n° 235/07........ 49978 

N° 1.250/07 .,.Do Senhor Deputado Henrique 
Eduardo Alves,Líder do Bloco PMDBlPSCIPTC- en
caminhando a relaçãodos Deputadosque comporão 
o Grupo de Trabalho para Consolidação das Leis... 49978 

N° 1.251/07 - Do Senhor Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Llder do Bloco PMDB/PSC/PTC
comunicando que o Deputado Celso Russomanno 
passa a integrar a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao PL n° 20/07.............................. 49978 

N° 1.252/07 - Do Senhor Deputado Henrique 
Eduardo Alves, LIder do Bloco PMDB/PSC/PTC 
- comunicando que o Deputado Takayama passa 
a integrar a Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática........................................ 49979 

N" 042107- Do Senhor Deputado Paulo Pe
reira da Silva, Líder do Bloco PDT/PSB/PCdoB/ 
PMN/PHS/PRB - indicando os Deputados Flávio 
Dino, Ciro Gomes e Miro Teixeira para integrarem 
o Grupo de Trabalho para Consolidação das Leis. 49979 

N" 043/07 - Do Senhor Deputado Paulo Pe
reira da Silva, Llder do Bloco PDT/PSB/PCdoB/ 
PMN/PHS/PRB - indicando os Deputados Arnaldo 
Viana e Rodrigo Rollemberg para integrarem a Co
missão Especial destinada a proferir parecer ao PL 
nO 630/03. 49979 

N" 044/07 - Do Senhor Deputado Paulo Pe
reira da Silva, Líder do Bloco PDT/PSB/PCdoB/ 
PMN/PHS/PRB - indicando os Deputados Marcos 
Medrado e Valtenir Pereira para integrarem a Co
missão Especial destinada a prolerir parecer à PEC 
n° 366-Al05...... 49979 

N" 676/07 - Da Senhora Deputada Vanessa 
Grazziotin, Presidente da Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regio
nal, comunicando a apreciação do PL n° 824/07.. 49979 

N° 732107- Da Senhora Deputada Vanessa 
Grazziotin, Presidente da Comissão da Amazônia, 
IntegraçãoNacional e de Desenvolvimento Regional, 
comunicando a apreciação do PL n° 1.409/07. ..... 40980 

N" 360/07 - Do Senhor Deputado Leonardo 
Picciani, Presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, encaminhando o PL n° 
4.490/01, apreciado pela referida Comissão. 49980 

N" 362107  Do Senhor Deputado Leonardo 
Picciani, Presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, encaminhando o PL n° 
931/07, apreciado pela referida Comissão. 49980 

N" 368/07 - Do Senhor Deputado Leonardo 
Picclani, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, comunicando a apreciação 
do PL n° 3.667-Al04. 49980 

N" 248/07 - Do Senhor Deputado Wellington 
Fagundes, Presidente da Comissão de Desenvol
vimento Econômico, Indústria e Comércio, comu
nicando a apreciação do PL n° 5.194/05............... 49980 

N" 805/07 - Do Senhor Deputado Jorge Ta
deu Mudalen, Presidente da Comissão de Seguri
dade Social e Famflia, comunicando a apreciação 
do PL n° 129/07. 49980 

NO 813/07 - Do Senhor DeputadoJorge Tadeu 
Mudalen, Presidente da Comissão de Seguridade 
Social e Famllia, comunicando a apreciação do PL 
n° 932/07. 49981 

N° 774/07 - Do Senhor Deputado Ribamar 
Alves, 2° Vice-Presidente no exercicío da Presidên
cia da Comissão de Seguridade Social e Farnüia, 
comunicando a apreciação do PL n° 127/07......... 49981 

N" 255/07 - Do Senhor Deputado Eliseu Padí
lha, Presidente da Comissão de Viação e Transpor
tes, comunicando a aprovação do PL n° 5.300/05. 49981 
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N' 256/07 - DoSenhorDeputado EliseuPadi
lha, Presidente da Comissãode Viaçãoe Transpor
tes, comunicandoa rejeição do PL n° 6.281/05.... 49981 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO 

NO 15212007- Do Sr.João Campos- Revoga 
o art. 4° da Emenda Constitucional n° 41, de 2003. 49981 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

N° 10712007- Do Sr.Carlos Bezerra - Dispõe 
sobre o prazodecadencial do direitode pleitearres
tituição do indébitotributário, nos casos de tributos. 
sujeitos a lançamento por homologação.. ,............ 49985 

PROJETOS DE LEI 

N' 1.947/2007 - Do Sr.Sandro Mabel- Tipi
fica o crime de violação de sigilo investigatório..... 49986 

N' 1.97212007 - Do Sr. Vital do Rêgo Filho 
- Acrescenta o parágrafo 3° ao art. 241 da Lei 
nO 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para definir publicar 
no tocante à pornografia envolvendo criança ou 
adolescente. 49986 

NO 1.978/2007 - Do Sr. Antonio Carlos Ma
galhães Neto - Especifica um prazo mínimo de fi
nanciamentopelo Fundo Geral de Turismo- FUN
GETUR para a construção de hotéis de turismo... 49988 

N° 1.983/2007 - Da Comissãode Legislação 
Partícípativa - Estabelecea legitimidadedo Minis
tério Público para propor a ação de usucapião es
pecial urbana referida no art. 10 da Lei n° 10.257, 
de 10 de julho de 2001. 49989 

NO 1.997/2007 - Do Sr.MarceloMelo-Altera 
o art. 117 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, 
paraincluiras Unidades Lotéricas daCaixaEoonômi
ca Federal entreas entidadesautorizadas a receber 
requerimento dos beneficios que especifica. 49994 

N' 2.009/2007 - Do Sr.Fernandode Fabinho 
- Altera o art. 5° da lei n° 10.260,de 12de julho de 
2001, que"dispõesobre o Fundode Financiamento 
ao Estudante do Ensino Superior e dá outras pro
vidências·............................................................... 49994 

N' 2.02212007- DoSr. Otavio leite - Determina 
que as empresasprestadoras de serviçosde televi
são por assinatura, ficam obrigadas a disponibilizar 
ao públioo grade de programação formatada numa 
especifica sequência crescente de números identifi
cadores de canais, e dá outrasprovidências. 49995 

NO 2.030/2007 - Do Sr.lndio da Costa - Pro
íbe a quem tenhaos direitos políticoscassados de 
exercercargo de confiança naAdministraçãooude 
direção ou representatividade partidária. 49996 

NO 2.038/2007 - Do Sr. Eliene Lima - Cria a 
obrigatoriedadede impressãodo HinoNacionalem 
publicações da Constituição Federal. 49996 

N' 2.04612007 - Do Sr.BetoFaro- Estabele
ce regraspara a tarifaçãode chamadastelefônicas 
destinadas a serviços de tele-atendimento. 49997 

PROJETODE RESOLUÇÃO 

N' 89/2007 - Do Sr.Antonio Carlos Pannun
zio - Acrescenta parágrafoao art. 13 e o art. 13-A 
ao Regimento Interno da Câmarados Deputados, 
dispondo sobre a Liderançada Minoria................. 49997 

INDICAÇÕES 

NO 1.139/2007 - Da Comissâoda Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional 
- Sugere ao Exrno. Sr.Presidente da República, por 
intermédio da Casa Civil da Presidênciada Repú
blica, a instalaçãodo Gabinete de Gerenciamento 
de Crises com o objetivode evitarpossívelconflito 
na Área Indígena Raposa Serrado Sol, no Estado 
de Roraima. 49998 

N' 1.140/2007 - Da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público - Sugere ao 
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
a adoção de medidas relativasa abertura das ne
gociações sobre a correção de tabela salarial dos 
servidores da Fundaçâo Oswaldo Cruz, junto à 
Secretaria de RecursosHumanosdo Ministério. .. 49999 

N° 1.141/2007 - DaSr",Lídiceda Mata- Su
gereao Ministério da Educaçâo a criaçãodoscursos 
de Turismo e Secretariado, na Universidade Federal 
do RecÔncavo da Bahia, na cidade de Cachoeira. 50003 

N' 1.142/2007 - Do Sr. Dr. Talmir - Sugere 
ao Ministérioda Fazendaa redução das alíquotas 
do IPI incidente sobre artigos básicos do material 
de uso escolar........................................................ 50003 

N° 1.14312007 - Do Sr.Raimundo Gomesde 
Matos - Sugere ao Ministério daJustiça providências 
para a reestruturação do Departamentode Polícia 
Rodoviária FederaL.............................................. 50004 

N' 1.145/2007 - Do Sr.RatinhoJunior - Su
gere ao Ministério das Comunicações a abertura 
de Agência da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos no municipio de Cruzmaltina,no estado 
do Paraná. 50005 

NO 1.146/2007 - Do Sr. Ratinho Junior - Su
gere ao Ministério da Educação que a disciplina 
de INTRODUÇÃO AO DIREITO seja inclulda no 
currlculo das escolas de ensino médio.................. 50005 

NO 1.147/2007 - Do Sr. Cleber Verde- Su
gere ao Ministério da Educação a implantação de 
uma escola agrotécnica federal no municlpio de 
Timbiras-MA. 50006 

NO 1.148/2007 - DoSr.ElismarPrado - Suge
reao MinistrodoTrabalho e Emprego a implantaçâo 
do Programa ProJovem nomuniclpio de Uberlândia, 
no Estado de Minas Gerais. 50006 

N° 1.149/2007 - Do Sr. Elismar Prado- Su
gereao Ministrodo Desenvolvimento Sociale Com
bate à Fomea implantação do Programa ProJovem 
no municlpio de Uberlândia, no Estado de Minas 
Gerais. 50007 
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NO 1.150/2007 - Do Sr. Elismar Prado - Su
gere ao Ministro da Educação a implantação do 
Programa ProJovem no municlpio de Uberlãndia, 
no Estado de Minas Gerais. 50008 

NO 1.151/2007 - Do Sr. Uldurico Pinto - Su
gera ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas
tecimenlo providenciar o zoneamenlo agrlcola do 
territórlo brasileiro para identificar culturas destina
das à produção de biocombustível e, numa etapa 
posterior, a implantaçâo de usinas em regiões es
tratégicas para a produção de bioenergia. 50009 

NO 1.15212007 - Do Sr. Uldurico Pinto - Su
gere ao Ministro da Defesa a alocação de recursos 
orçamentários da União para a construção de um 
novo aeroporto contemplando as cidades de Por
to Seguro e Santa Cruz Cabrália, no Estado da 
Bahia............. 50009 

N' 1.15312007- Do Sr. Elismar Prado - Suge
re ao Secretário-Geral da Presidência da República 
a implantação do Programa ProJovem no municlpio 
de Uberlãncia, no Estado de Minas Gerais. 50010 

N' 1.154/2007 - Do Sr. Flávio Dino - Sugere 
ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos 
Transportes, viabilizar recursos para a duplicação 
da BR-135 no trecho que vai do Estreito dos Mos
quitos até o povoado Perizes de Baixo, conhecido 
como Campo de Perizes, no Maranhão................. 50011 

N' 1.155/2007 - Do Sr. Flávio Dino - Sugere 
ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do 
Meio Ambiente, que seja instalada uma unidade de 
fiscalização do Ibama na Região de Pedreiras-Ma
ranhão.................................................................... 50011 

N' 1.156/2007 - Do Sr. Flávio Dino - Sugere, 
ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da 
Fazenda, a instalação de uma agência do Banco 
do Brasil no município de Turiaçu, no Maranhão... 50011 

Sessão Extraordinária de 26-9-07 
IV  Breves Comunicações 
LUIZ COUTO (PT - PB) - Falecimento do 

Prefeito Jairo Vieira Feitosa, do Municipio de Pom
bal, Estado da Paraíba, em decorrência de acidente 
automobilístico. 50012 

MANATO (Bloco/PDT - ES) - Realização da 
Exposição Agropecuária de Guaçuí, Estado do Es
pirita Santo. 50012 

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE) 
- Transcurso do 110' aniversário da Academia Bra
sileira de Letras. Participação do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva na sessão solene da Casa em 
homenagem à entidade......................................... 50012 

PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB  AC 
- Pela ordem) - Chegada ao Distrito Federal de 
caravana de servidores públicos dos Estados do 
Acre, do Pará e de Rondônia, em busca de apoio 
para a aprovação da Proposta de Emenda à Consti
tuição n' 54, de 1999, acerca da inclusão no quadro 
temporário em extinção de servidores públicos não 
admitidos por concurso público. 50012 

OTAVIO LEITE (PSDB - RJ - Pela ordem)
Mobilização de estudantes do Rio de Janeiro contra 
a crise ética no Congresso Nacional. Inoperância de 
diretórios estudantis, sobretudo da União Nacional 
dos Estudantes - UNE, quanto a irregularidades 
ocorridas no processo de julgamento do Senador 
Renan Calheiros. 50013 

ALEX CANZIANI (PTB - PR  Pela ordem) 
- Elogio ao Prefeito Julio Biltencourt, do Municfpio 
de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, pela 
adoção de política de transparência em licitações 
públicas.................................................................. 50013 

DA. UBIALI (Bloco/PSB - SP - Pela ordem) 
- Regozijo com a aprovação, pela Casa, do Projeto 
de Lei n' 2.086, de 2007, destinado à recuperação 
da indústria calçadista. 50013 

ZONTA (PP - SC) - Fim da greve dos fiscais 
federais agropecuários. 50013 

IRAN BARBOSA (PT - SE) - Dificuldades 
enfrentadas pela educação pública no Estado de 
Sergipe. Matéria publicada pelo jornal CINFORM 
sob o Ululo Itabi oferece galpões insalubres como 
escola e propicia caos e desconforto como aprendi
zado, sobre a precariedade do sistema educacional 
no Município de Itabi, no Estado............................ 50014 

JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB - AP) 
- Lançamento, pela Fundação João Mangabeira, 
do livro Desenvolvimento sustentllvel no Amapll: 
uma visão crítica, de autoria dos pesquisadores 
Alain Ruellan, Manuel Cabral e Nilson Moulin....... 50016 

DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB - BA) 
Realização, pela Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, de audiência pública 
destinada à discussão do impacto econômico de
corrente da incorporação do antigo Banco Reai, o 
ABN AMRO Real, pelo Banco Santander. Transcur
so do Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora 
de Deficiência. Apresenlação do Projeto de Lei n' 
1.137, de 2007, sobre a obrigatoriedade de reserva 
de apartamentos para portadores de necessidades 
especiais em edilícios habitacionais de uso coletivo. 
Apoio ao Projeto de Lei n' 7.699, de 2006, relativo a 
instituição do Estatuto do Portador de Deficiência. 50016 

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Convo
cação dos Deputados ao plenário para inicio da 
Ordem do Dia. 50018 

EDUARDO VALVERDE (PT - RO) - Fim da 
greve dos fiscais federais agropecuários. Lança
mento, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do 
Plano de Inclusão de Pessoas com Necessidades 
Especiais. Defesa de aprovação da proposta de ins
tituição do Estatuto do Portador de Necessidades 
Especiais. 50018 

VANESSAGRAZZIOTIN (BlocoIPCdoB-AM) 
- Viagem do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
a Manaus, Estado do Amazonas. Elogio ao Presi
dente da República pelo pronunciamento sobre os 
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prejulzos causados à Zona Franca de Manaus pelo 
acirramento da disputa fiscal entre Estados .......... 50018 

AFONSO HAMM (PP - RS) - Destinação de 
maiores recursos à saúde pública. Necessidade 
de regulamentação da Emenda Constitucional n° 
29, de 2000, acerca da aplicação de percentual de 
receitas da União no setor. Destinação de verbas 
da Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira - CPMF ao custeio de hospitais.......... 50019 

FÁTIMA BEZERRA (PT - RN) - Luta de seg
mentos menos favorecidos pela inclusão social. 
Realização do Encontro Nacional dos Direitos Hu
manos, na Câmara dos Deputados. Debate, duo 
ranle o evento, da política de cotas, do Estatuto da 
Igualdade Racial e da titularização e demarcação 
de terras dos quilombolas...................................... 50019 

EUDES XAVIER (PT - CE) - Pedidoaos mem
bros da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público para aprovação do Projeto de Lei 
n' 1.651, de 2007, sobre a alteração da composi
ção numérica do Tribunal Regional do Trabalho da 
7' Região............................................................... 50020 

JOSÉ GENOíNO (PT - SP) - Avaliação do 
posicionamento do PT acerca da criação e manuten
çâo da cobrança da Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira - CPMF.lmportãncia da 
prorrogação do prazo de vigência da CPMF para 
financiamento das polfticas sociais do Governo Fe· 
deral. Equivoco das discussões polfticas acerca da 
matéria ................................................................... 50020 

IVANVALENTE (PSOL - SP) - Contrariedade 
à proposta de fixação do piso salarial dos professo
res da educação básica em 950 reais e jornada de 
trabalho de 40 horas semanais, apresentada pelo 
Relator Deputado Severiano Alves na Comissão 
de Educação e Cultura. Defesa de concessão à 
categoria do piso salarial de 1 mil e 565 reais, com 
jornada de trabalho de 20 horas semanais ........... 50024 

RIBAMAR ALVES (BlocolPSB - MA) - Trans
curso do Dia do Agente Comunitário de Saúde. 
Importância de regulamentação profissional e de 
valorização da cateqorta ........................................ 50024 

SEBASTIÃO BALA ROCHA (Bloco/PDT -AP) 
- Transcurso do aniversário nataUcio do jornalista 
Luiz Melo, proprietário do Diário do Amapá. Ne
cessidade de regularizaÇão da situação funcional 
dos servidores públicos dos ex-Territórios Federais, 
sobretudo dos militares .......................................... 50025 

GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB - MS) 
- Transcurso do Dia Nacional de Luta da Pessoa 
Portadora de Deficiência. Defesa de aprovação do 
Projeto de Lei n° 7.699, de 2006, sobre a instiluição 
do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência .. 50025 

CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Transcurso. 
do Dia do Ferroviário. Precariedade da malha fer
roviária nacional. Conveniência de realização de 
investimentos no setor........................................... 50025 

DOMINGOS DUTRA (PT - MA) - Apelo aos 
Prefeitos Municipais do Estado do Maranhão de re
gulamentação da situação profissional dos agentes 
comunitários de saúde ........................................... 50027 

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Manifes
tação de boas-vindas aos alunos e professores da 
Escola Classe nO 9, da cidade-satélite de Planalti
na, no Dislrlto Federal, presentes nas galerias do 
plenário.................................................................. 50027 

JANETE ROCHA PIETÁ (PT - SP) - Outorga 
do PrêmioSérgioArouca de Participação Popular 
ao Municfpio de Guarulhos, Estado de São Paulo. 
Transcurso do 40° aniversário do Instituto Brasileiro 
do Turismo - EMBRATUR. Elogio à Fundação Cul
tural Palmares pela promoção do Festival Cultural 
Afro-brasileira e do espetáculo teatral Besouro Cor
dão de Ouro. Criação do PAC das Pessoas Porta
doras de Deficiência. Dificuldades enfrentadas por 
deficientes para locomoção nas dependências da 
Casa...................................................................... 50027 

MARIA DO CARMO LARA (PT - MG) - Trans
curso do 106° aniversário de fundação do Municlpio 
de Itaúna, Estado de Minas Gerais. Comemoração 
dos 20 anos de fundação da Escola Sindical 7 de 
Outubro, criada pela Central Única dos Trabalha
dores - CUT, com sede em Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais..................................................... 50029 

CHICO ALENCAR (PSOL - RJ) - Excesso 
de entraves polflicos para a votação da proposta 
de prorrogação do prazo de vigência da Contri
buição Provisória sobre Movimentação Financeira 
- CPMF.................................................................. 50029 

IRINV LOPES (PT - ES) - Anúncio de rea-
Ifzação em Vitória, Estado do Espírito Santo, pela 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, de debate sobre o Plano P/uria
nual de Investimentos - PPA 2008/2011 e sobre 
o Orçamento Geral da União 2008. Aplausos ao 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela escolha 
do tema Desenvolvimento econômico com inctu
sã.o sociale educaçã.o de qualidadapara o PPA de 
2008/2011 .............................................................. 50030 

SUELI VIDIGAL (Bloco/PDT - ES  Pela or
dem) - Transcurso do Dia Internacional do Turismo 
e do Dia Nacional do Turismólogo. Defesa de regu
lamentação da profissão de turlsmólogo. Saudaçôes 
ao Secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, 
José Antonio Caliman, e à ex-Secretária da Pasta 
Berenice Albuquerque Tavares, do Municlpio de 
Serra, Estado do Esplrito Santo............................ 50030 

[RIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB - GO) -
Ações do Prefeito Iris Rezende, de Goiânia, êsta
do de Goiás, em benetrcio dos moradores de bair
ros periféricos. Conveniência de implementação, 
pelo Ministério das Cidades, de plano destinado à 
melhoria das condições de vida dos moradores de 
favelas e periferias urbanas ................................... 50030 
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ARMANDOABíllO (PTB- PB) - Não-libera
ção,pelo GovernoFederal, de recursosdestinados 
à área de saúde pública na Região Nordeste, lrne
diata regulamentação da Emenda Constitucional n° 
29, de2000, sobre o financiamento de açõese ser
viços de saúde pública. Declaraçãodo Ministroda 
Saúde, JoséGomesTemporão, sobrea atualização 
da tabela de procedimentos do Sistema Único de 
Saúde- SUS, duranteaudiência pública realizada 
pela Comissão de Seguridade Social e Farnflia. ... 50031 

ANGELAPORTELA (PT- RR)- Realização, 
pela Comissão de SeguridadeSociale Familia, de 
audiênciapública destinadaao debale sobre o Fó
rum Nacional de Previdência Social...................... 50031 

MARIA HELENA (BlocoIPSB - RR) - Reali
zaçãodeencontroparadebatede assuntos de inte
resseda juventudebrasileira, em Boa Vista, Estado 
de Roraima.Temas da 1" Conferência Nacionalda 
Juvenlude.Urgenleimplementação de polílicaspú
blicasdeslinadas aos jovensbrasileiros.Promoção 
da 1" Semana doTurismo. Regozijo como resultado 
de reunião da bancada federal roraimense com a 
Ministra do Turismo, Marta Suplicy. 50032 

NAZARENO FONTELES (PT - PI) - Trans
curso do 45° aniversário de fundação da Rádio 
Pioneira, de Teresina, Estadodo Piaui. 50033 

LAERTE BESSA (Bloco/PMDB - DF)- Acerto 
dadecisãodoTribunal de Contasdo DistritoFederal 
sobre a paridade salarial entre ativos e inativos da 
Policia Civil do Distrito Federal. Deslocamento de 
tropas da Força Nacional de Segurança Pública para 
a região do Entorno de Brasília. Defesa de criação 
do Fundo Nacional do Entorno. 50033 

CELSO MALDANER (Bloco/PMDB - SC) 
- Presença, na Casa, de estudantescalarinenses 
do curso de Direito,participantesno Programa Es
tágio-Visita deCurtaDuração. Implantação de plano 
dedescentralização administrativa peloGovernador 
do Estadode SantaCatarina,Luiz Henriqueda Sil
veira. 50034 

ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB - BA)- Re
alização do Seminário Chico Pinto - Democracia 
e Ditadura em Feira de Santana e no Brasil, pela 
Universidade Estadual de Feira de Santana, Estado 
da Bahia................................................................. 50034 

MARCELO ITAGIBA (BlocoIPMDB - RJ) 
Elevação da carga tributária brasileira nos últimos 
10 anos. Incidência injusta de impostos sobre a 
renda familiar de até dois salários mlnimos. Repú
dio à Contribuição Provisóriasobre Movimentação 
Financeira - CPMF. 50035 

BARBOSA NETO (Bloco/PDT - PR) - Des
truição da floresta amazônica. Maléria publicada 
pelo jornal francês Le Monde a respeito do tema. 50036 

PEDROFERNANDES(PTB- MA) - Exone
ração do ReitorFernandoRamos, da Universidade 
Federal do Maranhão. Insuficiência dos recursos or
çamentários destinados àsobrasde recuperação da 

instituição. Votos de sucesso ao novo Reitor, Natalino 
Salgado. Maiorempenhodo Ministroda Educação, 
FernandoHaddad, na liberação dos recursospara 
a conclusãodas obras na universidade................. 50037 

DA.PAULO CESAR(PR- RJ)-Inauguração 
do AeroportoInternacional de Cabo Frio, na Região 
dos Lagos, Eslado do Rio de Janeiro.................... 50037 

MANATO (Bloco/PDT - ES) - Questão de 
ordem sobre o inicio da Ordem do Dia.................. 50037 

PRESIDENTE (NarcioRodrigues) - Resposta 
ao Deputado Manato. 50038 

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP - Pela 
ordem)- Solicitaçãoà Presidênciade informações 
sobre acordo. 50038 

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Resposta 
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. 50038 

CHICOALENCAR (PSOL - RJ)- Questãode 
ordemsobreo imediato inicio daOrdemdo Dia.Não 
participação do orador em reuniãode Lideres...... 50038 

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Resposta 
ao Deputado Chico Alencar................................... 50038 

RICARDO BARROS (PP- PR- Pelaordem) 
- Apoio à questão de ordem do Deputado Chico 
Alencar. Defesada realização de acordode Lideres 
para a conclusãodas votações sobrea propostade 
prorrogação da vigênciada Contribuição Provisória 
sobre MovimentaçãoFinanceira- CPMF. 50038 

CHICOALENCAR (PSOL- RJ- Pelaordem) 
- Conveniência de encerramento dos trabalhos e 
convocação de nova sessão para o período ves
perlino.................................................................... 50039 

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Resposta 
ao Deputado Chico Alencar................................... 50039 

lINCOLN PORTELA (PR- MG) - Ampliação 
da proposta dedesoneração tributária datarifasocial 
de energiaelétrica, bem comoextensãodo benefí
cio às populações de baixa renda. Não-obstrução 
pelo Partido da República à votação de matérias 
de interesse do Pais. 50039 

JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM, SC) - Rea
lização do 2° Congresso de Televendas, em São 
Paulo, Estado de São Paulo. Cumprimentos ao Pre
sidente da AssociaçãoBrasileirade Telesserviços, 
Jarbas Nogueira.Matériaveiculadano jornal Folha 
de S.Paulo a respeito do tabagismo. 50040 

CHICO D'ANGELO(PT- RJ) - Apoio ao tra
balho desenvolvido pela Associação Nacional dos 
Grupos de Apoio à Adoção.Imediataaprovaçãodo 
substitutivo apresentado ao Projetode Lei n° 6.222, 
de 2005, sobrea ampliação do estágiode convivên
cia para a adoção de menores por estrangeiros. .. 50041 

JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB - SE) 
- Solidariedade à Juíza de Direito Soraia Gonçal· 
ves de Melo,da Comarcade Riachuelo, Estadode 
Sergipe, diantede denúnciada prálica de violência 
contra docente. 50042 
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ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) - Apro
vação, pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, de projetos de lei sobre o paqamsnto de 
adicional de periculosidade a carteiros e sobre a regu
lamentação das profissões de barbeiro, cabeleireiro, 
manicuro e pedicuro. Apoio ao projeto de lei relativo 
à correção de proventos, tendo em vista as perdas 
da classe com a implantação do Plano Real........... 50042 

WILLlAM WOO (PSDB - SP) - Congratula
ções à bancada federal do Estado do Rio Grande 
do Sul pela organização de eventos na Casa, ao 
ensejo do transcurso dos 172 anos da Revolução 
Farroupilha ,................................ 50042 

RODRIGO DE CASTRO (PSDB - MG) - Via
gem do Governador do Estado de Minas Gerais, 
Aécio Neves, aos Estados Unidos da América. em 
busca de financiamento do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BID para a Companhia Ener
gética de Minas Gerais - CEMIG. Congratulações 
à bancada federal do Estado do Rio Grande do Sul 
pelo transcurso de aniversário da Revolução Far
roupilha. 50042 

ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB - PA). 
- Afirmação, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, da soberania do Brasil sobre a Amazônia 
durante discurso proferido na Assembléia Geral da 
Organização das Nações Unidas. 50043 

NEUCIMAR FRAGA (PR - ES) - Apresenta
ção pelo Programa Fantástico, da Rede Globo de 
Televisão, de matéria sobre a prática de crimes no 
interior de presídios. Precariedade do funcionamento 
das penitenciárias brasileiras, segundo conclusões 
da CPI do Sistema Carcerário. 50043 

SILAS CÂMARA (Bloco/PSC - AM) - Revi
são do Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 
municlpios do interior do Estado do Amazonas. ... 50043 

CARLOS SOUZA (PP - AM) - Filiação do 
orador aos quadros do Partido Republicano Brasi
leiro. 50043 

CLEBER VERDE (Bloco/PRB - MA) - Rego
zijo com a filiação do Deputado Carlos Souza aos 
quadros do Partido Republicano Brasileiro - PRB. 
Transcurso do 55° aniversário de emancipação po
Htico-administrativa do Municipio de Vitorino Freire, 
Estado do Maranhão. Apresentação de projeto de 
lei sobre a criação do Fundo Especial de Desen
volvimento da Agricultura - FUNAGRI. 50044 

ALBANO FRANCO (PSDB - SE) - Realiza
ção, em Aracaju, do 1° Seminário de Capacitação 
de Conselhos Regionais de Alagoas, Bahia e Sergi
pe, destinado à discussão de polflicas públicas em 
prol dos portadores de deficiência. Solidariedade 
a discurso da Coordenadora Estadual de Politicas 
Públicas de Inclusão para Pessoas com Deficiência, 
Adriana Maria dos Santos. 50044 

BETO FARO (PT - PA) - Acerto da politica 
socloeconõrnlca do Governo Luiz Inácio Lula da 
Silva, demonstrado nos resultados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de DomicRios - PNAD. Con
veniência de apreciação de projetos de lei sobre a 
instituição de sequro de renda para a agricultura 
familiar e sobre a renegociação das dívidas con
traídas por produtores rurais. Pedido de apoio a 
projeto de lei sobre o estabelecimento de normas 
para a cobrança de tarifas telefônicas nos serviços 
de teleatendimenfo. 50045 

MARCELO TEIXEIRA (PR - CE) - Pedido 
de inclusão na pauta de votações da Casa de pro
jeto de lei sobre a extinção da exigência, a turistas 
norte-americanos, de visto de entrada no Pais..... 50046 

FERNANDO LOPES (BlocolPMDB - RJ) - Ur
gente necessidade de implementação de politicas 
destinadas à ocupação da Amazônia, diante das 
tentativas de internacionalização da região........... 50046 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM, SA) - Imediata adoção, pelo Ministério PÚ
blico do Estado da Bahia. de providências acerca 
do desvio de recursos destinados à educação pelo 
Prefeito Raimundo Pereira Rocha, do Municlpio de 
São Gabriel............................................................ 50047 

MARIA LÚCIA CARDOSO (Bloco/PMDB 
MG) - Reportagem veiculada pelo JornalNacional, 
da 7V Globo, sobre os riscos provocados por mate
riais plásticos ao meio ambiente. Conveniência de 
aprovação pela Casa do Projeto de Lei n° 1.819, de 
2007, sobre a obrigatoriedade de fornecimento aos 
clientes, pelos supermercados e estabelecimentos 
afins, de embalagens confeccionadas com material 
biodegradável. 50047 

CHICO LOPES (Bloco/PCdoB - CE) - Pro
testo contra a rejeição de emenda apresentada ao 
Projeto de Lei nO 2.086, de 2007, em beneficio da 
produção de caju. Necessidade de concessão de 
beneficios fiscais ao setor...................................... 50048 

CIDA DIOGO (PT - RJ) - Apelo á Comissão 
de Anistia do Ministério da Justiça de acolhimento 
de processo em favor de servidores da Companhia 
Siderúrgica Nacional. Declarações do Coronel Ucio 
Maciel sobre a Guerrilha do Araguaia. 50049 

ARNALDO FARIÀ DE SÁ (PTB - SP) - Ques
tão de ordem sobre o encerramento da sessão.... 50049 

PRESIDENTE (Inocêncio Oiiveira) - Resposta 
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. 50049 

SILVIOTORRES (PSDB - SP) - Denúncias de 
prática do crime de lavagem de dinheiro pelo Sport 
Club Corinthians Paulista, de São Paulo, e pelo Club 
de Regalas Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Pro
posta de instalação de CPI destinada à investigação 
de denúncias de prática do crime de lavagem de di
nheiro por clubes de futebol brasileiros. 50049 

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
CE) - Greve de médicos em Fortaleza, Estado do 
Ceará. Urgente descontingenciamento de recursos 
destinados à saúde pública. Necessidade de regu
lamentação da Emenda Constitucional n° 29, de 
2000, sobre destinação de recursos ao setor........ 50050 
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LUIZ BASSUMA (PT - BA. Discurso retirado 
pelo orador para revisão.) - Criação de Frente Par
lamentar em Defesa da Vida e Contra o Aborto. pela 
Câmara de Vereadores de João Pessoa, Eslado da 
Paraíba.Contrariedade às propostas de legalização 
do aborto no Pais. 50051 

THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT) -Apro
vação, pela Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimentoe DesenvolvimentoRural, de requeri
mento de realização de audiência pública destinada 
ao debatedo ProgramaLuz paraTodos. Contrarieda
de à proposta de prorrogação do prazo de vigência 
da Contribuíção Provisória sobre a Movimentação 
Financeira - CPMF. 50051 

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Questão 
de ordem sobre tramitação de projeto de decreto 
legislativo acerca da instalação da Bandeira Nacio
nal nas dependências da Casa :... 50051 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
ao Deputado Fernando Ferro. 50051 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Consul· 
ta ao Vice-L1derdo Governo sobre a existência de 

,acordo para o início da Ordem do Dia às 15h....... 50051 

RICARDO BARROS (PP - PR - Pela ordem) 
- Posicionamento favorável ao inicio da Ordem 
do Dia................................................................ 50051 

NELSON BORNIER (Bloco/PMDB - RJ) 
Efeitos da queda do poder aquisitivo do trabalhador 
brasileiro. Equivoco de sucessivas polllicas econô
micas brasileiras. 50052 

VANESSAGRAZZiOTIN (Bloco/PCdoB- AM) 
- Razão das dificuldades para instalação de em
preendimentos de pesca esportiva no Rio Unini, 
no Municlpio de Novo Airão, Estado do Amazonas. 
Autuação, pelo 18AMA,dos empresários Ney Mário 
Guedes, Nelson Guedes dos Santos e Donald Cut
ter por atuação irregular na região do Rio Unini.... 50052 

FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB 
- PE) - Anúncio, pelo Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, de liberação de recursos para 
reajuste de tabelas de procedimentos do Sistema 
Único de Saúde - SUS, e para ampliação do limite 
de gastos do órgão com cirurgias e exames. ........ 50053 

SANDES JÚNIOR (PP - GO) - Ações dos 
Governadores do Estado de Goiás, Alcides Rodri
gues, e do Distrito Federal, José Roberto Arruda, 
para desenvolvimento dos Municípios situados na 
região do Entorno do Distrito FederaL................. 50054 

ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS) - li
beração de recursos do Programa de Aceleração 
do Crescimento - PACpara execução de obras de 
infra-estrutura no Estado de Mato Grosso do Sul. 50054 

MANUELA D'ÁVILA (Bloco/PCdoB - RS) 
- Transcurso do 15° aniversário de fundação da 
Associação dos Diários do Inlerior do Rio Grande 
do Sul..................................................................... 50055 

FELIPE BORNIER (Bloco/PHS - RJ) - Trans
curso do 55° aniversário da União Nacional dos 
Servidores Públicos. 50055 

INOC~NCIO OLIVEIRA (PR - PE) - Promo
ção do Circuito Cultural dos Museus pela Prefeitura 
Municipal do Recife, Estado de Pernambuco. ....... 50056 

V - Ordem do Dia 
PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Continuo 

ação da votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Conslituição nO 558-B, de 2006, que 
dispõe sobre a inclusão da CPMF nas disposições 
do § 2°, do artigo 76 do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias - ADCT da Constituição Fe
deral....................................................................... 50061 

Votação de requerimento de retirada da ma
téria da pauta......................................................... 50062 

Usouda palavraparaencaminhamento davota
ção o Sr. Deputado RICARDO BARROS (PP - PR). 50062 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) -Jntorma
ção ao Plenário sobre o cumprimenlo. pela Presi
dência, do tempo concedido aos oradores para uso 
da palavra........................................ 50062 

CHICO ALENCAR (PSOL - RJ - Pelaordem) 
- Solicitação à Presidência de esclarecimento sobre 
as razões da exclusão do L1der do PSOL de reunião 
de Uderes........................................... 50062 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
ao Deputado Chico Alencar. 50063 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA 
(PPS - SC)....................................................... 50063 

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancada os Srs. Deputados ERNANDES 
AMORIM (PTB - RO), L1NCOLN PORTELA (PR 
- MG), CHICO ALENCAR (PSOL - RJ), LOBBE 
NETO (PSDB - SP), BENEDITO DE LIRA (PP 
- AL), ROBERTO SANTIAGO (PV - SP), PAULO 
BORNHAUSEN (DEM - SC), DA. UBIALI (Bloco/ 
PSB - SP), DÉCIO LIMA (PT - SC), HENRIQUE 
EDUARDO ALVES (Bloco/PMDB - RN), FERNAN· 
DO CORUJA (PPS - SC), ZENALDO COUTINHO 
(PSDB - PAI, RICARDO BARROS (PP - PR). ..... 50063 

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Rejeição 
do requerimento..................................................... 50065 

PAULO BORNHAUSEN (DEM, SC) - Pedido 
de verificação......................................................... 50065 

VANDERLEI MACRIS (PSDB - SP) - Pedido 
de verificação conjunta. 50065 

DÉCIO LIMA (PT - SC) - Pedido de verifi
cação. .. 50065 

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Deferi· 
mento dos pedidos de verificação. 50065 

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancada os Srs. Deputados AYRTON XE
REZ (DEM, RJ), ZENALDO COUTINHO (PSDB 
- PA), BENEDITO DE LIRA (PP - AL), POMPEO 
DE MAnOS (Bloco/PDT - RS), L1NCOLN PORTE
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LA (PR - MG), FERNANDO CORUJA (PPS- SC), 
JOSÉ GENOfNO (PT - SP), CHICO ALENCAR 
(PSOL- RJ), EDSON DUARTE (PV - BA)........... 50065 

PEDRO WILSON (PT - GO - Pela ordem) 
- Participação do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e do Ministro da Secretaria Especial de Di
reilos Humanos, Paulo Vannuchi, em solenidade 
de lançamento da PollticaNacional de Proteção às 
Pessoas Portadoras de Deficiência. Presença da 
Presidenta da Comissãode Direitos Humanos da 
Câmara Municipal de Goiãnia, Vereadora Cidinha 
Siqueira, no evento................................................ 50066 

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancadao SI. Deputado AYRTON XEREZ 
(DEM - RJ)........................................................ 50066 

FERNANDO FERRO (PT- PE- Pelaordem) 
- Repúdio àsdeclarações doSenador ArthurVirgilio, 
contrárias ao ingresso da Venezuela no Mercado 
Comum do Sul- MERCOSUl............................... 50066 

ZENALDOCOUTINHO (PSDB- PA - Como 
lIder) -Inoportunidadedo pronunciamento doDepu
lado Fernando Ferro em defesa do Presidente da 
Venezuela, HugoChávez. Necessidade de realiza
çãoda reforma tributária. Contrariedade à prorroga
çãodo prazo de vigência daContribuição Provisória 
sobreMovimentação Financeira - CPME............. 50067 

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Prorro
gação dos trabalhos por 1 hora............................. 50068 

JORGINHO MALULY (DEM, SP- Pela ordem) 
- Transcurso do la' aniversáriodo CódigodeTrân
sito Brasileiro. Estudo Tránslto no Brasil, Avanços 
e Desafios, realizado pelaAssociação Nacionalde 
Transportes Públicos - ANTP. ............................... 50068 

WALDIR MARANHÃO (PP- MA Pelaordem) 
- Influência da educação na melhoria da qualida
de de vidados cidadãos. Necessidade de inclusão 
da propostade reforma universitária na pautados 
trabalhosda Casa. Indiciosde corrupçãono ârnbi
to da Prefeitura do Municlpio de Igarapé do Meio, 
Eslado do Maranhão.............................................. 50069 

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Convo
caçãodosDeputados aoplenário paraparticipação 
nas votações.......................................................... 50070 

VALTENIR PEREIRA (BlocolPSB - MT- Pela 
ordem) - Transcurso do Dia Nacional do Agente 
Comunitário de Saúde. Encaminhamento ao Pre
sidenteLuiz InácioLula da Silvae a outras autori
dades governamentais da pauta de reivindicações 
da categoria. Empenhoda Frente Parlamentar de 
Apoioaos Agentes Comunitários de Saúdee Agen
tesde Combatea Endemias na regulamentação de 
suas profissões nos Estados e Municlpios............ 50070 

POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS 
- Pela ordem). Apoio à prorrogação do prazo de 
vigência da Contribuição Provisória sobre Movi
mentação Financeira - CPME............................... 50071 

DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB - BA- Pela 
ordem)- Regozijo com a aprovação, pelas Comis
sões de Finanças e Tributação e de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, do projeto de lei 
sobre o reconhecimento de centrais sindicais....... 50072 

LAEL VARELLA (DEM - MG - Pelaordem) 
- Necessidade de adoção, pelo Ministério da Edu
cação, de medidas diante da inadequação dos li
vros de História do Brasil utilizados pelas escolas 
brasileiraso ............................................................. 50072 

SIMÃO SESSIM (PP - RJ - Pela ordem) 
- Regozijocom o anúncio, peloMinistroda Saúde, 
José GomesTemporão, de liberação de recursos 
para reajuste da tabela de procedimentos do Sis-
tema Único de Saúde- SUS e para aumento dos 
limites de gastos do órgão..................................... 50074 

Usou da palavra pela ordem o Sr.Deputado 
PAULO BORNHAUSEN (DEM- SC)..................... 50074 

DA.ROSINHA (PT- PR- Pelaordem) - Tra
mitação, naComissãodeRelações Exteriores e de 
Defesa Nacional, da proposta de ingresso daVene
zuelano MercadoComum do Sul - MERCOSUl. 50074 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Encerra
mento da votação.................................................. 50075 

Rejeição do requerimento............................ 50075 
Usou da palavra pela ordem, para registro 

de voto, o Sr. Deputado DILCEU SPERAFICO 
(PP - PR).......................................................... 50082 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votação 
de requerimento para votação em globo dos des
taquessimples....................................................... 50082 

Votação de raquarimento de concessão de 
axcepcionalidade aos requerimentos dedestaques 
simples considerados como de sustentação para 
emendas aglutinativas........................................... 50082 

Não-acolhimento do requerimento de excep
cionalidade dosrequerimentos dedestaques simples 
considerados comode sustentação para emendas 
aglutinativas........................................................... 50062 

Votação de requerimento de quebra de in
terstícioparao requerimento de votação em globo 
dos destaquessimples.......................................... 50082 

ARNALDO JARDIM (PPS- SP- Pela ordem) 
- Pedido ao Deputado André Vargas paraconcessão 
de excepcionalidade aos destaques simples con
siderados como de sustentação para as emendas 
aglutinativas........................................................... 50062 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Suges
tão ao Deputado Arnaldo Jardim para realização 
de consulta ao Deputado André Vargas................ 50062 

Usaramda palavra pelaordem, para registro 
de voto, os Srs.Deputados JOÃO MATOS (Blocol 
PMDB- SC), ANTONIO CRUZ (PP - MS)........... 50062 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado PAULO BORNHAUSEN 
(DEM -SC)........................................................... 50063 
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Usaram da palavra para orientação das res- Usaram da palavra pela ordem, para registro 
pectívas bancadas os Srs.Deputados LOBBE NETO de voto, os Srs. DeputadosNEUDO CAMPOS (PP 
(PSDB - SP), RICARDO BARROS (PP - PR), - RR), LUCENIRA PIMENTEL (PR - AP), MAR· 
PAULO BORNHAUSEN (DEM - SC), ZENALDO CELO MELO (Bloco/PMDB - GO), FÁBIO FARIA 
COUTINHO (PSDB - PA)...................................... 50083 (Bloco/PMN- RN)................................................. 50088 

Usouda palavrapela ordem, para registrode FERNANDO CORUJA (PPS  SC - Como 
voto,o Sr.DeputadoADEMIRCAMILO (BlocolPDT L1der)  Necessidade de reexameda apresentação 
-MG)..................................................................... 50084 de emendas aglutinativas...................................... 50088 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ARNALDO JARDIM (PPS - SP)............................ 50084 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputadas RICARDO IZAR (PTB 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia):' Aprova - SP), SILVIOCOSTA (Bloco/PMN - PE), ZÉ GE
ção do requerimento.............................................. 50084 RALDO(PT - PA), VITAL DO RÊGO FILHO (Blocol 

Usaramda palavra pela ordem, para regislro PMDB- PB) , LÉO ALCÂNTARA (PR - CEl, ÁTILA 
de voto, os Srs. Deputados EDINHO BEZ (Blocol 
PMDB- SC),VITAL DO RÊGOFILHO (Bloco/PMDB 

LINS (BlocoIPMDB - AM), AUGUSTO FARIAS (PTB 
- AL), NELSON BORNIER (Bloco/PMDB - RJ), 

- PB), ANA ARRAES (Bloco/PSB - PElo .............. 50084 WALTER PINHEIRO (PT - BA), DOMINGOS DU
PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)- Votação TRA (PT - MA), SÉRGIO MORAES (PTB - RS), 

do requerimento de votação em globo dos desta- LEONARDOVILELA (PSDB - GO), FRANCISCO 
ques simples.......................................................... 50084 . TENÓRIO(Bloco/PMN- AL), GILMAR MACHADO 

Usaram da palavra para encaminhamento (PT - MG), MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB 
da votação os Srs.Deputados ARNALDOJARDIM - PB), EUGÊNIORABELO (PP - CE), REINALDO 
(PPS - SP), ANDRÉ VARGAS (PT - PR)............. 50084 NOGUEIRA(PDT- SP), FLAVIANO MELO (Blocol 

Usaram da palavra pela ord."m,para regislro PMDB- AC), JULlÂO AMIN (Bloco/PDT - MA).... 50089 
de voto, os Srs. Deputados JULlAO AMIN (Blocol 
PDT - MA), ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB - CE), 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RAULJUNGMANN (PPS - PE)............................. 50089 

DR. NECHAR (PV - SP)........................................ 50084 Usaramda palavra pela ordem, para registro 
Usou da palavra para encaminhamento da 

votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ 
(PTB -SP)............................................................. 50085 

de voto, os Srs. DeputadosJUVENIL ALVES (Sem 
Partido, MG), ERNANDES AMORIM (PTB - RO), 
EDUARDODA FONTE (PP - PE)......................... 50089 

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
Ira de voto, os srs. Deputados ODAIR CUNHA (PT 
- MG), REINALDO NOGUEIRA (PDT - SP), DO· 
MINGOS DUTRA (PT - MA)................................. 

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadasos Srs. DeputadosJOSÉ CAR
LOS ALELUIA (DEM,BA),JOÃO ALMEIDA (PSDB 
- BA), CHICO ALENCAR (PSOL - RJ)................. 

ARNALDO JARDIM(PPS- SP- Pelaordem) 
- Posturado Presidente Arlindo Chinaglia em reta
ção à CPI destinada à investigação da crise no setor 
aéreo.Legitimidade da apresentação, pela Minoria, 

50085 

50085 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ)....................... 

PRESIDENTE(Arlindo Chinaglia)- Cumpri
menta pela Presidência do tempo concedido aos 
oradores para uso da palavra................................ 

Usouda palavrapela ordem, para registrode 
voto, o Sr. Deputado PAULO PIMENTA (PT - RS). 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)- Consulta 
ao Plenário sobre a transferência dos registros de 
presença do painel para a próxima sessão........... 

JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM - BA - Pela 

50090 

50090 

50090 

50090 

de emenda aglutinativa à matéria em votação...... 50086 ordem) - Contrariedade à transterêncla do painel. 50090 
Usaram da palavra para orientação das res

pectivas bancadas os Srs. Deputados ZENALDO 
COUTINHO (PSDB - PA), MIRO TEIXEIRA (Blo-
co/PDT  RJ)......................................................... 50086 

VI - Encerramento 
2  ATA DA 260' SESSÃO DA CÂMARA 

DOSDEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, VESPER· 
TINA, DA l' SESSÃO LEGISLATIVAORDINÁRIA, 

RONALDOCAIADO (OEM- GO) - Questão DA 53' LEGISLAnJRA, EM 26 DE SETEMBRO 
de ordemsobre a votaçãoem globo de requerimen- DE 2007 
los de destaques simples...................................... 50087 I - Abertura da sessão 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Indefe 11 - Leitura e assinatura da ata da sessão 

rimento da questão de ordem apresentada pelo 
Deputado Ronaldo Caiado..................................... 

ARNALDO FARIADE SÁ (PTB - SP) - Apre
sentação de recurso à Comissão de Constituição 

50087 
anterior 

11I - Leitura do expediente 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIADE 26-9-07 
IV - Breves Comunicações 

e Justiça e de Cidadania contra a decisão da Pre- MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE) 
sidência sobre a questão de ordem do Deputado - Transcurso do 19' aniversário de promulgação 
Ronaldo Caiado..................................................... 50088 da Constituição Federa!.. ....................................... 50098 
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MARCO MAIA (PT- RS - Pelaordem) - Re
gistro de voto proferido em sessão anterior........... 50099
 

DÉCIO LIMA (PT - SC) - Necessidade de
 
adoção de medidas preventivas contra a morte
 
súbita entre atletas jovens de alto rendimento...... 50099
 

JOSÉ ROCHA(PR - BA - Pelaordem)- Re
alização de encontro do Partido da República em
 
Curitiba, Estado do Paraná.................................... 50100
 

PAULO ROCHA (PT- PA - Pelaordem)- Re
gistro de voto proferido em sessão anterior........... 50100
 

WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB - PB 
Pelaordem)- Registrode votoproferidoem sessão
 
anterior................................................................... 50100
 

NELSON TRAD (Bloco/PMDB - MS - Pela
 
ordem)- Registrode voto proferido emsessão an
tenor....................................................................... 50100
 

CRISTIANO MATHEUS (Bloco/PMDB ~ AL
 
- Pelaordem)- Registrode voto proferidoem ses
sãoanterior............................................................ 50100
 

ZEZÉU RIBEIRO (PT - BA - Pela ordem)
 
- Registro de voto proferido em sessão anterior... 50100
 

ARNALDO JARDIM(PPS - SP)- Realização
 
da ConferênciaNacionalde Bioenergia,na Univer
sidade de São Paulo- USP. .................................. 50100
 

MÁRIO HERINGER(Bloco/PDT- MG)- Ur
gência na apreciaçâo da Proposta de Emenda à
 
Constituição nO 333, da 2004, sobre o limite de
 
despesas e a composição numérica das Cãmaras
 
Municipais. Registro de voto proferido em sessão
 
anterior................................................................... 50103
 

JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB - MG 
Pelaordem)- Registrode votoproferidoem sessão
 
anterior................................................................... 50103
 

VIRGfUO GUIMARÃES (PT - MG - Pela
 
ordem) - Registro de voto proferido em sessão
 
anterior..........................................................." ...... 50103
 

MANUELA D'ÁVILA (Bloco/PCdoB - RS 
Pela ordem)- Registrode votoproferidoem sessão
 
anterior.......................................................,........... 50103
 

WILSON BRAGA (Bloco/PMDB- PB- Pela
 
ordem)- Registrode voto proferidoem sessão ano
 
terior....................................................................... 50103
 

SÉRGIOBARRADAS CARNEIRO(PT- BA)
 
- Acerto da aprovação, pela Casa, da proposta de
 
reestruturação do Fundo Nacional de Desenvolvi
mentaCientrfico eTecnológico. Garantia de recursos
 
mlnimosdo Fundopara investimentos nas Regiões
 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste............................ 50103
 

ZEZÉU RIBEIRO(PT - BA) - Artigo sobre o
 
desempenho do ex-Ministroda DefesaWaldirPires,
 
de autoria do Corregedor-Geral da União, Jorge
 
Hage, publicado pelo jornal A Tarde.." .................. 50103
 

PAULO MALUF(PP- SP- Pelaordem)- Re
gistro de voto proferido em sessão anterior........... 50104
 

CARLOS BRANDÃO(PSDB- MA) - Melho
ria do Indice de Desenvolvimento Humano - IDH
 
do Estado do Maranhão................................" ....... 50104
 

RODRIGODE CASTRO(PSDB- MG- Pela
 
ordem)- Registrode votoproferidoemsessão an
terior................................,.......,.,........................,.,. 50105
 

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) -

Visita de fiscais da PrefeituraMunicipaldo Recife,
 
Estado de Pernambuco, a áreas beneficiadas por
 
investimentos emsaneamentointegradono âmbito
 
do Programade Aceleração do Crescimento - PAC.
 
Natureza das exigências da Agência Nacionaf de
 
Vigiiância Sanitária - ANVISA parao funcionamento
 
de farmácias de manipulaçãono Pais................... 50105
 

FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB - CE)- Be
nellcios ao setor pesqueiro da Região Nordeste
 
advindos da sanção presidencial da Emenda nO 3
 
apresentada à MedidaProvisória nO 372, de 2007. 50106
 

DUARTENOGUEIRA(PSDB - SP) - Reali
zação da 7' Feira Nacional do Livro no Municlpio
 
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo............... 50106
 

ADÃOPREITO (PT- RS)- Decisão doMinis
tériodoTrabaiho e Emprego desuspensão dasações
 
do qrupomóvelde combate ao trabalho escravo...... 50107
 

BILACPINTO(PR - MG- Pelaordem)- Re
gislro de voto proferidoem sessão anterior........... 50107
 

ARACELY DEPAULA (PR- MG- Pela ordem)
 
- Registro de voto proferido em sessão anterior... 50107
 

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PR
 
- MG - Pela ordem) - Registro de voto proferido
 
emsessão anterior. ............................................... 50107
 

ODAIR CUNHA (PT - MG - Pela ordem)
 
- Registro de voto proferido em sessão anterior... 50107
 

ANGELAAMIN (PP- SC) - Defesade redu
ção gradualda alíquotada ContribuiçãoProvisória
 
sobre MovimentaçãoFinanceira- CPMF. Necessi
dade de realização da reformatributária............... 50107
 

PROFESSORA RAQUELTEIXEIRA (PSDB
 
- GO - Pela ordem) - Registro de voto proferido
 
emsessão anterior. ,.............................................. 50108
 

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB -

CE) - Homenagem prestada pela AssembléiaLe
gislativa do Estado do Ceàrá ao jornal O Estado,
 
com seda em Fortaleza............" ........................... 50108
 

WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB - PA)
 
- Artigo É posslve/ vencer o desafio da vio/~ncla,
 
de ValériaPires Franco, publicadopelo jornal O Li-

bem/, de Belém, Estado do Pará........................... 50108
 

CARLOS ZARATIINI (PT- SP- Pelaordem)
 
- Registro de valo proferido em sessão anterior... 50110
 

JOSÉGENOINO (PT- SP)- Defesa da apro
vaçãoda proposta de emenda à Constituição so
bre a prorrogação do prazo de vigência da Contri
buição Provisóriasobre MovimentaçãoFinanceira
 
- CPMF. .." ............." ................................." .........., 50110
 

LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS - Pelaar
dem) - Registro de voto proferido em sessão an
terlor....................................................................... 50111
 

FERNANDODE FABINHO (DEM, BA) - Re
gozijo com a aprovaçãopela Casa da proposta de 
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criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. Contrariedade à aprova
ção da proposta de emenda à Constituição sobre a 
prorrogação do prazo de vigência da Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF. 
Defesa de aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 333, de 2004, sobre o limite de des
pesas e a composição das Cãmaras de Vereadores, 
e de regulamentação da Emenda Constttucíonal nO 
29, de 2000, sobre aplicação de recursos públicos 
em ações e serviços de saúde. Importãncia da pre
servação do meio ambiente. Combate ao aqueci
mento global no contexto mundial. 50111 

IVAN VALENTE (PSOL - SP) - Urgência na 
apreciação, pelo Congresso Nacional, da proposta 
de ingresso da Venezuela no Mercado Comum do 
Sul- MERCOSUL. 50113 

PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB - GO - Pela 
ordem) - Registro de voto proferido em sessão an
terior....................................................................... 50113 

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Presença 
nas galerias do plenário de alunos e professores do 
Colégio Nossa Senhora do Amparo, do Municlpio 
de Monte Carmeto, Estado de Minas Gerais......... 50113 

EDUARDO VALVERDE (PT - RO)  Lisura 
das operações de grupo móvel instituldo pelo Mi
nistério do Trabalho e Emprego para investigação 
sobre trabalho escravo. Conveniência de ampliação 
do quadro de auditores fiscais do trabalho. Realiza
ção, pela Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, de audiência pública para debate 
das condições de trabalho na zona rural do Pais, 
com ênfase nas áreas de produção de cana-de
açúcar e de soja. 50113 

ERNANDES AMORIM (PTB - RO) - Entraves 
burocráticos impeditivos da construção de usinas 
hidrelétricas no Estado de Rondônia..................... 50114 

ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS  Pela 
ordem) - Registro de voto proferido em sessão an
terior....................................................................... 50115 

DOMINGOS DUTRA (PT - MA) - Anúncio 
de realização pela Subcomissão Permanente da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, de audiências públicas 
em São Luis, Estado do Maranhão, e em Belém, 
Estado do Pará. Convite aos Deputados para par
ticipação nos eventos. 50115 

CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB - MT -
Pela ordem) - Registro de voto proferido em sessão 
anterior.........,......................................................... 50115 

DARCíSIOPERONDI(BIocoIPMDB- RS)- DI
vida do Governo Federal com o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, no tocante à construção de ro
dovias federais.Urgente edição de medida provisória 
sobre a liberação de recursos para a área de saúde. 
Defesa de regulamentação da Emenda Constitucio
nal n° 29, de 2000, acerca de aplicação de recursos 
públicos em ações e serviços de saúde.................... 50115 

ATlLA LINS (Bloco/PMDB - AM)  Protesto 
contra o resultado do censo demográfico realizado 
pelo IBGE em Municlpios do Estado do Amazo
nas 50116 

NAZARENO FONTELES (PT - PI) - Reali
zação do Encontro Nacional de Direitos Humanos 
de 2007, nas dependências da Casa. Inclusão do 
debate sobre os direitos do nascituro na Conferên
cia Nacional dos Direitos Humanos....................... 50117 

JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Visita do 
Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a For-: 
taleza, Estado do Ceará. Anúncio da liberação de 
recursos para enfrentamento da crise no setor de 
saúde pública da Região Nordeste. Urgência na re
gulamentação da Emenda Constitucional n° 29, de 
2000, sobre a garantia de recursos mínimos para 
as ações e serviços públicos de saúde. 50117 

VICENTINHO (PT - SP) - Regozijo com a 
aprovação, pela Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e de Serviço Público, de projeto de lei, re
latado pelo orador, sobre a organização sindical.. 50118 

VICENTE ARRUDA (PR - CE - Peta ordem) 
- Registro de voto prolerido em sessão anterior... ' 50118 

ROCHA LOURES (Bloco/PMDB - PR - Pela 
ordem) - Registro de voto proferido em sessão an
terior............................................... .............. .......... 50118 

CELSO MALDANER (Bloco/PMDB - SC) 
- Outorga do Prêmio Fritz Müller a empresas do 
Estado de Santa Catarina com destaque no con
trole da poluição industrial. Compromisso do PMDB 
com as questões ambientais. 50118 

JÚLIO CESAR (DEM, PI) - Repasse aos 
Estados e Municipios, pelo Tesouro Nacional, de 
recursos do Parcelamento Excepcional - PAEX. 
Apelo aos órgãos competentes de revisão dos va
lores repassados aos Estados e Municipios. ........ 50119 

íRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB - GO) - Mor
te da adolescente L1via Barros, em decorrência de 
consumo de drogas, em Brasília, Distrito Federal. 50119 

FABIO RAMALHO (PV - MG - Pela ordem) 
- Registro de voto proferido em sessão anterior... 50120 

PEDRO NOVAIS (Bloco/PMDB - MA - Pela 
ordem) - Registro de voto proferido em sessão an
terior....................................................................... 50120 

ROBERTO SANTIAGO (PV - SP) - Regozijo 
com aprovação, pelas Comissões de Trabalho, de . 
Administração e Serviço Público e de Finanças e 
Tributação, do Projeto de Lei n° 1.990, de 2007, 
sobre o reconhecimento formal das centrais sin
dicais.............. 50120 

LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB - GO 
- Pela ordem) - Registro de voto proferido em 
sessão anterior. Colocação do Pais na lista anual 
do índice de Percepções de Corrupção, divulgada 
pela organização não-governamental Transparência 
Internacional. 50121 
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RODOVALHO (DEM - DF - Pela ordem) 
- Registro de voto proferido em sessão anterior... 50121 

JOÃO MAIA (PR - RN - Pela ordem) - Re
gistro de voto proferido em sessão anterior........... 50121 

TARCfslO ZIMMERMANN (PT - RS) - Visita 
de delegação de empresários do setor calçadista 
à República Popular da China. Estudos realizados 
pela Agência de Promoção de Exportações de In
vestimentos - APEX e pela Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados - ABICALÇADOS so
bre mercado consumidor de calçados de luxo na 
China. 50121 

POMPEO DE MAnOS (BlocoIPDT - RS) 
- Obstrução, por partidos da Oposição, das vota
ções da Medida Provisória nO 394, de 2007, sobre 
registro, posse e comercialização de armas de fogo 
e munição e sobre o Sistema Nacional de Armas 
- SINARM.............................................................. 50122 

CARLOS SOUZA (PP - AM) - Realização, 
pelas Comissões da Amazônía, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional e de Desenvolvi
mento Urbano, de audiência pública conjunta des
tinada ao debate dos métodos adotados pelo IBGE 
na realização do censo demográfico em municipios 
da Amazônia.......................................................... 50122 

MARCELO SERAFIM (BlocoIPSB - AM) - Vi
sita do orador ao Municipio de Iranduba, Estado 
do Amazonas. Homologação da nova diretoria do 
PSB no municfpio, Capacidade administrativa do 
pré-candidato do partido nas eleições de 2008 à 
Prefeitura Municipal, Francisco Gomes da Silva, o 
Chico Doido. Reportagem sobre ação dos biopira
tas na Amazônia.................................................... 50123 

INOC~NCIO OLIVEIRA (PR - PE) - Realiza
ção, pelo Ministério do Meio Ambiente, na Capital 
pernambucana, de encontro para discussão dos 
efeitos do aquecimento global e da desertificação 
no Brasil. Histórico da seca na Região Nordeste. 
Necessidade de medidas definitivas para solução 
do problema....... 50124 

EDINHO BEl (Bloco/PMDB - Se)  Aumento 
das vendas e das contratações no comércio vare
jista de Florianópolis, Estado de Santa Catarina... 50125 

ANGELO VANHONI (PT - PR) - Lançamen
to, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 
programa de inclusão das pessoas portadoras de 
deficiência.............................................. 50125 

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PedoB - AM) 
- Transcurso do Dia Mundial do Turismo. Dados s0

bre a desigualdade de gênero no setor turístlco. .. 50126 

PAULO ROCHA (PT - PA)- Protesto contra 
a suspensão dos trabalhos do Grupo Especial de 
Fiscalização Móvel do Ministério do Trabaiho e Em
prego. Urgente votação da Proposta de Emenda à 
Constituição nO 232, de 1995. sobre a expropriação 
de terras no caso da constatação de trabalho es
cravo. Apresentação, à Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, de requerimento 

de criação de Subcomissão Permanente destina
da ao debate de politicas de combate ao trabalho 
escravo................................................................... 50126 

SANDES JÚNIOR (PP - GO) - Escalada da 
violência no trânsito do Pais. Documento Trânsito no 
Bmsil- Avanços e Desafios, eiaborado pela Asso
ciação Nacional de Transportes Públicos - ANTP. 50127 

VANDER LOUBET (PT - MS) - Solidariedade 
às reivindicações de renegociação de dívidas de 
pequenos agricultores, apresentadas pelo Movi
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST 
ao Ministro da Fazenda, Guido Mantega............... 50126 

EUG~NIO RABELO (PP - CE) - Realização 
da l' Semana Nacional do Turismo, nas depen
dências do Congresso Nacional. Transcurso do Dia 
Mundial do Turismo, com o tema O furismo abreas 
portas per« as mulheres. Persistência da discrimi
nação de gênero no mercado de lrabalho............. 50128 

FÁTIMAPELAES (Bloco/PMDB - AP) - Reali
zação da l' Semana do Turismo,nas dependências 
do Congresso Nacional.Demandasdo setor turístico 
brasileiro. Realização do fi Festival Internacional de 
Turismo no Meio do Mundo, em Macapá, Estado do 
Amapá. Oportunidade do lançamento da candida
tura da Amazônia como uma das Sete Maravilhas 
da Natureza........................................................... 50126 

PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB - AC) 
- Defesa da aprovação do Projeto de Lei n° 2.086, 
de 2007, sobre a concessão de beneficios fiscais 
às indústrias calçadista e moveleira. 50130 

JORGE KHOURY (OEM - BA) - Dados so
bre acidentes de trânsito no Brasil. Redução dos 
acidentes aulomobilisticos no Estado da Bahia, 
após a implantação de campanhas educativas im
plementadas nos Governos César Borges e Paulo 
Souto. Necessidade de continuidade da iniciativa 
pelo Governador Jaques Wagner. 50130 

MARCELOGUIMARÃESFILHO (Bloco/PMDB 
- SA) - Apresentação de projeto de lei sobre alte
ração de dispositivos do Códi90 de Processo Civil 
pertinentes à penhora............................................ 50133 

Apresentação de proposições: GASTÃO 
VIEIRA-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDU
CAÇÃO E CULTURA, RODOVALHO, DANIEL AL
MEIDA, AUGUSTO CARVALHO, DR. ROSINHA, 
EDGAR MOURY, COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E CONTROLE, FLAVIO BEZERRA, 
IVAN VALENTE, LUCIANA GENRO, MÁRIO HE
RINGER, RAUL JUNGMANN, FERNANDO CO
RUJA, RENATO AMARY, PAES LANDIM, JANE
TE ROCHA PIETA, MÁRCIO FRANÇA, ANTONIO 
CARLOS PANNUNZIO, MIRO TEIXEIRA, PEDRO 
FERNANDES, VANDER LOUBET, RITA CAMATA, 
ANDREIA ZITO, IRAN BARBOSA, NEUCIMAR 
FRAGA, PERPÉTUA ALMEIDA, EDSON SANTOS, 
SUELI VIDIGAL, LUIZ SÉRGIO, VINICIUS CARVA
LHO, RATiNHO JUNIOR, MARCELO GUIMARÃES 
FILHO, MARIA LÚCIA CARDOSO, PEDRO EU
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GÊNIO, JUSMARI OLIVEIRA, JOSÉ FERNANDO 
APARECIDO DE OLIVEIRA, SUELIVIDIGAL, VIEI
RA DACUNHA,JUVENIL ALVES, ElISMAR PRA· 
DO, JOVAIR ARANTES, EDIO LOPES, ANTONIO 
CARLOS MENDES THAME, ULDURICO PINTO, 
EDSON DUARTE, EDIGAR MÃO BRANCA.......... 50134 

V - Ordem do Dia 
PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Continu

ação da votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituiçãon° 558-B, de 2006, que 
dispõe sobre a inclusão da CPMFnas disposições 
do § 2° do art. 76 do Ato das Disposições Consti
tucionaisTransitórias - ADCT da Constituição Fe
deral....................................................................... 50140 

Votaçãode requerimentode retirada da ma
téria da pauta..................................................... .... 50148 

Usaram da palavra para encaminhamento 
da votação os Srs. DeputadosVICENTINHO (PT 
- SP), JORGINHO MALULY (DEM - SP).............. 50148 

Usouda palavraparaorientaçãoda respecti
va bancada o Sr.DeputadoPAULO BORNHAUSEN 
(DEM - SC). 50148 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) _ Rejeição 
do requerimento..................................................... 50149 

PAULO BORNHAUSEN (DEM _ SC)_ Pedido 
de verificação......................................................... 50149 

LEONARDOVILELA (PSDB- GO) - Pedido 
de verificação......................................................... 50149 

COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB - BA) 
- Pedido de verificaçãoconjunta........................... 50149 

LUll SÉRGIO (PT - RJ) - Pedido de veriti
cação conjunta....................................................... 50149 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Deferi
mento dos pedidos de verificação. 50149 
~ Usaram da palavrapara orientação das res
pectivasbancadas os Srs.Deputados PAULO BOR
NHAUSEN (DEM  SC), LEONARDO VILELA (PSDB 
- GO), DR. UBIALI (Bloco/PSB- SP), lONTA (PP 
- SC), L1NCOLN PORTELA (PR- MG),ARMANDO 
ABíLlO (PTB - PB), COLBERT MARTINS (Bloco/ 
PMDB - BA), SARNEY FILHO (PV - MA), DÉCIO 
LIMA (PT - SC), LUCIANAGENRO (PSOL - RS), 
BENEDITO DE LIRA (PP - AL)............................. 50149 

ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB - BA) -
Queslão de ordem sobre a devolução ao Poder 
Executivodo Projeto de Lei n° 1.992, de 2007...... 50149 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Acolhi
mento da questão de ordem da Deputada Alice 
Portugal, para oportuna resposta.......................... 50149 

Usaram dapalavra para orientação dasrespecti
vasbancadas osSIS. Deputados FERNANDO CORWA 
(PPS- Se), HENRIQUE FONTANA (PT- RS).......... 50150 

FERNANDO GABEIRA (PV - RJ - Pela or
dem)- ApeloaoPresidente LuizInácioLula da Silva 
e ao Ministério das Relações Exleriores de asso
ciação às manifestações internacionaisde repúdio 

à repressão à luta peia democratização da União 
de Mianmar............................................................ 50150 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado MAUR[CIO QUINTELLA 
LESSA (PR - AL). 50150 

DÉCIO LIMA (PT - SC- Pelaordem) -Con
vocaçãodos Deputados do PT ao plenário........... 50150 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Conside
rações sobrea decisão do SupremoTribunal Federal 
sobre a perda de mandato parlamentar em decor
rência de mudança de legenda partidária. Contra
riedade a eventual intervenção da Presidência da 
Casa nas decisões da SupremaCorte.................. 50150 

PAULO BORNHAUSEN (DEM - SC - Pela 
ordem)- Associaçãoao posicionamentodo Presi
dente Arlindo Chinaglia favorável à independência 
entre os Poderesda República.............................. 50151 

PAULO ABI·ACKEL (PSDB - MG - Pela or
dem) - Associação ao posicionamento do Presi
dente Arlindo Chinaglia favorável à independência 
entre os Poderes da República.............................. 50151 

MARCELO ORTll (PV - SP - Pela ordem) 
- Associação ao posicionamento do Presidente 
Arlindo Chinaglia favorável à independênciaentre 50151 
os Poderes da República .. 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Respei
to do PoderLegislativo às atribuições do Supremo 
TribunalFederal. 50151 

WALTER PINHEIRO (PT _ BA - Pelaordem) 
_ Associaçãoaoposicionamento do Presidente Ar
lindoChinagliaem favorda independência entre os 
Poderes da República............................................ 50152 

WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB - PA) 
Questão de ordem sobre a instalação da CPI des
tinada à investigação da compra da operadora de 
TV por assinatura TVA pela multinacional de tele
comunicações Telefônica....................................... 50152 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
à questãode ordem do Deputado WladimirCosta.. 50152 

WLADIMIR COSTA (BlocoIPMDB - PA- Pela 
ordem) - Expectativa de instalação daCPI destinada 
à investigação da compra da operadora de TV por 
assinatura TVA pela multinacional de telecomuni· 
cações Telefônica. 50153 

JOSÉ CARLOS ALELUIA(DEM - BA- Pela 
ordem) - Acerto de decisãodo PresidenteArlindo 
Chinaglia em relação às investigações realizadas 
pelo PoderLegislativo............................................ 50153 

WALDIR NEVES(PSDB- MS) -Questão de 
ordem sobre a nomeação de membros de CPI..... 50153 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
à questão de ordem do DeputadoWaldir Neves. .. 50153 

Usouda palavrapela ordem,para registrode 
voto, o Sr. Deputado DAMIÃO FELlCIANO (Bloco/ 
PDT - PB).............................................................. 50153 

Usou da palavra pela ordem o Sr.Oeputado 
MIROTEIXEIRA(Bloco/PDT - RJ). 50153 
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.. WALDIR NEVES (PSDB - MS - Pela ordem) 
- Existência de amparo regimental para a nomea
çâo exofficiopela Presidência de membros de CPI 
no caso de omissão das Lideranças partidárias... 50153 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
ao Deputado Waldir Neves.................................... 50153 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Encerra
mento da votação.................................................. 50154 

Rejeição do requerimento............................ 50154 
MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ) - Ques

tão de ordem sobre a decisão da Presidência em 
questões de ordem acerca da criação de Cp!.. ..... 50160 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Reposta 
ao Deputado Miro Teixeira..................................... 50160 

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Questão de ordem 
sobre os critérios para a formulação de questões 
de ordem durante a Ordem do Dia........................ 50160 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
à questão de ordem do Deputado Luiz Sérgio...... 50160 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
JORGINHO MALULY (DEM - SP)......................... 50160 

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CELSO MALDA
NER (Bloco/PMDB - SC), JAIR BOLSONARO (PP 
- RJ)...................................................................... 50160 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Anúncio 
de requerimento para votação em globo dos des
taques simples....................................................... 50160 

Votação de requerimento de quebra de in· 
terstfcio do requerimento de votação em globo dos 
destaques simples................................................. 50160 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado LUIZ SÉRGIO (PT - RJ). 50161 

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados VALDIR COLAnO 
(Bloco/PMDB - SC), PAULO ROCHA (PT - PA), 
WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB - PA)................ 50161 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA 
(DEM - BA)............................................................ 50161 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JOÃO LEÃO (PP - BA). 

Usou da palavra para orientação da respec
tiva bancada o Sr. Deputado LEONARDO VILELA 
(PSDB - GO)......................................................... 50161 

ANGELA AMIN (PP - SC) - Declaração de 
voto favorável à prorrogação do prazo de vigência 
da proposta da Contribuição Provisória sobre Mo
vimentação Financeira - CPMF. Posicionamento 
favorável à reforma tributária ................................. 50162 

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ CAR· 
LOS ALELUIA (DEM - BA), CHICO ALENCAR 
(PSOL - RJ), SANDES JÚNIOR (PP - GO), AR
MANDO ABILlO (PTB - PB), DR. UBIALI (Bloco/ 
PSB - SP), ARNALDO JARDIM (PPS - SP)........ 50162 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Rejeição 
do requerimento..................................................... 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto,o Sr.Deputado NEUCIMAR FRAGA (PR - ES). 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votação 
do requerimento para votação em globo dos des
taques simples....................................................... 

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

Usaram da palavra pela ordam, para registro 
de voto, os Srs. Deputados BERNARDO ARISTON 
(Bloco/PMDB - RJ), OLAVO CALHEiROS (Bloco! 
PMDB - AL), ANGELO VANHONI (PT - PR), LUIZA 
ERUNDINA (Bloco/PSB - SP), JOÂOCARLOS BA
CELAR (PR - BA), MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB 
- PB), PROFESSOR SETIMO (Bloco/PMDB - MA), 
HENRIQUE AFONSO (PT - AC), RITA CAMATA 
(Bloco/PMDB - ES)............................................... 

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados LEONARDO 
VILELA (PSDB - GO), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ), 
DR. UBIALI (Bloco/PSB - SP), RONALDO CAIADO 
(DEM, GO), IVANVALENTE (PSOL - SP), WALDIR 
NEVES (PSDB - MS) , RICARDO BARROS (PP 
- PR), ARMANDO ABíLlO (PTB - PB), FERNANDO 
CORUJA (PPS - SC), BERNARDO ARISTON (Blo-
co/PMDB - RJ), L1NCOLN PORTELA (PR - MG), 
MARCELO ORTIZ (PV - SP)................................ 

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

Esclarecimento ao Deputado Ronaldo Caiado 
sobre o processo de votação da matéria............... 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RONALDO CAIADO (DEM - GO)......................... 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votação 
em globo dos destaques simples.......................... 

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO 
CORUJA (PPS - SC), CHICO ALENCAR (PSOL 
- RJ), ARMANDO ABILlO (PTB - PB), MARCELO 
ORTIZ (PV - SP), BENEDITO DE LIRA (PP - AL), 
CHICO ALENCAR (PSOL - RJ), ARMANDO ABf
L10 (PTB - PB), RONALDO CAIADO (DEM, GO), 
LEONARDO VILELA (PSDB - GO), WALDIR NE
VES (PSDB - MS), DR. UBIALI (BlocolPSB - SP), 
L1NCOLN PORTELA (PR - MG), LUIZ SÉRGIO (PT 
- RJ), RICARDO BARROS (PP- PR), BERNARDO 
ARISTON (Bloco/PMDB - RJ)............................... 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Rejeição 
dos destaques simples.......................................... 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RICARDO BARROS (PP - PR)............................. 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) -Informa
ção ao Plenário sobre o acolhimento das Emendas 
Aglutínativas de nOs 1 aS, 30 a 35, 40 a 53, 55, 56, 
58 a 62, 65 e 66 e prejudicialidade em razão da 
rejeição em globo dos destaques simples............. 

50163 

50163 

50163 

50163 

50163 

50164 

50165 

50165 

50165 

50165 

50167 

50168 

50169 

50169 
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Não-acolhimento das demais emendas por PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
falta de amparo regimental .................................... 50170 à indagação do Deputado Ronaldo Caiado sobre o 

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP - Pela amparo regimental da Emenda Aglutinativa n' 28. 50172 
ordem) - Discordãncia da decisão da Presidência Usou da palavra pela ordem, para registro 
acerca da prejudicialidade de emendas aglutinativas de voto, a Sra. Deputada FÁTIMA BEZERRA (PT 
apresentadas à matéria. Apresentação de recurso à - RN)..................................................................... 50172 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania Usou da palavraparaencaminhamentoda vota-
contra a decisão da Presidência............................ 50170 ção o Sr.Deputado ANTONIO PALOCCI (PT - SP). 50172 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Necessi· Usou da palavra pela ordem, para registro de 
dade de apresentação de questão de ordem para voto, o Sr. Deputado DARCíSIO PERONDI (Blocol 
a apresentação de recurso à Comissão de Consti
tuíçãoe Justiça e de Cidadania ............................. 

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) - Ques

50170 
PMDB- RS)......................................................... 

Usouda palavraparaencaminhamentoda vota
ção o Sr.Deputado RONALDO CAIADO (DEM, GO). 

50173 

50173 
tão de ordem sobre a decisão da Presidência acer
ca da prejudicialidade de emendas aglutinativas 
apresentadas à matéria. Apresentação de recurso 
à Comissão de Constituição e Jusliça e de Cida
dania contra a decisão da Presidência.................. 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Rece
bimento do recurso apresentado pelo Deputado 
Arnaldo Faria de Sá............................................... 

RONALDO CAIADO (DEM - GO) - Questão 
de ordem sobre a apresentação de recurso com sfei
to suspensivo contra a decisão da Presidência..... 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Consulta 
ao Plenário sobre o recurso com efeito suspensivo 
apresentado pelo Deputado Ronaldo Caiado ........ 

Não-acolhimento, pelo Plenário, do recurso 
cam efeito suspensivo............................................ 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 

50170 

50170 

50170 

50170 

50170 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, O Sr. Deputado WELLlNGTON ROBERTO 
(PR - PB)............................................................... ' 

Usou da palavra para orientação da respec
tiva bancada o Sr. Deputado LEONARDO VILELA 
(PSDB-GO)......................................................... 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM - BA).................. 

Usaram da palavraparaorientaçãodas respec
tivas bancadas os Srs.Depu1ados CHICO ALENCAR 
(PSOL - RJ), JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM, BA). 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, O Sr. Deputado MAURO NAZIF (Blocol 
PSB - RO) ......................................................... 

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados PAULO ABI
ACKEL (PSDB - MG), BETO ALBUQUERQUE 

50174 

50174 

50174 

50174 

50175 

voto, o Sr. Depu1ado LEONARDO MONTEIRO (PT 
-MG)..................................................................... 50170 

(Bloco/PSB - RS), PEDRO FERNANDES (PTB 
- MA), BENEDITO DE LIRA (PP - AL), .COLBERT 

RONALDO CAIADO (DEM, GO - Pela ordem) MARTINS (Bloco/PMDB - BAl, LUIZ SERGIO (PT 
- Indagação à Presidência sobre a ordem de vota
ção das emendas aglutinativas.............................. 50170 

- RJ), DA. UBIALI (Bioco/PSB - SP), BENEDITO 
DE LIRA (PP - AL), SARNEY FILHO (PV - MA), 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta L1NCOLN PORTELA (PR - MG), PEDRO FER-
ao Deputado Ronaldo Caiado................................ 50170 NANDES (PTB - MA), FERNANDO CORUJA (PPS 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votação - SC), LEONARDO VILELA (PSDB - GO)............ 50175 

da Emenda Aglulinativa n' 67................................ 50170 BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS 

Usaram da palavra pela ordem, para regis - Pela ordem) - Convocação dos Deputados da 

tro de voto, os Srs. Deputados NELSON BORNIER base governista ao plenário. Orientação da respec

(Bloco/PMDB - RJ), JACKSON BARRETO (Blocol tiva bancada .......................................................... 50176 

PMDB - SE).......................................................... 50171 JOSÉ GENOíNO (PT - SP) - Questão de 

Usou da palavra, para encaminhamento da ordem sobre a obstrução da votação de emenda 

votação, o Sr. Deputado MARCELO ITAGIBA (Blo aglutinativa pelo PPS............................................. 50176 

co/PMDB - RJ)...................................................... 50171 Usaram da palavra pela ordem, para registro 

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados SEBASTIÃO BALA 

de voto, os Srs. Depu1ados CAMILO COLA (Blocol 
PMDB - ES), ANDRÉ VARGAS (PT - PR)........... 50176 

ROCHA (Bloco/PDT - AP), FLÁVIO BEZERRA FERNANDO CORUJA (PPS - SC - Pela oro 
(Bloco/PMDB - CE)............................................... 50171 dem) - Contradita à questão de ordem do Deputado 

Usou da palavra para encaminhamento da José Genofno ......................................................... 50176 

votação o Sr. Deputado PAULO BORNHAUSEN PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
(DEM-SC)........................................................... 50171 à questão de ordem formulada pelo Deputado José 

Usaram da palavra pela ordem, para registro Genoíno................................................................. 50176 

de voto, os Srs. Deputados SUELI VIDIGAL (Blocol JOSÉ GENOíNO (PT - SP - Pela ordem) 
PDT - ES), RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB - MA), - Necessidade de superação de impasses na vo-
MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB - PElo ............... 50172 tação de emenda aglutinativa................................ 50176 
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PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Resposta 
ao DeputadoJosé Genoíno................................... 50177 

RONALDO CAIADO (DEM- GO)- Questão 
de ordem sobre a legitimidade da obstrução das 
votações................................................................. 50177 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Resposta 
ao DeputadoRonaldo Caiado................................ 50177 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de valo, o Sr. Deputado LELO COIMBRA (Blocol 
PMDB - ES)........................................................ 50177 

Usou da palavra para orientaçãoda respec
tiva bancada o Sr. Deputado CHICO ALENCAR 
(PSOL - RJ)........................................................ 50177 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado MIGUEL CORRÊA JR. 
(PT - MG). 50177 

Usouda palavrapara orientaçãoda respec
tíva bancada o Sr. Deputado PAULO ABI-ACKEL 
(PSDB- MG)......................................................... 50177 

CHICO ABREU (PR - GO - Pela ordem) 
- Transcurso do 16' aniversáriodo Jornal do Meio 
Dia, apresentadopela TV Senra Dourada, de Goi
ãnia, Estado de Goiás. 50177 

VANESSAGRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-AM 
- Pelaordem)- DiscursoproferidopeloPresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva na Assembléia Geral da 
Organizaçãodas NaçõesUnidas.Anúncioda rea-
Iizaçãode simpósio sobre a Amazôniae o desen
volvimentonacional. 50178 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Encerra
mentada votação. 50179 

RONALDO CAIADO (OEM - GO - Pela or
dem) -Indagação à Presidência sobre a repetição 
do procedimento de encerramento da votação. .... 50179 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
ao Deputado Ronaldo Caiado................................ 50179 

Usaram da palavra, pela ordem, para regis
tro de voto os Srs.DeputádosCELSOMALDANER 
(Bloco/PMDB - SC), DR. TALMIR (PV - SP), JO
SEPH BANDEIRA(PT - BA), CEZAR SCHIRMER 
(Bloco/PMDB - RS), EDSON SANTOS (PT - RJ),

VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB _ PB)....... 50179
 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Rejeição 
da EmendaAglutinativan' 67................................ 50179 

Votação da EmendaAglutinativa n' 68........ 50189 
Usou da palavra para encaminhamento da 

votação o Sr. Deputado MARCELO ITAGIBA (Blo-
co/PMDB- RJ)...................................................... 50189 

Usaram da palavra, pelaordem,para registro 
de voto os Srs. Deputados DAMIÃO FElICIANO 
(Bloco/PDT - PB), NELSON PELLEGRINO (~T 
- BA), MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB - PB), L 
ONARDO QUINTÃO (Bloco/PMDB - MG), LUIZ 
FERNANDO FARIA (PP - MG), WILSON SAN
TIAGO (Bloco/PMDB- PB), ARACELY DE PAULA 
(PR - MG), MARCONDES GADELHA(Bloco/PSB 
- PB), DOMINGOSDUTRA(PT - MA), DR.ROSI

NHA (PT- PR), BETINHOROSADO(DEM- RN), 
ANGELAPORTELA(PT- RR), PAULO PIAU(Blo-
co/PMDB - MG). 50189 

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Presen
ça, naCasa,da Deputada Estadual BeatrizSantos, 
do Rio de Janeiro................................................... 50190 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado MARCIO JUNQUEIRA 
(OEM - RR). 50190 

Usaram da palavra pelaordem, para registro de 
voto, os Srs.Deputados ERNANDESAMORIM (PTB 
- RO), SERGIO PETECÃO (BlocolPMN - AC)....... 50190 

Usaram da palavra para encaminhamento 
da votação os Srs. Deputados LUIZ SÉRGIO (PT 
- RJ), SOLANGEAMARAL(DEM- RJ)............... 50190 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados ELlSEU PADILHA (Bloco! 
PMDB _ RS),CLEBER VERDE (BlocolPRB - MA). 50191 

Usaram da palavrapara orientação das res
pectivasbancadas os Srs.Deputados LEONARDO 
VILELA (PSDB _ GO), CHICO ALENCAR (PSOL 
_ RJ), SOLANGE AMARAL (DEM, RJ), PAULO 
ABI-ACKEL (PSDB - MG), BETO ALBUQUER
QUE (Bloco/PSB - RS), FERNANDO CORUJA 
(PPS _ SC), MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT- RJ), 
SABINO CASTELO BRANCO (PTB - AM), LUIZ 
SÉRGiO (PT _ RJ), EDSON DUARTE (PV - BAl, 
DA.ADILSON SOARES (PR_ RJ), BENEDITO DE 
LIRA (PP _ AL), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
(PSDB _ SP), PAULO ABI-ACKEL (PSDB - MG), 
MENDESRIBEIROFILHO(Bloco/PMDB- RS)... 50191 

BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS 
_ Pela ordem) _ Convocação dos Deputados da 
base governistaao plenário................................... 50193 

LUIZSÉRGIO(PT - RJ- Pelaordem)- So
licitaçãoaos Deputados do PT de permanência no 
plenário. 50193 

. JOSÉ GENOíNO (PT _ SP) _ Questão de 
ordem sobre a prejudicialidade da EmendaAgluti
nativa n' 69, de conteúdoparcialmenteidênticoao 

o . . d I á' 
da Emenda Aglutinativa n 67, rejeita a emp en no, 
e ao da EmendaAglutinativa n' 68, em votação;e 
sobre a prejudicialidade parcial da EmendaAgluti
nativa n' 73............................................................ 50193
 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB _ SP 
_ Pelaordem) _ Contraditaà questãode ordem do 
DeputadoJosé Genoíno........................................ 50194 

Usaramda palavrapela ordem,para registro 
de voto, os Srs.Deputados PASTOR MANOEL FER
REIRA(PTB_ RJ), JUVENILALVES (SemPartido, 
MG), JILMAR TATTO (PT _ SP)............................. 50194 

SÉRGIOBARRADAS CARNEIRO (PT _ BA 

- Pelaordem)- Convocação dos Deputados do PT 
ao plenário............................................................. 50194 

JOVAIR ARANTES (PTB- GO- Pela ordem) 
- Convocação dos Deputados do PTB ao plenário. 50194 
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Usaramda palavrapela ordem,para registrode 
voto,os Srs,Deputados EDIO LOPES (Bloco/PMDB 
- RR), LUIZ BIITENCOURT (Bloco/PMDB - GO). 50194 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
à questão de ordem do Deputado José Genolno.. 50194 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
JOSÉ GENOíNO (PT - SP).................................. 50195 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Escla
recimento ao Plenário sobre a decisão da Mesa 
Diretora acerca da questão de ordem formulada 
pelo Deputado José Genoino................................ 50195 

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados RONALDO CAIADO (DEM - GO), JOSÉ GE-
NoíNO (PT - SP). 50195 

RICARDO BARROS (PP - PR) - Questão de 
ordem sobre a coincidência de conteúdo entre as 
Emendas Aglutinativas nOs 69 e 73. 50196 

Usou da palavra para orientação da respec
tiva bancada o Sr. Deputado RONALDO CAIADO 
(DEM - GO)........................................................... 50196 

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB - PE - Pela 
ordem) - Considerações sobre a mudança da orien
tação da bancada do DEM.................................... 50196 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
ao Deputado José Múcio Monteiro. 50196 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
EDUARDO VALVERDE (PT - RO). 50196 

PRESIDENTE (ArlindoChina9Iia) - Resposta 
à questão de ordem do Depurado Ricardo Barros. 50197 

RICARDO BARROS (PP - PR) - Questão 
de ordem sobre a diferenciação semântica entre 
os termos provisório e temporário, constantes das 
Emendas Aglutinativas nOs 69 e 73, e sobre a pre
judicialidade da Emenda Aglutinativa nO 73........... 50197 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Acolhi
mento da questão de ordem do Deputado Ricardo 
Barros, para oportuna resposta............................. 50197 

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados RONALDO CAIADO (DEM - GO), RICARDO 
BARROS (PP - PR). 5ú197 

Usou da palavra para orientação da respecti· 
va bancada o Sr. Deputado ZENALDO COUTINHO 
(PSDB - PA). 50197 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RONALDO CAIADO (DEM - GO). 50197 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JOSÉ FERNANDO APARECI
DO DE OLIVEIRA (PV - MG)................................ 50197 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Encerra
mento da votação. 50197 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados MARIA LÚCiA CARDO
SO (Bloco/PMDB- MG), RODRIGO ROLLEMBERG 
(Bloco/PSB - DF). 50197 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Rejeição 
da Emenda Aglutinativa nO 68................................ 50197
 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs.Deputados JERÔNIMO REIS (DEM, 
SE), MENDONÇA PRADO (DEM, SE), RODOVA
LHO (DEM - DF). 50207 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votação 
da Emenda Aglutinativa nO 69........................ ........ 50207 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado MARCELO ITAGIBA (Blo-
co/PMDB - RJ)...................................................... 50207 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Prorro
gação da sessão até as 20h.................................. 50207 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados CHICO LOPES (Blocol 
PCdoB - CE), EFRAIM FILHO (DEM - PB).......... 50207 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado ROBERTO MAGALHÃES 
(DEM - PE)............................................................ 50207 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados MARCELO TEIXEIRA 
(PR - CE), ADÃO PREITO (PT - RS), FLÁVIO 
BEZERRA (Bloco/PMDB - CE), RIBAMAR ALVES 
(Bloco/PSB - MA).................................................. 50208 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação O Sr. Deputado LUIZ SÉRGIO (PT - RJ). 50208 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados PAULO PIMENTA (PT 
- RS), VALADARES FILHO (Bloco/PSB - SE), VI
TOR PENIDO (DEM - MG), MARCOS MONTES 
(DEM - MG), FERNANDO FERRO (PT - PElo ..... 50208 

Usou da palavra para encaminhamento da vo
tação O Sr. Deputado AYRTON XEREZ (DEM - RJ). 50208 

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs, Deputados JOVAIR 
ARANTES (PTB - GO), L1NCOLN PORTELA (PR 
- MG), FERNANDO CORUJA (PPS - SC), SAR
NEY FILHO (PV - MA), BENEDITO DE LIRA (PP 
- AL), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
- SP), MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB - AM), 
RONALDO CAIADO (DEM - GO), CHICO ALEN
CAR (PSOL - RJ), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ), DAR· 
císio PERONDI (Bloco/PMDB - RS)................... 50209 

FERNANDO CORUJA (PPS - SC - Como 
Uder) - Posicionamento contrário à proposta de 
prorrogação do prazo de vigência da Contribui
ção Provisória sobre Movimentação Financeira 
- CPMF.................................................................. 50210 

Usou da palavra para orientação da respecti
va bancada O Sr.Deputado BETO ALBUQUERQUE 
(Bloco/PSB - RS). 50210 

ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA- Como 
Uder) - Matéria publicada pelo jornal Correio Bra
ziliensesobre o relatório do Tribunal de Contas da 
União acerca de irregularidades em obras públicas 
realizadas pelo Governo Federal. Atraso na lrnple
mentação do Programa de Aceleração do Cresci
mento - PAC. Necessidade de ampla discussão 
sobre as emendas aglutinativas apresentadas à 
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proposta de prorrogação do prazo de vigência da 
Contribuição Provisória sobre Movimentação Fi
nanceira - CPMF. .................................................. 50210 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP - Como Líder) - Edição excessiva de medidas 
provisórias. Protesto contra a rejeição de emendas 
apresentadas à proposta de prorrogação do prazo 
de vigência da Contribuição Provisória sobre Movi
mentação Financeira -CPMF. Críticas ao Governo 
Luiz Inácio Lula da Silva ........................................ 50211 

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CLÓVIS FECURV 
(DEM - MA), GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB 
- MS), NELSON PELLEGRINO (PT - BA), ALICE 
PORTUGAL (Bloco/PCdoB - BA), LUIZ CARREI
RA (DEM - BA), DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB 
- BA), ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(OEM - BA)............................................................ 50212 

ONVX LORENZONI (OEM - RS - Como Lí
der) - Posicionamento contraditório do Governo 
Luiz Inácio Lula da Silva em relação à proposta de 
prorrogação do prazo de vigência da Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira -CPMF. 
Criticas ao Partido dos Trabalhadores................... 50212 

Usou da palavra para orientação da respecti
va bancada o Sr. Deputado ZENALDO COUTINHO 
(PSDB- PA).......................................................... 50213 

VI - Encerramento 
3 - ATA DA 261" SESSÃO DA CÃMARA 

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTUR
NA, DA 1" SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA 53' LEGISLATURA, EM 26 DE SETEMBRO 
DE 2007 

I - Abertura da sessão 
11 - Leitura e aaainatura da ata da sessão 

anterior 
til - Leitura do expediente 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 26-9-07 
IV - Breves Comunicações 
MARCO MAIA (PT - RS - Pela ordem) - Re· 

gistro de voto proferido em sessão anterior........... 50223 
AFONSO HAMM (PP - RS - Pela ordem) 

- Registro de voto proferido em sessão anterior... 50223 
LUIZ BASSUMA (PT - BA - Pela ordem) 

- Registro de voto proferido em sessão anterior... 50223 
LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB - GO) - Re

gistro de voto proferido em sessão anlerior........... 50223 
SILVINHO PECCIOLl (DEM - SP - Pela or

dem) - Registro de voto proferido em sessão an
terior....................................................................... 50223 

GUILHERME CAMPOS (DEM - SP - Pela 
ordem) - Registro de voto proferido em sessão 
anterior..,.._, ..."...................,.....'..0.0 •••••••••••••••••••••••• 50223 

ROBERTO SANTIAGO (PV - SP - Pela or
dem) - Informação ao Plenário sobre a abertura de 
novo painel para regislro de presença ................... 50223 

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
vocação dos Deputados para inicio da Ordem do 
Dia. Pedido aos Parlamentares de permanência no 
plenário .................................................................. 50223 

DR. UBIALI (Bloco/PSB - SP) - Redução 
do déficit da Previdência Social no mês de julho 
de 2007. Ações realizadas pelo Governo Federal 
e pela Casa em favor da população brasileira....... 50223 

NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Mani
festação de pesar pelo falecimento do radialista 
Oswaldo Carlos do Vale........................................ 50224 

FÉLIX MENDONÇA (DEM, BA- Pelaordem) 
- Registro de voto proferido em sessão anterior... 50224 

NELSONBORNIER (BlocolPMDB- RJ - Pela 
ordem) - Registro de voto proferido em sessão an
terior....................................................................... 50224 

MARCELO ORTIZ (PV - SP) - Contestação 
à matéria Governo libera mais para quem apóia 
CPMF, publicada pelo jornal Fo/ha SPaulo. ......... 50224 

MAURO BENEVIDES (BlocoIPMDB - CE) 
- Transcurso do Dia do Ferroviário. Protesto contra 
a extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RE
FESA. .................................................................... 50225 

PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB - AC) 
- Artigo A Máqu/na de Chuva da Amaz6nia, de Tho
mas Lovejoy e Gomercindo Rodrigues, publicado 
peio jornal Folha de SPaulo.................................. 50225 

PEDRO WILSON (PT - GO) - Participação 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva na 62" As
sembléia Geral da ONU em Nova Vork, Estados 
Unidos da América. Pronunciamento proferido pelo 
Chefe do Executivo no evento. Apoio à proposta de 
realização da Conferência Rio+20, sobre meio am
biente e aquecimento globaL............................... 50226 

WALDIR NEVES (PSDB - MS) - Açodamen
lo da base governista na aprovação da proposta 
de emenda à Constituição sobre a prorrogação do 
prazo de vigência da Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira - CPMF. Abuso na edição 
de medidas provisórias. Intolerável ingerência do 
Poder Executivo na pauta de votações da Casa... 50229 

MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB - AM) 
Assinatura de convênios entre o Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e o Prefeito Seralim Correa, 
de Manaus, Estado do Amazonas, para a constru
ção de casas populares, implantação de sistema 
de abastecimento de água e modernização da 
máquina administrativa da Prefeitura Municipal de 
Manaus, com recursos do Programa de Aceleração 
do Crescimento - PAC. Promessa do Presidente da 
República de liberação de verbas para a recupera
ção ambiental e urbanlstica do Igarapé do Mindu. 50230 

JOVAIR ARANTES (PTS - GO) - Comemo
ração do Dia Nacional do Idoso pela Organização 
das Voluntárias de Goiás. Realização, pelo Governo 
do Estado de Goiás, de investimentos em ações e 
projetos destinados às pessoas da terceira idade. 
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Importância de cumprimento do disposto na Polllica 
Nacional do Idoso e no Estatuto do Idoso. Ações 
do Governo Federal e dos Governos Estaduais em 
prol da pessoa idosa......." .."" ...." ...."" .."" .." ......, 50231 

V - Ordem do Dia 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JADER BARBALHO (Bloco/ 
PMDB - PA)..,..,.. " ..,"', ............. ".,"""", ...,", ..." .... 50235 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Continu
ação da votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n' 558-B, de 2006, que 
dispõe sobre a inclusão da CPMF nas disposições 
do § 2' do art. 76 do Ato das Disposições Consti
tuclonais Transitórias - ADCT da Constituição Fe
deral ...............................................:......... " ..........., 50235 

Votação de requerimento de retirada da ma
léria da pauta, .."" ................................................, 50236 

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs, Deputados CARLOS WILLlAN (Bloco! 
PTC - MG), ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA).., 50236 

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados RONALDO 
CAIADO (OEM - GO), ANTONIO CARLOS PAN
NUNZIO (PSDB - SP)"........................................, 50236 

PRE SIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Rejeição 
do requerimento, ..", ..,..................... "., ..,..,"", ..,", .. 50237 

RONALDO CAIADO (DEM - GO) - Pedido 
de veriflcação...... " ...... ,...." ..... ,....... ,.......... ,......,.... 50237 

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)  Pedido de verifi
cação conjunta................................ ,',." ..,', ....,", .... 50237 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Deferi
mento dos pedidos de verificação, ........................ 50237 

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados RONALDO 
CAIADO (DEM - GO), FERNANDO CORWA (PPS
SC), CHICO ALENCAR (PSOL- RJ), LUIZ SÉRGIO 
(PT - RJ), BENEDITO DE LIRA (PP -AL), L1NCOLN 
PORTELA (PR - MG), BERNARDO ARISTON (B10
co/PMDB - RJ), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
(PSDB - SP), PEDRO FERNANDES (PTB - MA), 
BRIZOLA NETO (Bloco/PDT - RJ), SARNEY FILHO 
(PV - MA), ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA), 50237 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) -Informa
ção ao Plenário sobre o não acolhimento das Emen
das Aglutinativas n's 70, 71, 72, 74 e 75, e sobre 
o acolhimento da Emenda Aglutinativa n' 73. ,...... 50237 

DAMIÃO FELlCIANO (Bloco/PDT - PB - Pela 
ordem) - Falecimento do PrefeRo Jairo Vieira FeRosa, 
do Municlpio de Pombal, Estado da ParaIha........... 50238 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP 
- Pela ordem) - Rejeição, pelo Senado Federal, da 
Medida Provisória n' 377, de 2007, sobre a criação 
da Secretaria de Planejamento de Longo Prazo da 
Presidência da República, de cargos em comissão 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
- DAS e tunções gratificadas................................. 50238 

Usou da palavra para orientação da respec
tiva bancada o Sr. Deputado CHICO ALENCAR 
(PSOL - RJ), ..",.", "'''''.''" ...." ...... "" .... ''" ...... ". 50238 

RONALDO CAIADO (DEM, GO - Pela ordem) 
-Indagação à Presidência sobre o não acolhimento 
da Emenda Aglutinativa n' 74" .............................. 50238 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
ao Deputado Ronaldo Caiado" .............................. 50238 

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP - Pela 
ordem) - Indagação à Presidência sobre a trarni
tação de medida provisória alterada pelo Senado 
Federal ........" ........,,: ...................................." .." ... , 50238 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB - PB)" ....." .... 50238 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, .................... " .. 50238 

Usaram da palavra pela ordem os srs. Depu
tados LEONARDO PICCIANI (Bloco/PMDB - RJ), 
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP), ......"",,..... , 50238 

Usou da palavra pela ordem, para regislro de 
voto, o Sr. Deputado JORGE KHOURY (DEM, BA), 50238 

PRESiDENTE (Arlindo Chinaglia) - Encerra
mento da votação, ................................................. 50239 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado CARLOS WILLlAN (Blo-
co/PTC - MG), ...." .." .." ..................." .............. ,.. 50239 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Rejeição 
do requerimento......,', ..,..,""""" ...... ,............. ,..,"" 50239 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados DAMIÃO FELlCIANO 
(Bloco/PDT - PB), GONZAGA PATRIOTA (Bloco/ 
PSB - PE), MARCELO TEIXEIRA (PR - CE) ....... 50247 

CHICO ALENCAR (PSOL - RJ - Pela ordem) 
- Ocorrência de falha técnica no painel eletrônico, 
quanto à alteração da orientação de bancada, "". 50247 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados MARCELO TEIXEIRA" 
(PR - CE), NAZARENO FONTELES (PT - PI), íRIS 
DE ARAÚJO (Bloco/PMDB - GO), ASDRUBAL 
BENTES (Bloco/PMDB - PA), CLEBER VERDE 
(Bloco/PRB - MA), JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB 
- MG), REBECCA GARCIA (PP - AM), ................ 50247 

Usaram da palavra para orientação das respec
tivas bancadas os Srs.Deputados MENDONÇA PRA
DO (OEM - SE), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
(PSDB - SP), PAULO ABI-ACKEL {PSDB - MG)..... 50247 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votação 
da Emenda Aglutinativa n' 69............................... , 50248 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs, Deputados LUIS CARLOS HEINZE 
(PP - RS), JORGE BITIAR (PT - RJ), AFONSO 
HAMM (PP - RS), HENRIQUE AFONSO (PT - AC), 
LEANDRO VILELA (BiocoIPMDB - GO), .............. 50248 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
à indagação do Deputado Ronaldo Caiado sobre 
as razões da prejudicialidade da Emenda Agluti
nativa n° 74 ........................................................ ' 50248 
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RONALDO CAIADO (DEM - GO - Pela oro 
dem) -Incompreensão das razões da prejudiciali
dade da Emenda Aglutinativa n° 74 . 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados FILIPE PEREIRA (Blocol 
PSC - RJ), ADEMIR CAMILO (Bloco/PDT - MG), 
NATAN DONADON (Bloco/PMDB - RO), GASTÃO 
VIEIRA (Bloco/PMDB - MA) . 

PAULO MALUF (PP - SP - Pela ordem) - Ar· 
tigo do ex-Mlnistro da Fazenda Delfim Netto, publi· 
cado pela revista Veja. Matéria da revista The Eco
nomist sobre a taxa de crescimento das principais 
economias mundiais. CrIticas à política econômica 
brasileira . 

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC - Pela oro 
dem) - Considerações sobre a Lei n° 11.340, de 
2006, referente ao combate à violência doméstica 
e familiar contra a mulher .. 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JOÃO MAGALHÃES (Blocol 
PMDB - MG) .. 

ZONTA (PP - SC - Pela ordem) - Outorga 
de prêmio à empresa COPERSUCAR - Coopera
tiva de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e 
Álcool do Estado de São Paulo pelo destaque na 
produção de etanol e açúcar .. 

COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB - BA 
Pela ordem) - Presença do Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, no Estado da Bahia para anúncio 
de propostas e projetos relativos ao transplante e 
doação de órgãos . 

NILSON MOURÃO (PT - AC - Pela ordem) 
- Celebração de convênio entre o Governo do Brasil 
e o Governo do Haiti na área educacional. .. 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados ALEX CANZIANI (PTB 
- PR), MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB - PB) .. 

MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB - RJ - Pela 
ordem) - Apoio à greve dos servidores administra
tivos da Policia Federal. .. 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
FERNANDO GABEIRA (PV - RJ) .. 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Encerra· 
mento da votação .. 

Rejeição da Emenda Aglutinativa n° 69 .. 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votação 
da Emenda Aglutinativa n° 73 .. 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado LEONARDO PICCiANI 
(Bloco/PMDB - RJ) .. 

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ELlENE LIMA (PP 
- MT), LUIZ BASSUMA (PT - BA) .. 

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

50248 

50248 

50249 

50250 

50251 

50251 

50251 

50252 

50252 

50252 

50252 

50252 

50252 

50260 

50260 

50260 

50260 

Usaram da palavra pela ordem, para reqis
tro de voto, os Srs. Deputados CHICO D'ANGELO 
(PT - RJ), EDSON SANTOS (PT - RJ), ROGÉRIO 
MARINHO (Bloco/PSB - RN), SERGIO PETECÃO 
(BlocolPMN - AC), SEVERIANO ALVES (Bloco/PDT 
- BA), MANUELA D'ÁVILA (BiocolPCdoB - RS).. 50261 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado MENDONÇA PRADO 
(DEM - SE) .. 50261 

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados AYRTON 
XEREZ (DEM, RJ), ANTONIO CARLOS PANNUN· 
ZIO (PSDB- SP), CHICO ALENCAR (PSOL - RJ), 
FERNANDO CORUJA (PPS - SC), BETO ALBU· 
QUERQUE (Bloco/PSB - RS) . 50262 

Usou da palavra peia ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado NEUCIMAR FRAGA (PR - ES). 50262 

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANDRÉ VAR· 
GAS (PT - PR), L1NCOLN PORTELA (PR - MG), 
ARMANDO ABíLlO (PTB - PB), SARNEY FILHO 
(PV - MA), DR. UBIALI (Bloco/PSB - SP), BER· 
NARDO ARISTON (Bloco/PMDB - RJ), ZEN ALDO 
COUTINHO (PSDB - PA), ROBERTO BRIDO (PP 
- BA), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
- SP), RONALDO CAIADO (DEM - GO), FER· 
NANDO CORUJA (PPS - SC). ANTONIO CARLOS 
PANNUNZIO (PSDB - SP), ZENALDO COUTINHO 
(PSDB - PA) .. 50263 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS) .. 50263 

Usou da palavra para orientação da respec
tiva bancada o Sr. Deputado CHICO ALENCAR 
(PSOL - RJ) .. 50264 

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB - DF 
- Pela ordem) - Convocação dos Deputados do Blo
co Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHSlPRB 
ao plenário . 50264 

EDUARDO VALVERDE (PT - RO - Pela oro 
dem) - Convocação dos Deputados do PT ao pie· 
nário . 50264 

SARNEY FILHO (PV - MA - Como Uder) 
- Nota do PV acerca das conseqüências danosas 
de queimadas e incêndios florestais sobre a biodi
versidade. Apresentaçâo de requerimento de trans
formação de sessão plenária em Comissão Geral 
para debate do assunto .. 50264 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados GERVÁSIOSILVA(PSDB 
- SC), JOÃO MATOS(Bloco/PMDB - SC), LEONAR· 
DO MONTEIRO (PT - MG), ELlSMAR PRADO (PT 
- MG), MARIA HELENA (BlocoIPSB - RR) .. 50265 

PRESIDENTE (Ariindo Chinaglia) - Leitura 
de alo da Presidência sobre a designação dos in
tegrantes do Grupo de Trabalho para Consolidação 
das Leis .. 50265 
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MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ - Pela 
ordem) - Solicitação aos Deputados Enio Bacci e 
João Dado de comparecimento ao plenário.......... 50266 

CHICO ALENCAR (PSOL - RJ - Como Llder) 
- Desinteresse da população brasileira pela políli
ca. Satisfação do capital financeiro com o Governo 
Luiz Inácio Lula da Silva ........................................ 50266 

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB - PE), RO
NALDO CAIADO (DEM - GO), HENRIQUE EDU
ARDO ALVES (Bloco/PMDB - RN)....................... 50267 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Encerra
menta da votação .................................................. 50267 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RONALDO CAIADO (DEM - GO)......................... 50267 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Rejeição 
da Emenda Aglutinativa n? 73................................ 50267 

FERNANDO CORUJA (PPS - SC - Como 
Lider) - Questionamento sobre as razões apresen
tadas pelo Relator Antonio Palocci para prorrogação 
do prazo de vigência da Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira - CPMF.............. 50277 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado MIGUEL CORRÉA JR. 
(PT - MG) ......................................................... 50278 

ONYX LORENZONI (DEM - RS - Como L1
der} - Acerto da rejeição, pelo Senado Federal, da 
Medida Provisória n' 377, de 2007, sobre a criação 
da Secretaria de Planejamento de Longo Prazo da 
Presidência da República, que cria cargos em co
missão do Grupo-Direção e Assessoramento Su
periores - DAS e de Funções Gratificadas............ 50278 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados ENIO BACCI (Bloco/PDT 
- RS). FLAVIANO MELO (Bloco/PMDB - AC)...... 50278 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
- SP - Como L1der)- Incapacidade de gestão do 
Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Inconsistência do 
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.. 50279 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de valo, os Srs. Deputados OSVALDO REIS (Blo-
co/PMDB - TO}, CARLOS SOUZA (PP - AM) ...... 50279 

ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA- Como 
Lider) - Acerto da rejeição, pelo Senado Federal, 
da Medida Provisória n' 377, de 2007, sobre a 
criação da Secretaria de Planejamento de Longo 
Prazo da Presidência da República, que cria cargos 
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores - DAS e de Funções Gratificadas. Rea
firmação do posicionamento contrário à prorrogação 
do prazo de vigência da Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira - CPMF.............. 50279 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Requeri
menta de destaque para votação em separado da 
expressão "contribuições sociais", constante doart. 
76 do Alo das Disposições Constitucionais Transitó

rias - ADCT, modificado pelo art. l' do substitutivo 
apresentado pelo Relator da matéria.................... 50280 

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP - Pela 
ordem) - Alteração e aprovação, pelo Senado Fe
deral, da Medida Provisória n' 378, de 2007, sobre a 
instituição de medidas adicionais de estímulo e apoio 
à reestruturação e ao ajuste fiscal dos Estados...... 50280 

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados EDUARDO VALVERDE 
(PT - RO), FERNANDO CORUJA (PPS - SC)..... 50280 

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados JOSÉ GENOINO (PT 
- SP), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) ........ 50281 

JOSÉ GENOINO (PT - SP - Pela ordem) 
- Retirada de expressão burra e cega constante 
no discurso do orador............................................ 50282 

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP - Pela 
ordem) - Acatamento do pedido de desculpas do 
Deputado José Genoíno........................................ 50282 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados JOÃO DADO (Bloco/PDT 
- SP), CAMILO COLA (Bloco/PMDB - ES)........... 50282 

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO 
CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP), JOSÉ CAR
LOS ALELUIA (DEM - BA), MIRO TEIXEIRA (Blo-
co/PDT - RJ), PAULO ABI-ACKEL (PSDB - MG), 
SARNEY FILHO (PV - MA), LUIZ SÉRGIO (PT 
- RJ), SÉRGIO MORAES (PTB - RS), BENEDI· 
TO DE LIRA (PP - AL), LlNCOLN PORTELA (PR 
- MG), BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS), 
EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC), FERNANDO 
CORUJA (PPS - SC), CHICO ALENCAR (PSOL 
- RJ), MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ)............. 50283 

LUCIANA GENRO (PSOL - RS - Pela ordem) 
- Críticas ao relatório apresentado pelo Deputado 
Marco Maia, Relator da CPI do Sistema do Tráfego 
Aéreo..................................................................... 50283 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado SABINO CASTELO BRANCO 
(PTB - AM)............................................................ 50284 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) -Informa
ção ao Plenário sobre o procedimento das próximas 
votações ................................................................. 50284 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RONALDO CAIADO (DEM - GO)......................... 50284 

JOVAIR ARANTES (PTB - GO- Pela ordem) 
- Regozijo com a conclusão das obras de duplica
ção da BR-060, no trecho Brasffia-Golánla........... 50284 

ROGÉRIO MARINHO (Bloco/PSB - RN - Peta 
ordem) - Proposta de ampliação dos irrvestimentos 
no setor educacional, apresenlada pela Comissão 
de Educação e Cultura .......................................... 50285 

EDUARDO VALVERDE (PT - RO - Pela or
dem) - Apoio de Deputados e Senadores ao Grupo 
Móvel de Combate ao Trabalho Escravo do Minis
tério do Trabalho e Emprego.................................. 50285 
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RONALDOCAIADO (DEM - GO)......................... 50285 

Usou da palavra para orientação da respec
tiva bancada o Sr. Deputado WILSON SANTIAGO 
(Bloco/PMDB- PB)...c........................................... 50285 

JOSÉMÚCIOMONTEIRO (PTB- PE- Como 
Líder) - Convocação dos Deputados ao plenário 
para votaçãoda propostade prorrogaçãoda vigên
cia daContribuiçãoProvisóriasobre Movimentação 
Financeira- CPMF. ............................................... 50286 

Usaramda palavrapela ordemos Srs.Depu
tadosAFONSO HAMM (PP- RS),RONALDO CAIA
DO (DEM - GO), CARLOS WILLlAN (Bloco/PTC 
- MG}..................................................................... 50286 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)- Encerra
mento da votação.................................................. 50286 

Manutenção da expressão destacada......... 50287 
Usouda palavrapela ordem, para registrode 

voto, o Sr. Deputado ZÉ GERALDO (PT - PA)...... 50287 
JOSÉ GENOINO (PT - SP - Pela ordem) 

- Convocaçãodos Deputados do PT ao plenário. 50298 
PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Requeri

mentodedestaqueparavotação emseparado daex
pressão "e de intervenção do domínioeconõmico".. 50298 

Usaramda palavrapara encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados RICARDO BARROS (PP 
- PR), DUARTE NOGUEIRA (PSDB - SP)........... 50298 

Usou da palavra para orienta~ão da res
pectiva bancada o Sr.Deputado JOS GENOINO 
(PT - SP)........................................................ 50298 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado PAULO RENATO SOUZA 
(P~DB - SP. Discurso retirado pelo orador para re
visão.).................................................................... 50299 

Usaram da palavrapara orientação das res
pectivas bancadas os SIS. Deputados ANTONIO 
CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP), LUIZ SÉR
GIO (PT - RJ), JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM 
- BA), ARNALDO JARDIM (PPS - SP), PAULO 
ABI-ACKEL (PSDB- MG), BETOALBUQUERQUE 
(Bloco/PSB - RS), RODRIGO ROLLEMBERG (Blo-
co/PSB - DF), PEDRO FERNANDES(PTB - MA), 
VILSONCOVATII (PP - RS), UNCOLN PORTELA 
(PR - MG), SARNEY FILHO (PV - MA), LUCIANA 
GENRO(PSOL- RS), BERNARDO ARiSTON (Blo-
co/PMDB - RJ)...................................................... 50299 

Usaram da palavra, pela ordem, para regis
tro de voto os Srs. Deputados ZÉ GERALDO (PT 
- PA), MÁRIO DE OLIVEIRA (Bloco/PSC - MG), 
ARNALDOJARDIM (PPS - SP)............................ 50300 

INOCÉNCIO OLIVEIRA (PR- PE- Pela ordem) 
-Apelo à Presidência paranão- convocação deses
são deliberativa no dia 28 de setembro de 2007....... 50300 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Resposta 
ao Deputado Inocêncio Oliveira............................. 50301 

Usou da palavra pela ordem o Sr Deputado 
POMPEO DE MATIOS (Bloco/PDT- RS)............ 50301 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto,o Sr.Deputado RIBAMARALVES (Bloco/ 
PSB - MA)......................................................... 50301 

LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS - Pelaor
dem) - Apeloà Presidência do Bancodo BrasilS/A 
de prorrogaçãodo prazo de vencimento de débitos 
dos produtores rurais e de liberação de recursos 
para custeio da safra agricola 2007/2008............. 50301 

Usaram da palavra, pela ordem, para regis
tro de voto os Srs. Deputados PEDRO NOVAIS 
(Bloco/PMDB - MA), WLADIMIR COSTA (Bloco/ 
PMDB - PA)...................................................... 50302 

DOMINGOS DUTRA(PT- MA- Pelaordem) 
- Realização, pelo Movimento dos Trabalhadores 
Rurais SemTerra- MST, de mobilizaçõespela re
fomna agrária.Ocupação pelo Movimentoda sede 
do INCRA em São Luis, Estado do Maranhão. Pe
dido ao Governo Federal de atendimento das rei
vindicações dos trabalhadores rurais.................... 50302 

LUIZCOUTO (PT- PB- Pelaordem)- Mani
!estaçãode pesarpelo falecimento do Prefeito Jairo 
Vieira Feitosa,do Municipio de Pombal, Estadoda 
Parafba.................................................................. 50302 

IVAN VALENTE (PSOL - SP - Pela ordem) 
- Posicionamento do PSOLem relaçãoà proposta 
de emenda à Constituiçãosobre a prorrogaçãodo 
prazode vigênciada ContribuiçãoProvisóriasobre 
Movimentação Financeira- CPMF........................ 50302 

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP - Pela 
ordem)- Manobrasdo Governo Federal para aprc
vaçãoda propostade emendaà Constituição sobre 
a prorrogação do prazodevigênciada Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF. 
Rejeição, pelo SenadoFederal, da medidaprovísó
ria sobre a criação da Secretaria de Planejamento 
de LongoPrazoda Presidênciada Repúblicae de 
cargos comissionados no Poder Executivo............ 50303 

MARCELO SERAFiM (Bloco/PSB - AM- Pela 
ordem) - Orientação da respectivabancada. Con
vocação dos Deputados do PSB a plenário.......... 50303 

Usou da palavra, pela ordem, para regis
tro de voto, o Sr. Deputado MOREIRA MENDES 
(PPS - RO)....................................................... 50304 

MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ - Pela 
ordem) - Solicitação ao Deputado Enio Bacci de 
comparecimento ao plenário................................. 50304 

Usaram da palavrapela ordemos SIS. Depu
lados RONALDO CAIADO(DEM- GO),ANTONIO 
CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP).................... 50304 

HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/PMDB 
- RN - Pelaordem)- Convocação dos Deputados 
do PMDB a plenário............................................... 50304 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
CARLOS WILLlAN (Bloco/PTC- MG).................. 50304 

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Encer
ramento da votação............................................... 50304 

Manutençãoda expressão destacada......... 50304 

http:Bloco/PMDB-PB)...c
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Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o sr, Deputado MIGUEL CORR~A JR. (PT 
-MG), .................................................................... 50315 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Requeri
mento de destaque para votação em separado do 
art. 2' do substitutivo.............................................. 50315 

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os srs. Deputados CARLOS WILLlAN (Blo-
co/PTC - MG), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
(PSDB - SP), JOSÉ GENOíNO (PT - SP), PAULO 
ABI-ACKEL (PSDB - MG)..................................... 50315 

FERNANDO CORUJA (PPS - SC) - Questão 
de ordem sobre eventual sobrestamento da pauta de 
votações pela Medida Provisória n' 374, de 2007, 
modificada pelo Senado Federal. .......................... 50317 

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados LIRA MAIA 
(DEM, PA), EMANUEL FERNANDES (PSDB - SP), 
ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA), BENEDITO 
DE LIRA (PP - AL), JOÃO MAIA (PR - RN), MIRO 
TEiXEIRA (Bloco/PDT - RJ), ARMANDO ABILlO 
(PTB - PB), LUCIANA GENRO (PSOL - RS), BETO 
ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS), LUIZ SÉRGIO 
(PT - RJ), BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB 
- RJ), ROBERTO SANTIAGO (PV - SP), MOREI
RA MENDES (PPS - RO)..................................... 50318 

RONALDO CAIADO (DEM, GO - Pela ordem) 
- Ponderação à Presidência sobre o sobrestamen
to da pauta de votações pela Medida Provisória n' 
374, de 2007, modificada pelo Senado Federal. ... 50319 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depulado 
BETO ALBUQUERQUE (Btoco/PSB - RS) ........... 50319 

MAURICIO RANDS (PT - PE - Pela ordem) 
- Caráter oficioso das informações do Deputado 
Ronaldo Caiado sobre o encaminhamento à Casa 
da Medida Provisória n' 374, de 2007, modificada 
pelo Senado FederaL ............................................ 50319 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
ao Deputado Mauricio Rands ................................ 50319 

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ), MAURI
CIO RANDS (PT - PE).......................................... 50319 

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB - DF 
- Pela ordem) - Caráter alvissareiro da aprovação 
do projeto de lei sobre criação do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico........ 50319 

MAURICIO RANDS (PT - PE - Pela ordem) 
- Falecimento do empresário pernambucano Ro
berto Ferraz ........................................................... 50320 

INOC~NCIO OLIVEIRA (PR - PE - Pela ar
dem) - Indagação à Presidência sobre os requeri
mentos de destaques remanescentes. Proposta de 
prorrogação dos trabalhos até 1 hora, com convo
cação imediata de nova sessão e><1raordinária para 
conclusão da votação da matéria.......................... 50320 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
ao Deputado Inocêncio Oliveira............................. 50320 

ROBERTO MAGALHÃES (DEM - PE - Pela 
ordem) - Indagação à Presidência sobre prejudi
cialidade de requerimento de destaque................. 50320 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
ao Deputado Roberto Magalhães.......................... 50320 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Encerra
mento da votação.................................................. 50321 

Manutenção do texto destacado.................. 50321 

Requerimento de destaque para votação em 
separado do § l' do art. 95, acrescentado ao Ato 
das Disposições Constituições Transitórias - ADCT 
pelo art. 2' do Substitutivo..................................... 50331 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Prorro
gação da sessão por 1 hora.................................. 50331 

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados WILSON SANTIAGO 
(Bloco/PMDB - PB), RONALDO CAIADO (DEM, 
GO), JOSÉ GENOfNO (PT - SP), ONYX LOREN
ZONI (DEM - RS)............................................. 50331 

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs, Deputados EMANUEL 
FERNANDES (PSDB - SP), BENEDITO DE LIRA 
(PP - AL), SOLANGE AMARAL (DEM - RJ), FER
NANDO CORUJA (PPS - SC), CHICO ALENCAR 
(PSOL - RJ), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ), PASTOR 
MANOEL FERREIRA (PTB - RJ), HENRIQUE EDU
ARDO ALVES (BlocoIPMDB - RN), L1NCOLN POR
TELA (PR - MG), MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT 
RJ), JOSÉ PAULOTÓFFANO (PV - SP), ZENALDO 
COUTINHO (PSDB - PA), BETO ALBUQUERQUE 
(Bloco/PSB - RS).................................................. 50333 

DÉCIO LIMA (PT - SC - Pela ordem) - Re
púdio à iniciativa da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo - FIESP,de exposição de car
taz com fotos dos Deputados da bancada federal do 
Estado de Santa Catarina, favoráveis à prorrogação 
do prazo de vigência da Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira - CPMF.............. 50333 

NEUCIMAR FRAGA (PR - ES - Pela ordem) 
- Apelo ao Ministério da Saúde de autorização para 
importação de córneas para transplante dos Esta
dos Unidos da América.......................................... 50334 

EDUARDO VALVERDE (PT - RO - Pela or
dem) - Crescimento econômico brasileiro com dis
tribuição de renda. Defesa de prorrogação do prazo 
de vigência da Contribuição Provisória sobre Movi
mentação Financeira - CPMF............................... 50334 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Encerra
mento da votação.................................................. 50335 

Manutenção do dispositivo destacado......... 50335 

Requerimento de destaque para votação em . 
separado da expressão "ou restabelecê-Ia", cons
tante do § 2' do art. 95 dos Ato das Disposições 
Transitórias, com redação dada pelo art. 2' do Subs
titutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda 
à Constituição n" 558-B, de 2006 .......................... 50345 
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Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados COLBERT MARTINS 
(Bloco/PMDB - BA), RONALDO CAIADO (DEM, 
GOl, JOSÉ GENOíNO (PT - SP), AYRTON XEREZ 
(DEM - RJ) . 

Usaram da palavra para orientação das res
peclivas bancadas os srs. Deputados LUIZ SÉRGIO 
(PT - RJ), PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB 
- RJ), ONYX LORENZONI (DEM - RS), LOBBE 
NETO (PSDB - SP), WALDIR NEVES (PSDB - MS), 
BENEDITO DE LIRA (PP - AL), DR. ADILSON 
SOARES (PR - RJ), ROBERTO SANTIAGO (PV 
- SP), CHICO ALENCAR (PSOL - RJ), FERNAN· 
DO CORUJA (PPS - SC), HENRIQUE EDUARDO 
ALVES (Bloco/PMDB - RN) .. 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) -Indeferi· 
mento da concessão da palavra ao Deputado Onyx 
Lorenzoni. , . 

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados MIRO TEI· 
XEIRA (BlocoIPDT - RJ), BETO ALBUQUERQUE 
(Bloco/PSB - RS) . 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB - PE) . 

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado WI LLlAM WOO 
(PSDB - SP) .. 

CIDA DIOGO (PT .. RJ - Pela ordem) - Re· 
púdio às declarações prestadas pelo Coronel Llcio 
Maciel ao Jornal do Brasil. Solidariedade ao Depu
tado José Genoíno .. 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Encerra
mento da votação . 

Manutenção da expressão destacada .. 
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 

ONYX LORENZONI (DEM - RS) . 
PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Abertura 

de novo painel na próxima sessão . 
VI - Encerramento 

4 - PARECERES - Projetos de Lei n's 4.490
AlOl, 3.667-B/04, 5.194-B/05, 5.300·Al05, 6.281
Al05, 127-Al07, 129-B/07, 824-Al07, 931-Al07, 
932-Al07 e 1.409-Al07 . 

S-ERRATA 

a) SERViÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (DCD n' 066, de 
13.04.07, página 16121, coluna 1) . 

50645 

50347 

50348 

50348 

50349 

50349 

50349 

50349 
50349 

50361 

50361 

50364 

50395 

COMISSÕES 

6-ATAS 

Comissão de Educação e Cultura, 64' Heu
nião (Ordinária), em 19-9-07 e 65' Reunião (Audi· 
éncia Pública), em 25-9-07 .. 50395 

Comissão de Finanças e Tributação, 28' Heu
nião (Ordinária), em 29-8-07 .. 50397 

Comissão de Legislação Participativa, Termo 
de Reunião, em 26-9-07 . 50402 

Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, • 18' Reunião (Audiência 
Pública), em 29-11-06, Reunião Conjunta com as 
Comissões de: Finanças e Tributação e de Desen
volvimento Econômico, Indústria e Comércio, em 
30-8-07, 37' Reunião (Ordinária), em 12-9-07, 38' 
Reunião (Extraordinária), em 18-9-07e 39' Reunião 
(Ordinária), em 20-9-07 .. 50402 

Comissão de Seguridade Social e Famflia, 
50' Reunião (Ordinária), em 18-9-07 e 51' Reunião 
(Ordinária), em 19-9-07 .. 50420 

Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, 46' Reunião (Ordinária), em 5-9
07,50' Reunião (Audiência Pública), em 18-9-07 
e 51' Reunião (Ordinária), em 19-9-07 .. 50424 

• Ata com notas taquigraficas 

7 - DESIGNAÇÕES 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Industria e Comércio, em 26-9-07 . 50435 

Comissão de Relações Exteriores e de De
fesa Nacional, em 26-9-07 . 50435 

SEÇÃO 1/ 

8 - ATOS DO PRESIDENTE 

a) Dispensar: Cláudia Nunes Guimaraes..... 50435 
b) Designar: Antônio Bandeira de Assunção, 

Gilmar de Morais Bezerra, Jarbas Bonifácio, Kaiser 
Leal Brum .. 50435 

c) Designar (SUBSTITUTOS): Welson Duarte 
Porto .. 50436 

9-MESA 
10 - LIDERES E VICE·LIDERES 
11 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO 
12 - COMISSÕES 
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Ata da 2598 Sessão, Extraordinária, Matutina, 
em 26 de setembro de 2007 

Presidência dos Srs.: Arlindo Chinaglia, Presidente; Nárcio Rodrigues, 
1° Vice-Presidente; Inocêncio Oliveira, 2° Vice-Presidente 

ÀS 9 HORAS E 30 MINUTOS COMPA
RECEM À CASA OS SRS.: 

Narcio Rodrigues 
Osmar Serraglio 
José Carlos Machado 
Arnon Bezerra 
Alexandre Silveira 

RORAIMA 

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc 
Mareio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Neudo Campos PP 
Presentes Roraima: 5 

AMAPÁ 

Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Presentes Amapá: 1 

PARÁ 

Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc 
Nilson Pinto PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc 
Presentes Pará: 4 

AMAZONAS 

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

RONDÔNIA 

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Mauro Nazi! PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Presentes Rondônia: 4 

ACRE 

Henrique Afonso PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Presentes Acre: 2 

TOCANTINS 

Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Moises Avelino PMOB PmdbPscPtc 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPlc 
Presentes Tocantins: 3 

MARANHÃO 

Carlos Brandão PSOB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Domingos Dutra PT 
Julião Amin POT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Sarney Filho PV 
Waldir Maranhão PP 
Presentes Maranhão: 7 

CEARÁ 

Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Eudes Xavier PT 
Gorele Pereira PR 
José Guimarães PT 
Manoel Salviano PSOB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMOB pmdbPscPtc 
Raimundo Gomes de Matos PSOB 
Presentes Ceará: 8 

PIAuí 

B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Marcelo Castro PMOB PmdbPscPtc 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Presentes Piauí: 4 

RIO GRANDE DO NORTE 

Fátima Bezerra PT 
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Presentes Rio Grande do Norte: 2 

PARAíBA 

Armando Abllio PTB 
Luiz Couto PT 
Presentes Paraíba: 2 
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PERNAMBUCO 

Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Paulo Rubem Santiago PT 
Pedro Eugênio PT 
Presentes Pernambuco: 4 

ALAGOAS 

Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Presentes Alagoas: 1 

BAHIA 

Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Edson Duarte PV 
Fernando de Fabinho DEM 
João Leão PP 
Jorge Khoury DEM 
José Rocha PR 
Jusmari Oliveira PR 
Luiz Carreira DEM 
Maurício Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Tonha Magalhães PR 
Walter Pinheiro PT 
Presentes Bahia: 16 

MINAS GERAIS 

Bilac Pinto PR 
Geraldo Thadeu PPS 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
José Santana de VasconcelloPR 
Leonardo Monteiro PT 
Luiz Fernando Faria PP 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc 
Reginaldo Lopes PT 
Virgílio Guimarães PT 
Presentes Minas Gerais: 9 

EspiRITO SANTO 

Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc 
Rita Camata PMDB PmdbPscPlc 
Presentes Espírito Santo: 2 

RIO DE JANEIRO 

Cida Diogo PT 
Dr. Paulo Cesar PR 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc 
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Fernando Gabeira PV 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPlc 

Jair Bolsonaro PP 
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Presentes Rio de Janeiro: 11 

SÃO PAULO 

Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Ivan Valente PSOL 
Janele Rocha Pietá PT 
João Dado PDT PsbPdlPCdoBPmnPhsP 
Jorge Tadeu Muda/en DEM 
José Genolno PT 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Paulo Malu! PP 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc 
Renato Amary PSDB 
Vicentinho PT 
Presentes São Paulo: 14 

MATO GROSSO 

Carlos Abicalil PT 
Presentes Mato Grosso: 1 

DISTRITO FEDERAL 

Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc 
Presentes Distrito Federal: 2 

GOIÁS 

Leonardo Vilela PSDB 
Pedro Wilson PT 
Rubens Otoni PT 
Presentes Goiás: 3 

MATO GROSSO DO SUL 

Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc 
Presentes Mato Grosso do Sul: 2 

PARANÁ 

Alfonso Camargo PSDB 
Alex Canziani PTB 
Assis do Couto PT 
Dilceu Spera!ico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
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Luiz Carlos Hauly PSDB 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc 
Odflio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc 
Presentes Paraná: 10 

SANTA CATARINA 

Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc 
Fernando Coruja PPS 
José Carlos Vieira DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Presentes Santa Catarina: 7 

RIO GRANDE DO SUL 

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Darctsío Perondi PMDB PmdbPscPtc 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Tarclsio Zimmermann PT 
Vilson Covatti PP 
Presentes Rio Grande do Sul: 11 

I - ABERTURA DA SESSÃO 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 
143 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. 

. Está aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus e em nome do povo 

brasileiro iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da 

sessão anterior. 

11 - LEITURA DA ATA 

O SR. MANATO, 1° Suplente de Secretário, ser
vindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata 
da sessão antecedente, a qual é, sem observações, 
aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Pas
sa-se à leitura do expediente. 

O SR. MANATO, 1° Suplente de Secretário, 
servindo como 10 Secretário, procede à leitura do 
seguinte 

11I - EXPEDIENTE 

Of. SGP n° 5.864/07 

São Paulo, 21 de agosto de 2007 

Ao Excelentfssimo Senhor 
Depulado Arlindo Chinaglia 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Brasflia - DF 

Senhor Deputado, 
Encaminho a Vossa Excelência o Requerimento 

n° 2.362, de 2007, apresentado pela Deputada Maria 
Lúcia Amary, em 16-8-2007, propondo voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor Deputado Federal 
Júlio Redecker. 

Valho-me da oportunidade para apresentar os 
protestos de minha alta consideração. - Deputado Vaz 
de Lima, Presidente. 

REQUERIMENTO N" 2.362, DE 2007 

Requeiro, nos termos do art. 165, inciso IX da XII 
Consolidação do Regimento Interno, seja consignado 
na ata de nossos trabalhos manifestação de pesar pelo 
falecimento, em 17 de julho de 2007, do Deputado Fe
deral Júlio Redecker. 

Requeiro ainda, que desta manifestação se dê 
ciência à Senhora salete Redecker, com endereço na 
Rua Coronel Frederico l.ink, 714, apartamento 206, 
Porto Alegre/RS, CEP: 93.336-002; à Senhora Gover
nadora do Estado do Rio Grande do Sul, Veda Crucius, 
com endereço no Palácio Piratini, na Praça Marechal 
Deodoro s/n°, Porto Alegre/RS, CEP: 90.010-282; e ao 
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado 
Federal Arlindo Chinaglia, com endereço na Praça dos 
Três Poderes, s/n°, BrasflialDF; CEP: 70.160-900. 

Justificação 

A Liderança do PSDB da Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo, quer manifestar o seu profun
do pesar, pelo falecimento do Deputado Federal Júlio 
Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, vftima do 
trágico acidente, ocorrido na terça-feira, dia 17 de julho 
de 2007, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, 
com um avião da TAM. 

O Deputado Júlio Redecker foi um grande idealista 
que honrou o seu estado, o seu partido e o Congresso 
Nacional, onde atuou com destacado desempenho na 
defesa das nobres causas da política brasileira. 

Júlio Redecker nos deixa um legado de honradez 
e competência no exerclcio de sua vida pública. Com
bativo e destemido, ganhou notoriedade entre os seus 
pares, conquistando por isso a liderança da minoria 
na Câmara Federal. 
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Júlio Redecker exercia o seu quarto mandato 
como deputado federal. 

A tragédia aérea ocorrida no aeroporto de Congo
nhas, São Paulo,abalou a opinião pública no mundo todo, 
principalmente porque cerca de 200 pessoas perderam a 
vida neste que foi o maior acidente da aviação no Brasil. 

O Deputado foi um dos parlamentares mais atu
antes em prol da instalação da CPI do "Apagão Aéreo" 
na Câmara Federal. 

Nós temos o dever de exigir das autoridades com
petentes a mais rigorosa apuração dos fatos. 

Sala das Sessões, 16-8-2007. - Maria Lúcia 
Amar. 

Publique-se. Oficie-se. Arquive-se. 
Em 26-9-2007. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

Ofício n° 399(CN) 

Brasília, 24 de setembro de 2007 

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

Assunto: Remessa de autógrafo de decreto legislativo. 

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

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 235, de 2007, 
promulgado pelo senhor presidente do Senado Federal, 
que "Exclui do AnexoVI da Lei n° 11.451,de 7defevereiro 
de 2007, o Programade Trabalho26.782.0236.1248.0013 
- Construção de Trechos Rodoviários na BR-319, no Es
tado do Amazonas, trecho Manaus-Divisa AMlRO." 

Atenciosamente, Senador Efraim Morais, Pri
meiro-Secreterio. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 235, DE 2007 

Exclui do Anexo VI da Lei n° 11.451, 
de 7 de fevereiro de 2007, o Programa de 
Trabalho 26.782.0236.1248.0013 - Constru
ção de Trechos Rodoviários na BR-319, no 
Estado do Amazonas, trecho Manaus-Divi
saAMlRO. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica excluído do Anexo VI da Lei Orça

mentária para 2007 (Lei n"11.451, de 7 de fevereiro de 
2007), o Programa de Trabalho 26.782.0236.1248.0013 
Construção de Trechos Rodoviários na BR-319, no 
Estado do Amazonas, trecho Manaus-Divisa AMIRO. 

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

Congresso Nacional, 24 de setembro de 2007. 
- Senador Renan Calheiros, Presidente 

Publique-se. Arquive-se. 
Em 26-9-2007. - Arlindo Chlnagliam, 

Presidente. 

OF/GAB/I/N" 1.250 

Brasllia, 25 de setembro de 2007 

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

Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelência a relação dos 

nomes dos Deputados do PMDB que comporão o Gru
po de Trabalho destinado a efetuar a Consolidação da 
Legislação com vistas a identificar e reduzir, se for O 

caso, o número de leis em vigor, em face de sua mul
tiplicidade e repetição. 

TITULARES 

Asdrubal Bentes 
Mauro Benevides 
Rita Camata 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. 

Publique-se. 
Em 26-9-2007. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

OF./GAB/I/N° 1.251 

Brasília, 25 de setembro de 2007 

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

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Celso Russomanno - PP passa a integrar, na qualidade 
de Suplente, a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de Lei n' 20, de 2007, que "dispõe 
sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e sobre 
a regularização fundiária sustentável de áreas urbanas, 
e dá outras providências", em vaga existente. 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e elevada consideração. - Deputado 
Henrique Eduardo Alves, Uder do Bloco. 

Defiro. Publique-se. 
Em 26-9-2007. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 
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OF.lGABII/N° 1.252 

Brasflia, 23 de setembro de 2007 

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

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Takayama - PSC passa a integrar, na qualidade de 
SUPLENTE, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, em substituição ao Deputado 
Mário de Oliveira - PSC. 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e elevada consideração. - Deputado 
Henrique Eduardo Alves, Líder do Bloco. 

Defiro. Publique-se. 
Em, 26-9-2007.- Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

OF.BI 042 107 

Brasília, 26 de setembro de 2007 

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

Senhor Presidente, 
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos Depu

tados Flávio Dino (PCdoB), Ciro Gomes (PSB), Miro 
Teixeira (PDT) para integrar ao Grupo de Trabalho para 
Consolidação das Leis. - GT - LEX. 

Respeitosamente, - DeputadoPaulo Pereira da Sil
va, Líder do Bloco PDT, PSB, PedoB, PMN, PHS, PRB. 

Publique-se. 
Em 26-9-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

OF.B/43/07 

Brasflia, 26 de setembro de 2007 

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

Senhor Presidente, 
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Depu

tado Arnaldo Viana (PDT), para titular e o Deputado 
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), para titular e relator da 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Pro
jeto de Lei n° 630, de 2003, do Senhor Roberto Gouveia, 
que "altera o art. 1e da Lei n° 8.001, de 13 de março de 
1990, constitui fundo especial para financiar pesquisas 
e fomentar a produção de energia elétrica e térmica a 

partir da energia solar e da energia eólica, e dá outras 
providências" (fontes renováveis de energia). 

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

Publique-se. 
Em 26-9-2007. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

OF. B/44/2007 

Brasília, 26 de setembro de 2007 

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

Senhor Presidente, 
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos Depu

tados Marcos Medrado (PDT) e VALTENIR PEREIRA 
(PSB), para titulares, Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
n° 366-A, de 2005, que "dá nova redação ao inciso 11 do 
art. 98 da Constituição Federal e ao art. 30 do Ato das 
DisposiçõesConstitucionaisTransitórias", estabelecendo 
o concursopúblico paraseleçãode juiz de paz, mantendo 
os atuais até a vacância das respectivas funções. 

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

Publique-se. 
Em, 26-9-2007. - Arlindo Chinaglia, 

Presidente. 

Ofício Presidente n° 676/2007 - Caindr 

Brasília, 6 de setembro de 2007 

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

Assunto: Publicação do PL n° 824/2007 

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre
ciação do Projeto de Lei n° 824 de 2007, por este Ór
gão Técnico. 

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

Respeitosamente, - Deputada Vanessa Gra
zziolin, Presidente. 

Publique-se. 
Em, 26-9-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 
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OUCIO Presidente n° 73212007 - Caindr 

Brasília, 20 de setembro de 2007 

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

Assunto: Publicação do PL n° 1.409/2007 

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre
ciação do Projeto de Lei n° 1.409 de 2007, por este 
Órgão Técnico. 

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

Respeitosamente, - Deputada Vanessa Gra
zziotin, Presidente. 

Publlque-se. 
Em, 26-9-07. - Arlindo Chinaglia, Pre· 

sidente. 

OI. n° 360 - PP/2007 - CCJC 

Brasília, em 18 de setembro de 2007 

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

Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa excelência cablvel, o Pro

jeto de Lei n° 4.490/2001, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data. 

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

Publique-se. 
Em, 26-9-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

Of. n° 362 - PP/2007 - CCJC 

Brasflia, em 18 de setembro de 2007 

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

Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n' 931/2007, 
apreciado por este Órgão Técnico, nesta data. 

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

Publique-se. 
Em, 26-9-2007. - Arlindo Chinaglia, 

Presidente. 

Of. n° 368 - PP/2007 - CCJC 

Brasília, em 19 de setembro de 2007 

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

Senhor Presidente, 
Comunico aVossa Excelência,em cumprimento ao 

Art. 58 doRegimentoInterno,a apreciaçãopor esteÓrgão 
Técnico,nesta data, do Projeto de Lei n° 3.667-A/2004. 

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

Atenciosamente, - Deputado Leonardo Piccia
ni, Presidente. 

Publique-se. 
Em, 26-9-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

OUcio-Pres. n° 248/2007 

Brasília, 19 de setembro de 2007 

Ao Excelenllssimo Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
Presidente da Câmara dos Deputados 

Senhor Presidente, 
Em cumprimentoao disposto no art.58 doRegimen

to Interno,comunico aVossa Excelência a apreciação do 
Projeto de Lei n° 5.194/2005, por este Órgão Técnico. 

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

Respeitosamente, - Deputado Wellíngton Fa
gundes, Presidente. 

Publique-se. 
Em, 26-9-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

Ofício n° 805/2007-P 

Brasília, 18 de setembro de 2007 

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

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Exceiência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
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apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei 
n° 129, de 2007. 

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

Respeitosamente, - Deputado JorgeTadeu Mu
dalen, Presidente. 

Publique-se. 
Em, 26-9-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

Ofício n° 813/2007-P 

Brasília, 19 de setembro de 2007 

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

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei 
n° 932, de 2007. 

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

Respeitosamente, - Deputado JorgeTadeu Mu
dalen, 'Presidente. 

Publique-se. 
Em, 26-9-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

Ofício n° 774/2007-P 

Brasília, 5 de setembro de 2007 

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

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei 
n° 127, de 2007 

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

Respeitosamente, - Deputado Ribamar Alves, 
2° Vice-Presidente no Exercrcio da Presidência 

Publique-se. 
Em, 26-9-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

Of. P-255/2007/CVT 

Brasflia, 19 de setembro de 2007 

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

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei 

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

Regimento Interno, comunico a V.Ex' que a Comissão 
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 5.300/05 - do Sena
do Federal- (PLS n° 181/04) - que "dá denominação 
de Aeroporto de Bauru - Comandante João Ribeiro 
de Barros ao Aeroporto de Bauru, no Estado de São 
Paulo" , e o Projeto de Lei n° 5.169/05, apensado. 

Atenciosamente, - Deputado Eliseu Padilha, 
Presidente. 

Publique-se. 
Em 26-9-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

Of. P-256/07/CVT 

Brasília, 19 de setembro de 2007 

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

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

Regimento Interno, comunico a V.Ex' que a Comissão 
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realiza
da hoje, rejeitou o Projeto de Lei n° 6.281/05 - do Sr. 
Carlos Alberto Leréia - que "acrescenta inciso ao art. 
105 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro". 

Atenciosamente, - Deputado Eliseu Padilha, 
Presidente. 

Publique-se. 
Em 26-9-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
 
N° 1'52, DE 2007
 

(Do Sr. João Campos e outros)
 

Revoga o art. 4° da Emenda Constitu
cional n° 41, de 2003. 

Despacho: Apense-se à PEC-n° 
555/2006. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário. 
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto cons
titucional: 

Art. 1° Fica revogado o art. 4° da Emenda Cons
titucional n° 41, de 2003. 

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vigor 
na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
1° de janeiro de 2004. 

Justificação 

Uma das mais cruéis medidas tomadas contra os 
servidores públicos aposentados residiu, sem dúvida, 
na instituição de cobrança previdenciária sobre seus 
proventos. Tentada inúmeras vezes durante o governo 
anterior ao atual, a iniciativa só prosperou, por ironia, 
em gestão capitaneada pelo partido poHlico que sem
pre foi seu maior adversário. 

A matéria foi objeto de grande polêmica na discus
são da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.105, 
proposta pela entidade de classe dos membros do Mi
nistério Público. Na ocasião, restou vencido o voto da 
relatora, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, 
que acolhia a ação sob a alegação de que o estabele
cimento de contribuição previdenciária sobre a retribui
ção de servidor já aposentado configurava a violação 
de ato jurldico perfeito, protegido pela Carta. 

Não há dúvida de que o assunto traz em seu bojo 
enorme grau de polêmica. Mas não se pode negar ao 
Congresso Nacional a possibilidade de rever o ato 
que praticou, porque se a decisão judicial a respeito 
revestiu-se de caráter definitivo, mesma restrição não 
se pode impor ao Poder Legislativo, a quem compe
te, por força de suas atribuições institucionais, revisar 
continuamente todo e qualquer ato que pratique. 

Com efeito, surgiu, na ocasião em que foi apre
ciada a ação direta antes referida, a acusação de que 
o acórdão havia sido prolatado por força de elementos 
mais políticos que jurídicos. Causou estranheza que 
alguns dos magistrados envolvidos no julgamento do 
feito manifestassem entendimento contrário ao que 
externaram em outras oportunidades. Assim, se não 
houve como confrontar decisão de natureza política 
onde deveria ter prevalecido o conteúdo do ordena
mento jurídico, não há que se tolher a capacidade da 
esfera efetivamente política de reapreciar o tema. 

Se isso for feito, o Congresso Nacional terá opor
tunidade de rever entendimento que, se não contrariou, 
conforme bem ou mal decidiu o Supremo, o conteúdo 
positivo do ordenamento jurídico, certamente ofendeu 

seus fundamentos. A decisão de impingir encargo in
devido a servidores com idade avançada, desvirtuando 
e subvertendo a sólida concepção que tinham de suas 
relações com a administração pública, não ocorreria 
senão nas circunstâncias específicas em que foi pro
movida. Tratava-se de iniciativa apresentada por go
verno recém-instalado, na qual se vislumbrava a pos
sibilidade de resgatar pelo menos em parte a saúde 
das contas públicas. 

Hoje se enxerga com mais n~idez do que na oca
sião a falsidade dessa premissa. Não se tem noticia 
de que o Estado brasileiro tenha, depois da contri
buição estabelecida, reduzido suas necessidades de 
financiamento. Ao contrário, a dívida pública cresce 
em proporções alarmantes e avança com impiedosa 
voracidade sobre os gastos sociais de todos os níveis 
da administração pública. 

Ante tal constatação, é inevitável que o Parla
mento, do qual se deve esperar a dinâmica própria 
das democracias, recupere com a maior abrangên
cia possível os danos e sofrimentos afinal inúteis que 
causou. Entendimento no sentido contrário significa 
não serem os representantes da população capazes 
de reconhecer um erro que cometeram e não há con
duta mais nefasta do que sobrepor a vaidade ao inte
resse público. Cabe, assim, invocando o precedente 
da Emenda Constitucional nO 47, promover a aplica
ção dos efeitos financeiros da alteração aqui sugerida 
desde sua origem. 

Assim, pede-se dos nobres Pareso gesto de gran
deza e comiseração que significará, por parte das Ca
sas Legislativas, o endosso à presente proposição. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2007. 
Deputado João Campos. 

Proposição: PEC 0152/07 

Autor da Proposição: JOÃO CAMPOS E OUTROS 

Data da Apresentação: 05/09/2007 

Ementa: Revoga o art. 4° da Emenda Constitucional 
n° 41, de 2003. 

Possui Assinaturas Suficientes: SIM 

Totais de Assinaturas: Confirmadas 171 
Não Conferem 007 
Fora do Exercício 005 
Repetidas 036 
Ilegíveis 000 
Retiradas 000 
Total 219 
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Assinaturas Confirmadas 

ADÃO PREITO PT RS 
AELTON FREITAS PR MG 
AFFONSO CAMARGO PSDB PR 
ALFREDO KAEFER PSDB PR 
ANDREIA ZITO PSDB RJ 
ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG 
ANTONIO BULHÔES PMDB SP 
ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT MS 
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB SP 
ARNALDO VIANNA PDT RJ 
ASDRUBAL BENTES PMDB PA 
ASSIS DO COUTO PT PR 
ÁTILA LINS PMDB AM 
ÁTILA LIRA PSB PI 
AUGUSTO CARVALHO PPS DF 
AUGUSTO FARIAS PTB AL 
AYRTON XEREZ DEM RJ 
BEL MESQUITA PMDB PA 
BENEDITO DE LIRA PP AL 
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG 
BRUNO ARAÚJO PSDB PE 
CÂNDIDO VACCAREZZA PT SP 
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO 
CARLOS BRANDÂO PSDB MA 
CARLOS SANTANA PT RJ 
CARLOS SOUZA PP AM 
CEZAR SCHIRMER PMDB RS 
CHICO LOPES PCdeB CE 
CIRO PEDROSA PV MG 
CLAUDIO DIAl PSDB RS 
CLÓVIS FECURY DEM MA 
CRISTIANO MATHEUS PMDB AL 
DAMIÃO FELlCIANO PDT PB 
DÉCIO LIMA PT SC 
DELEY PSC .RJ 
DR. ADILSON SOARES PR RJ 
DR. NECHAR PV SP 
DUARTE NOGUEIRA PSDB SP 
EDGAR MOURY PMDB PE 
EDIO LOPES PMDB RR 
EDMAR MOREIRA DEM MG 
EDUARDO AMOR IM PSC SE 
EDUARDO GOMES PSDB TO 
EDUARDO LOPES PSB RJ 
ELCIONE BARBA LHO PMDB PA 
ELlENE LIMA PP MT 
ELlSMAR PRADO PT MG 
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB CE 
EVANDRO MILHOMEN PCdeB AP 
FÁTIMA PELAES PMDB AP 
FELIPE BORNIER PHS RJ 
FERNANDO CHUCRE PSDB SP 

FERNANDO CORUJA PPS SC 
FERNANDO DE FABINHO DEM BA 
FERNANDO DINIZ PMDB MG 
FLAVIANO MELO PMDB AC 
FRANCISCO ROSSI PMDB SP 
FRANK AGUIAR PTB SP 
GERALDO PUDIM PMDB RJ 
GERMANO BONOW DEM RS 
GERSON PERES PP PA 
GILMAR MACHADO PT MG 
GIOVANNI QUEIROZ PDT PA 
GUILHERME CAMPOS DEM SP 
GUILHERME MENEZES PT BA 
GUSTAVO FRUET PSDB PR 
HENRIQUE AFONSO PT AC 
HUGO LEAL PSC RJ 
ILDERLEI CORDEIRO PPS AC 
INDIO DA COSTA DEM RJ 
JAIME MARTINS PR MG 
JAIR BOLSONARO PP RJ 
JAIRO ATAIDE DEM MG 
JOÃO CAMPOS PSDB GO 
JOÃO CARLOS BACELAR PR BA 
JOÃO DADO PDT SP 
JOÃO MAGALHÃES PMDB MG 
JOÃO MATOS PMDB SC 
JOÃO OLIVEIRA DEM TO 
JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL 
JOFRAN FREJAT PR DF 
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PR BA 
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT SP 
JOSÉ MENTOR PT SP 
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PR MG 
JOVAIR ARANTES PTB GO 
JÚLIO CESAR DEM PI 
JÚLIO DELGADO PSB MG 
JURANDIL JUAREZ PMDB AP 
JUSMARI OLIVEIRA PR BA 
JUTAHY JUNIOR PSDB BA 
LEANDRO SAMPAIO PPS RJ 
LEANDRO VILELA PMDB GO 
LELO COIMBRA PMDB ES 
LEONARDO PICCIANI PMDB RJ 
LEONARDO QUINTÃO PMDB MG 
L1NCOLN PORTELA PR MG 
LIRA MAIA DEM PA 
LUCENIRA PIMENTEL PR AP 
LÚCIO VALE PR PA 
LUIS CARLOS HEINZE PP RS 
LUIZ CARLOS BUSATO PTB RS 
LUIZ CARREIRA DEM BA 
LUIZ FERNANDO FARIA PP MG 
MANOEL SALVIANO PSDB CE 
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MARCELO ALMEIDA PMDB PR 
MARCELO GUIMARÃES FILHO PMDB BA 
MARCELO ITAGIBA PMDB RJ 
MÁRCIO FRANÇA PSB SP 
MARCONDES GADELHA PSB PB 
MARIA LÚCIA CARDOSO PMDB MG 
MARINHA RAUPP PMDB RO 
MÁRIO DE OLIVEIRA PSC MG 
MAURO BENEVIDES PMDB CE 
MOACIR MICHELETTO PMDB PR 
NELSON GOETTEN PR SC 
NELSON MEURER PP PR 
NEUCIMAR FRAGA PR ES 
NILSON PINTO PSDB PA 
ODíLlO BALBINOTTI PMDB PR 
OSMAR JÚNIOR PCdoB PI 
OSÓRIO ADRIANO DEM DF 
PASTOR MANOEL FERREIRA PTB RJ 
PAULO ABI-ACKEL PSDB MG 
PAULO HENRIQUE LUSTOSA PMDB CE 
PAULO MALUF PP SP 
PAULO PIAU PMDB MG 
PAULO ROBERTO PTB RS 
PEDRO CHAVES PMDB GO 
PEDRO EUGÊNIO PT PE 
PEDRO HENRY PP MT 
PEDRO NOVAIS PMDB MA 
PEDRO WILSON PT GO 
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB AC 
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB GO 
RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE 
RATINHO JUNIOR PSC pR 
RAUL JUNGMANN PPS PE 
RENATO AMARY PSDB SP 
RIBAMAR ALVES PSB MA 
RICARDO IZAR PTB SP 
RITA CAMATA PMDB ES 
ROBERTO ROCHA PSDB MA 
RODOVALHO DEM DF 
RODRIGO ROLLEMBERG PSB DF 
RONALDO CUNHA LIMA PSDB PB 
SANDES JÚNIOR PP GO 
SANDRO MABEL PR GO 
SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP 
SEVERIANO ALVES PDT BA 
SILAS CÁMARA PSC AM 
SILVINHO PECCIOLl DEM SP 
TAKAYAMA PSC PR 
TATICO PTB GO 
ULDURICO PINTO PMN BA 
VALADARES FILHO PSB SE 
VALTENIR PEREIRA PSB MT 
VELOSO PMDB BA 

VICENTE ARRUDA PR CE
 
VIGNATTI PT SC
 
VILSON COVATTI PP RS
 
WALDIR MARANHÃO PP MA
 
WANDENKOLK GONÇALVES PSDB PA
 
WILLlAM WOO PSDB SP
 
WILSON BRAGA PMDB PB
 
WLADIMIR COSTA PMDB PA
 
WOLNEY QUEIROZ PDT PE
 
ZÉ GERALDO PT PA
 
ZÉ GERARDO PMDB CE
 
ZENALDO COUTINHO PSDB PA
 
ZEQUINHA MARINHO PMDB PA
 

Assinaturas que Não Conferem 

JOÃO MAIA PR RN 
MARCOS ANTONIO PRB PE 
MAURíCIO TRINDADE PR BA 
PAULO PEREIRA DA SILVA PDT SP 
PROFESSOR SETIMO PMDB MA 
ROGERIO LISBOA DEM RJ 
SILVIO LOPES PSDB RJ 

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício 

ACÉLlO CASAGRANDE PMDB SC 
BISPO GÊ TENUTA DEM SP 
CHICO ABREU PR GO 
NERJ GELLER PSDB MT 
SANDRO MATOS PR RJ 

Assinaturas Repetidas 

ÁTILA LINS PMDB AM 
AYRTON XEREZ DEM RJ 
CHICO LOPES PCdoB CE 
CHICO LOPES PCdoB CE 
DAMIÃO FELlCIANO PDT PB 
DAMIÃO FELlCIANO PDT PB 
DELEY PSC RJ 
ELlENE LIMA PP MT 
ELlENE LIMA PP MT 
EUN[CIO OLIVEIRA PMDB CE 
EVANDRO MILHOMEN PCdoB AP 
GERMANO BONOW DEM RS 
GUILHERME MENEZES PT BA 
GUILHERME MENEZES PT BA 
ILDERLEI CORDEIRO PPS AC 
JOÃO DADO PDT SP 
JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL 
JÚLIO CESAR DEM PI 
JURANDIL JUAREZ PMDB AP 
LELO COIMBRA PMDB ES 
LEONARDO QUINTÃO PMDB MG 
L1NCOLN PORTELA PR MG 
LÚCIO VALE PR PA 
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LÚCIO VALE PR PA 
MARCELO ALMEIDA PMDB PR 
MARCONDES GADELHA PSB PB 
MARCOS ANTONIO PRB PE 
MÁRIO DE OLIVEIRA PSC MG 
NELSON MEURER PP PR 
PAULO HENRIQUE LUSTOSA PMDB CE 
PAULO PIAU PMDB MG 
RITA CAMATA PMDB ES 
WALDIR MARANHÃO PP MA 
ZÉ GERALDO PT PA 
ZÉ GERARDO PMDB CE 
ZENALDO COUTINHO PSDB PA 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
 
N° 107, DE 2007
 

(Do Sr. Carlos Bezerra)
 

Dispõe sobre o prazo decadencial do 
direito de pleitear restituição do indébito 
tributário, nos casos de tributos sujeitos a 
lançamento por homologação. 

Despacho: Às Comissões de Finanças e 
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constitui
ção e Justiça e de Cidadania (Ar!. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O inciso I do art. 168 da Lei n° 5.172, de 

25 de outubro de 1966, passa a vigorar com a seguin
te redação: 

"Arl. 168 .. 
I - nas hipótese dos incisos I e 11 do ar

tigo 165, da data da homologação do crédito 
tributário;" (NR) 

Art. 2° Para efeito da contagem de tempo para 
a decadência do direito de pedir restituição na forma 
do dispositvo mencionado no arl. 1°, no caso de tribu
to sujeito a lançamento por homologação, o período 
entre a data em que entrou em vigor o arl. 3° da Lei 
Complementar n° 118, de 9 de fevereiro de 2005, e 
a data da publicação desta lei considera-se como de 
suspensão, voltando a contagem a correr a partir des
ta última data. 

Art. 3° Fica revogado o art. 3° da Lei Complemen
tar n° 118, de 2005. 

Art. 4° Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Justificação 

A questão do prazo decadencial do direito de 
pleitear a restituição do indébito tributário, nos casos 
de tributos sujeitos a lançamento por homologação, 

sempre se mostrou fonte de polêmica entre o Fisco e 
os contribuintes, com reflexos também sobre a atua
ção do Poder Judiciário. Inúmeras têm sido as inter
pretações que, ao longo dos últimos quarenta anos de 
vigência da Lei n° 5.172, de 1966, o Código Tributário 
Nacional, pretenderam explicar o sentido dos disposi
tivos que a disciplinam. 

Nem mesmo as manifestações do Poder Judi
ciário, nas vezes em que instado a se pronunciar so
bre a matéria, lograram pacificar os entendimentos. 
Ao contrário, ora por contraditórias entre si, ora por 
resultarem em situações de perplexidade, tendo em 
vista o alcance de suas conseqüências práticas, ou 
os flagrantes casos de injustiça que geravam, antes 
contribuíam para acentuar as dúvidas. 

Tanto é assim que, em 2005, no exercício do 
que a doutrina jurfdica chama "interpretação autênti
ca", houve por bem o legislador pronunciar-se sobre 
o tema, em busca de uma pacificação entre os vários 
entendimentos conflitantes. Fê-lo por meio do art. 3° 
inserido na Lei Complementar n° 118. 

A solução aventada, no entanto, também não se 
mostrou eficaz. De um lado, porque significativamente 
contrária aos interesses dos contribuintes, somente fez 
agravar as injustiças que já vinham sendo questiona
das no período anterior. De outro, porque, pretenden
do retroagir para disciplinar situações preconstituídas, 
acendeu nova polêmica a respeito de uma possível 
violação às garantias fundamentais da irretroatividade 
da lei e do direito adquirido. 

A proposta que ora se submete ao escrutínio 
desta Casa Parlamentar pretende, de uma vez por 
todas, pacificar os entendimentos a respeito do tema. 
Ao tempo em que adota a interpretação mais íavorável 
ao contribuinte, toma ainda o cuidado de disciplinar as 
situações surgidas durante o período em que esteve 
em vigor o mencionado artigo da Lei Complementar 
n° 118/2005, de maneira a resguardar os interesses 
também desses contribuintes. 

A solução ora alvitrada, de outra parte, consig
na na lei o entendimento que, antes daquela lei com
plementar, sem se mostrar definitivo, já vinha sendo 
adotado pela grande maioria dos tribunais, inclusive do 
Superior Tribunal de Justiça, alçado pela Constituição 
ao posto de intérprete supremo do direito infraconstu
cional, em nosso País. 

Certo da importãnciada propostapara resolveruma 
polêmica que já se arrasta há tempo demais, no seio do 
ordenamento jurldico-tributário brasileiro, conclamo os 
ilustres pares da Cãmara dos Deputados a lhe empres
tarem o apoio indispensável para que seja aprovada. 

Sala das Sessões, de de 2007. - Deputado Car
los Bezerra. 
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PROJETO DE LEI N° 1.947, DE 2007 inocência, acarretando assim dano irreparável à vida 
(Do Sr. Sandro Mabel) dos envolvidos. 

Tipifica o crime de violação de sigilo 
investigatório. 

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl. 1° Esta lei tipifica o crime de violação de si

gilo investigatório. 
Art. 2° O Decreto-Lei nO 2848, de 7 de dezem

bro de 1940, passa a vigorar acrescido do seguinte 
Art. 325 A: 

"VIOLAÇÃO DE SIGILO INVESTIGA
TÓRIO 

Art. 325 A . Revelar ou divulgar de qual
quer forma fato que esteja sendo objeto de 
investigações em qualquer tipo de procedi
mento oficial. 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos e multa." 

Art. 30. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

A sociedade brasileira vem assistindo impoten
te inúmeros casos de "denuncismo" vazio, que após 
processos judiciais equilibrados, e após o exerclcio do 
contraditório, acabam por concluir pela inocência das 
pessoas envolvidas. Mas o mal à honra e boa fama 
dessas pessoas já foi feito e muitas vezes parte de 
quem teria como atribuição legal proteger os cidadãos: 
autoridades policiais, membros do Ministério Público e 
até mesmo do Poder Judiciário, quando essas autorida
des dão entrevistas ou vazam informações à imprensa 
ainda nos primóndios das investigações. 

Para tornar essas autoridades mais atentas à 
necessidade de proteger a intimidade, mesmo de 
pessoas que estejam sendo investigadas, mas ainda 
não declaradas culpadas de qualquer ilfcrto, é preciso 
tipificar como crime a divulgação de procedimentos 
investigatórios. Muitas vezes tais procedimentos viram 
assunto da mfdia, que alardeia culpas que anos depois 
não se comprovam em juizo, mas as pessoas, embora 
absolvidas, são tratadas socialmente como culpados, 
porque bastou a investigação e a entrevista da autori
dade para condená-los perante a opinião pública. Via 
de regra, não há repercussão da tardia declaração de 

Pouco adianta para a vida dessas pessoas in
justamente condenadas à execração pública que seja 
possivel depois receber indenização pelo dano moral 
ou à imagem. É preciso impedir o dano injusto antes 
que ele aconteça e a pessoa inocente tenha sua vida 
irremediavelmente prejudicada. 

Embora a Constituição Federal estabeleça como 
regra, em seu art. 5°, LX, que a lei não pode restringir 
a publicidade de atos processuais, a não ser que o in
teresse público assim dite, esta norma que propomos 
não trata de atos em sede processual, mas sim de 
procedimentos investigatórios pré-processuais. 

Adotando a tipificação que ora propomos, esta
remos resguardando a presunção de inocência, prin
cfpio garantidor das Iibendades individuais, basilar em 
nossa Constituição Federal. 

Pelo exposto, conclamamos os Nobres Pares a 
aprovarem esta proposição. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2007. 
Deputado Sandro Mabel. 

PROJETO DE LEI N° 1.972, DE 2007 
(Do Sr. Vital do Rêgo Filho) 

Acrescenta o parágrafo 3° ao art. 241 
da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Es
tatuto da Criança e do Adolescente, para 
definir publicar no tocante à pornografia 
envolvendo criança ou adolescente. 

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Famrlia e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre
ciação Do Plenário. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 10. O art. 241 da Lei nO 8.069, de 13 de julho 

de 199D--Estatuto da Criança e do Adolescente, passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

§ 30. Para efeito deste artigo, entende-se pu
blicar todo meio hábil que disponibilize ou permita o 
acesso de maneira restrita ou irrestrita, de conteúdo 
pornográfico envolvendo criança ou adolescente a um 
conjunto de pessoas ou, tão-somente a ação pratica
da por um individuo em conluio com outrem, ainda, 
o ato de trocar arquivos de material eletrônico pela 
rede de computadores, valendo-se de sala virtual da 
internet ou vefculo similar, para a divulgação instan
tânea do conteúdo pornográfico ou a simples posse 
de material pornográfico que potencialmente venha a 
se tornar público. 
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Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Justificação 

O artigo 241 do ECA - Estatuto da Criança e do 
Adolescente especifica que se configura crime "apre
sentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, 
por qualquer meio de comunicação, inclusive rede 
mundial de computadores ou internet, fotografias ou 
imagens com pornografia ou cenas de sexo explicito 
envolvendo criança ou adolescente". 

O crescimento exponencial de incidência e diver
sificação dos delitos praticados por meio do compu
tador envolvendo crianças e adolescentes tiveram no 
decorrer da década de 1990 um aumento significativo. 
Desde então ampliou fronteiras, não se limitando ao 
Brasil mas expandindo-se nesse rol a difusão da por
nografia infantil mundo afora. 

A internet é considerada o instrumento atual 
mais poderoso de disseminação de informações, pois 
a qualquer hora e lugar, qualquer um pode acessar 
o conteúdo licito ou illcito dos sftios existentes em 
todo o mundo. Tanto é assim que os tribunais pátrios 
concedem liminares de busca e apreensão de CPU's 
de computadores, filmes fotográficos, OVOs, CO-As, 
disquetes, fotografias, filmes de vídeo e qualquer do
cumento impresso ou gravado em meio magnético e 
eletrônico existente para a averiguação ou compro
vação de material pornográfico envolvendo criança e 
adolescente nos casos em que podem ser apontados 
o peticutum in mora e a suficiente demonstração do 
fumus boni iutis. 

Nas buscas e apreensões realizadas pela po
lícia em todo o mundo descobrem-se novas estraté
gias usadas por ped6filos para alcançar a faixa etária 
infanto-juvenil. Dentre tantos meios ilícitos utilizados 
para se chegar à criança e o adolescente, visando à 
pornografia na internet, destacam-se a propagação da 
pedofilia on-une, a divulgação do abuso sexual infanto
juvenil por meio de arquivos baixados em PC's e que 
despistam as autoridades, pois são utilizadas páginas 
de difícil indexação, deixando de lado as ferramentas 
de busca comuns nos sites tradicionais. 

A rede mundial de computadores tem sido um am
biente extremamente favorável à proliferação da porno
grafia e, de um modo ainda mais sensível, tem servido 
como campo fértil para a disseminação das atividades 
dos ped6lilos que têm se utilizado da Internef para tro
car fotos e imagens que descrevam práticas sexuais 
com menores pré-púberes, não somente para extrava
sar suas (doentias) fantasias sexuais, mas até mesmo 
para difundir uma espécie de filosofia ped6fila. 

A forma de transmissão de conteúdo pornográfico 
infanto-juvenil por meio de sftios da internet, e-mail, sala 
de bate-papo ou outro similar que por ventura tenha 
como núcleo do tipo "publicar" pela rede mundial de 
computadores, que objetive a proliferação do material 
do gênero deve ser consíderado fato típico de conduta 
amoldado ao tipo penal descrito no art. 214 da Lei n° 
8.069/1990, ou seja, a simples ação material de pu
blicar, pois a tutela penal tem em vista além da defesa 
do pudor e da moralidade sexual pública, a dignidade 
e o respeito à criança e ao adolescente. 

Considera-se consumado o ato de "publicar" pres
crito no caput do artigo 241 da Lei n° 8.069, de 13 de 
julho de 1990-Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
uso dos diversos recursos disponíveis na internet para 
a propagação de material pornográfico que envolva 
criança ou adolescente, contendo imagem, fotos digi
talizadas, vídeos, revistas e impressos de modo geral, 
encontrando-se potencializados pela rede mundial de 
computadores, no momento em que são acessados, 
vistos, conhecidos e se tornado públicos, para uma ou 
mais pessoas, ou pela simples posse de seus dados. 
Dentro do contexto da posse de material pornográfico 
infanto-juvenil, o direito comparado nos traz grandes 
contribuições. Nesse diapasão, as legislações Italiana e 
Espanhola, países membros da Comunidade Européia 
-CE, incriminam a posse de material pornográfico infantil, 
seguindo na mesma esteira a legislação americana, só 
que de forma mais branda incrimina a conduta. 

Portanto, a tipificação exata, da elementar ou 
núcleo do tipo "publicar" material de conteúdo por
nográfico infanto-juvenil inserto no artigo 241 não se 
resume apenas a uma simplória definição do verbo 
"publicar" descrito nos dicionários. Publicar tem signifi
cado de disponibilizar visualmente independentemente 
da ação do receptor, de material eletrônico inteligível 
ao ser humano quando de seu acesso por no mínimo 
um usuário a outro nos ambientes virtuais dispostos 
na internet. 

Torna-se redundante afirmar que consumação 
da conduta "publicar" se efetiva com a transmissão 
da imagem contida em arquivos eletrônicos ou o sim
ples acesso a ela, bem como a posse do material e a 
veiculação do produto pornográfico infanto-juvenil, a 
partir do instante em que este se espalha pelo mundo 
gratuitamente ou por sua comercialização em grande 
escala, tendo em vista a grande clientela consumidora, 
de forma a gerar renda considerável. Além do mais, 
verifica-se conotação de crime organizado, mormente 
pelo contorno transnacional do delito e pela distribui
ção de tarefas que muitas vezes são passadas aos 
envolvidos ou seus integrantes de crime organizado, 
sendo a conduta destes e do webmester, atos do lter 
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criminisque visam a atingir a consumação, que na ele
mentar publicar. resulta na veiculação, por exemplo, 
uma fotografia a ser comercializada. Dal a necessida
de premente de se incriminar com rigor quem pratica 
o delito, mesmo no caso daquele que tem a simples 
posse de material pornográfico que envolva criança e 
adolescente sob sua responsabilidade ou cuidado e 
que potencialmente poderá vir a se tornar público. 

Sintetizando, o ato de "publicar"prescrito no caput 
do artigo 241 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990
Estatutoda Criança e do Adolescente,destarte deveser 
entendidocomo: todo meio hábilque disponibilize ou per
mita o acesso de maneira restritaou irrestrita, de conteú
do pornográficoenvolvendocriança ou adolescentea um 
conjunto de pessoas ou, tão-somente a ação praticada 
por um individuo em conluio com outrem. Compreende 
ainda,o ato de trocar arquivosde material eletrõnicopela 
rede mundial de computadores, utilizando-sede sala de 
bate-papoda internetou veiculo similar de comunicação, 
visando à divulgação instantânea do conteúdo porno
gráfico, do mesmo modo a simples posse de material 
pornográfico envolvendo criança ou adolescente, pois 
potencialmente poderá vir a se tornar público. 

O Estado tem um interesse direto na repressão 
dos delitos praticados por meio do computador envoi
vendo crianças e adolescentes, seja por ato de abuso 
sexual contra menores, seja quando representa uma 
perpetuação ou um incentivo a esse tipo de crime .es
pecialmente quanto às novas tecnologias favorecedo
ras da prática de delitos dessa natureza. 

Enfim, a proteção da criança e do adolescente é 
assunto que ganha cada vez mais atenção da nossa 
sociedade e, por decorrência, dos nossos legisladores, 
razão pela qual, o presente projeto visa à definição da 
elementar do tipo "publicar" inserto no artigo 241 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclufdo no 
texto legal servirá de suporte mais conciso e severo 
para a aplicação do que pode ser compreendido como 
"publicar", cujo o alcance não se restringe à signifi
cação ou tradução do ato "publicar", pois o seu limite 
vai muito mais além, é instantâneo e abrangente, vez 
que a internet é considerada o instrumento atual mais 
poderoso e rápido de disseminação de informações, 
por isso peço o apoio dos meus ilustres pares para a 
aprovação deste projeto de lei. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2007. 
Deputado Vital do Rêgo Filho. 

PROJETO DE LEI N° 1.978, DE 2007 
(Do Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto) 

Especifica um prazo mínimo de finan
ciamento pelo Fundo Geral de Turismo 

FUNGETUR para a construção de hotéis 
de turismo. 

Despacho: Às Comissões de Turismo 
e Desporto; Finanças e Tributação (Mérito e 
Art. 54, RICO) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICO). 

Apreciação: Proposição Sujeitaà Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 10 Esta Lei especifica um prazo mínimo de 

financiamento pelo Fundo Geral de Turismo- FUNGE
TUR para a construção de hotéis de turismo. 

Art. 2' O prazo de financiamento pelo Fundo Geral 
de Turismo _ FUNGETUR para a construção de hotéis 
de turismo não será inferior a 6 (seis) anos. 

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

O Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR, ins
tituído pelo Decreto-Lei n° 1.191, de 27/10/71, tem 
por finalidade prover recursos para o financiamento 
de empreendimentos, obras e serviços considerados 
de interesse para o desenvolvimento do turismo na
cional. Ao longo do tempo, porém, foi perdendo a sua 
relevância como instrumento dinamizado r da indústria 
turístlca brasileira, mercê da diminuição dos recursos 
a ele consignados. 

Após várias mudanças de cunho legal e norma
tivo, a Lei n° 10.683, de 28105/03, transferiu para o 
Ministério do Turismo a gestão do FUNGETUR. Ocor
re, todavia, que o Regulamento que rege o funciona
mento e as operações do Fundo especifica que seus 
recursos só poderão ser aplicados em operações de 
financiamento de estudos e projetos, de financiamen
to de capital fixo e de empréstimos a órgãos públicos, 
destinados a empreendimentos, obras e serviços de 
interesse turístico. 

Ora, queremos crer que a construção de hotéis 
é ação basilar para o fortalecimento da nossa infra
estrutura do turismo e, portanto, de todo o setor. De 
fato, a expansão da rede hoteleira fornece a condição 
necessária para a consolidação do Brasil como marca 
turística, além de sua importância como fonte de gera
ção de emprego e renda, tanto na etapa de constru
ção, como durante o seu funcionamento. 

Desta forma, parece-nos mais que razoável que 
se explicite, por meio de lei, a possibilidade de que o 
FUNGETUR financie a construção de hotéis. Além do 
significado econômico e social da iniciativa, há que 
se registrar que ela é consentânea com a finalidade 
original do Fundo. 
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Consideramos aconselhável, ademais, fixar um 
período mínimo de seis anos, (ampliando o prazo hoje 
existente de no máximo cinco anos) para esses finan
ciamentos, dado que se leva mais de um ano para se 
construir um hotel e mais três, no mínimo, para torná-lo 
conhecido e angariar hóspedes. Assim, sugerimos esta 
medida, seguindo os passos dos ex-Deputados José 
Carlos Coutinho e Joaquim Francisco, que apresenta
ram projetos semelhantes em legislaturas passadas. 

Por todos estes motivos, contamos com o apoio 
de nossos Pares congressistas para a aprovação des
ta proposta. 

Sala das Sessões, de de 2007. - Deputado An
tonio Carlos Magalhães Neto, Relator. 

PROJETO DE LEI N° 1.983, DE 2007
 
(Da Comissão de Legislação Participativa)
 

SUGESTÃO N° 13/2007
 

Estabelece a legitimidade do Ministério 
Público para propor a ação de usucapião 
especial urbana referida no art. 10 da Lei 
n° 10.257, de 10 de julho de 2001. 

Despacho: Às Comissões de Desenvol
vimento Urbano; e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Mérito e Art. 54, RICO). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Esta Lei estabelece a legitimidade do Mi

nistério Público para propor a ação de usucapião es
pecial urbano referida no Art. 10 da Lei n? 10.257, de 
10 de julho de 2001. 

Art. 2° O Ar!. 12 da Lei nO 10.257, de 10 de julho 
de 2001 passa a vigorar acrescido de inciso IV, com 
a seguinte redação: 

"Art. 12 . 
1 . 
11 .. 
111 .. 
IV - o Ministério Público, nos casos do 

Art. 10. 
§1° . 
§2° (NR)" 

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

Justificação 

A alteração do Estatuto das Cidades preconizada 
no presente Projeto foi sugerida pela APMP- Associa
ção Paulista do Ministério Público.' 

Reproduzimos os motivos expendidos pela As
sociação proponente, pela clareza e acerto de sua 
exposição. 

Conforme manifestação do Promotor Wallace 
Paiva Martins Júnior: 

"Sensível à nova conformação do Di
reito de Propriedade, segundo delineamento 
inscrito na Constituição de 1988, que a vin
cula ao cumprimento de sua função social ( 
Ar!. 170, 111) o ordenamento jurídico nacional 
oferece gama de instrumentos para valoriza
ção da posse-trabalho e da posse-moradia e 
sua transformação em propriedade, além de 
prescrever normas e diretrizes para atuação 
governamental dirigida à sua satisfação (de
sapropriação-sanção, usucapião, concessão 
de terras públicas e devolutas). 

No patamar normativo Infraconstitucio
nal as prescrições constitucionais ganharam 
força com a edição do Estatuto das Cidades 
(Lei n° 10.257101) contemplando diretrizes 
várias para a ordenação do uso do solo urba
no em prol do interesse público, assim como 
plêiade de meios, à disposição do Estado, da 
sociedade e dos indivíduos, para regulariza
ção fundiária. 

Entre eles merece destaque o usucapião 
especial de imóvelurbano, índividualou coletivo 
(arts. 9° a 14), valorizando, para fins de aqui
sição da propriedade, a posse-moradia. 

Certo que compete ao Ministério Público 
à luz do ar!. 129, 11, da Constituição Federal, 
e dos arts. 25, IV, 26 e 27, da Lei n. 8.625193, 
exigir, pelos meios disponíveis, do poder públi
co a efetiva aplicação dos institutos previstos 
no Estatuto das Cidades - como a desapro
priação sanção (art. 8°), o exercício do direito 
de preempção (arts. 25 e 26, I e 11) visando 
à regularização fundiária, soa inexplicável a 
falta de atribuição - rectius: legitimidade ativa 
- explícita ao Parquet para promoção de usu
capião coletivo (arts. 10 e 12). 

Com efeito, dispõe o Estatuto das Ci
dades: 

"Ar!. 9°. Aquele que possuir como sua 
área ou edificação urbana de até duzentos e 
cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a 
para sua moradia ou de sua família, adquirir
ihe-á o domínio, desde que não seja proprie
tário de outro imóvel urbano ou rural. 
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§ 1° O titulo de domínio será conferido 
ao homem ou à mulher, ou a ambos, indepen
dentemente do estado civil. 

§ 2° O direito de que trata este artigo não 
será reconhecido ao mesmo possuidor mais 
de uma vez. 

§ 3° Paraos efeitos deste artigo, o herdei
ro legitimo continua, de pleno direito, a posse 
de seu antecessor, desde que já resida no imó
vel por ocasião da abertura da sucessão. 

Art. 10. As áreas urbanas com mais de 
duzentos e cinqüenta metros quadrados, ocu
padas por população de baixa renda para sua 
moradia, por cinco anos, ininterruptamente e 
sem oposição, onde não for possível identificar 
os terrenos ocupados por cada possuidor, são 
susceptfveis de serem usucapidas coletiva
mente, desde que os possuidores não sejam 
proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1c O possuidor pode, para o fim de con
tar o prato eX,igido por este artigo, acrescentar 
sua posse à de seu antecessor, contanto que 
ambas sejam contínuas. 

§ 2° A usucapião especial coletiva de imó
vel urbano será declarada pelo juiz, mediante 
sentença, a qual servirá de titulo para registro 
no cartório de registro de imóveis. 

§ 3 Na sentença, o juiz atribuirá igual 
fração ideal de terreno a cada possuidor, in
dependentemente da dimensão do terreno 
que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo 
escrito entre os condôminos, estabelecendo 
frações ideais diferenciadas. 

§ 4° O condomínio especial constituido 
é indivislvel, não sendo passfvel de extinção, 
salvo deliberação favorável tomada por, no 
mlnimo, dois terços também os demais, dis
cordantes ou ausentes. 

Art. 11. Na pendência da ação de usu
capião especial urbana, ficarão sobrestadas 
quaisquer outras ações, petitórias ou posses
sórias, que venham a ser propostas relativa
mente ao imóvel usucapiendo. 

Art. 12. São partes legítimas para a pro
positura da ação de usucapião especial ur
bana: 

I - o possuidor, isoladamente ou em li
tisconsórcio originário ou especial urbana: 
usucapião superveniente; 

11 - os possuidores, em estado de com
posse; 

111 - como substituto processual, a as
sociação de moradores da comunidade, re

gularmente constituída, com personalidade 
jurídica, desde que explicitamente autorizada 
pelos representados. 

§ 1° Na ação de usucapião especial ur
bana é obrigatória a intervenção do Ministé
rio Público. 

§ 2° O autor terá os benefícios da justiça 
e da assistência judiciária gratuita, inclusive 
perante o cartório de registro de imóveis. 

Art. 13. A usucapião especial de imóvel 
urbano poderá ser invocada como matéria de 
defesa, valendo a sentença que a reconhecer 
como titulo para registro no cartório de regis
tro de imóveis. 

Art. 14. Na ação judicial de usucapião 
especial de imóvel urbano, o rito processual 
a ser observado é o sumário". 

Não obstante razoávei exegese da Cons
tituição Federal (arts. 127 e 129, IV), da Lei n. 
8.625/93 (art. 25, IV) e da Lei n. 7.347/85 (arts. 
1 ° IV,e 5°) habilite interpretação a inculcar que 
em se tratando de conflitos fundiários coletivos 
ostenta o Ministério Público legitimidade ativa 
para sua defesa porque se trata de interesse 
coletivo ou, pelo menos, de interesse individual 
homogêneo com nítida relevãncia social- per
mitindo até soluções mediante compromisso 
de ajustamento de conduta - não custaria 
esforço algum explicitá-Ia no texto do Estatuto 
das Cidades. A medida, por sinal, significaria 
um importante reforço no enirentamento da 
regularização fundiária, fornecendo mais um 
meio às comunidades carentes - nem sempre 
providas para custeio de advogados - para fa
cilitação e ampliação do acesso à justiça para 
esse importante fim. 

A evolução do ordenamento jurídico as
sim demonstra quando editada a Lei n.9.415/96 
alterando o art. 82, IV,do Código de Processo 
Civil, para declarar competir ao Ministério Públi
co a intervenção em processo civil "nas ações 
que envolvam Iitfgios coletivos pela posse da 
terra rural e nas demais causas em que há 
interesse público evidenciado peia natureza 
da lide ou quaiidade da parte" . 

E preciosos-estudos não faltam deline
ando a atuação do Parquet nessa sensível, 
tensa e conflituosa área, bem como identi
ficando medidas a serem empregadas, da 
lavra de Paulo Monso Garrido de Paula ("A 
intervenção do Ministério Público nas ações 
possessórias envolvendo conflitos coletivos 
pela posse de terra-rural", in Anais do 11 Con
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gresso do Ministério Público do Estado de 
São Paulo, São Paulo: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 1997, pp. 405/410) e 
Arthur Pinto Filho ("A atuação do Ministério 
Público nas questões agrárias", in Anais do 
11 Congresso do Ministério Público do Estado 
de São Paulo, São Paulo: 1m prensa Oficial 
do Estado de São Paulo, 1997, pp. 369/378; 
"O Ministério Público e a Questão Agrária", in 
Anais do 111 Congresso do Ministério Público 
do Estado de São Paulo, São Paulo: Impren
sa Oficial do Estado de São Paulo, 2006, vol. 
I, pp. 461-468; "Atuação do Ministério Público 
nas Questões Agrárias", in Ministério Público 
- Instituição e Processo, São Paulo: Atlas, 
1997, pp. 275- 286). 

Todavia, no domlnio das relações urba
nas o Estatuto das Cidades não acompanhou 
essa evolução, limitando-se timidamente a 
previsão do art. 12, § 1° afiado ao art. 82, IV 
do Código de Processo. 

Como não há dúvida no tratamento da 
questão fundiária urbana pelo Ministério PÚ
blico numa perspectiva atuante mais pró-ativa, 
conslderando-se sua indiscutlvel vocação cons
titucional para a tutela judicial ou extra judicial 
de interesses difusos ou coletivos, oportuna e 
conveniente seria sua explicitação a partir de 
miúda alteração (melhoria) no Estatutos das 
Cidades de modo a contemplá-lo entre os le
gitimados extraordinários para usucapião es
pecial coletiva." 

Por todo o exposto, conclamamos os Nobres Pa
res a aprovarem esta Proposição. 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 2007. 
Deputado Eduardo Amorim, Presidente. 

SUGESTÃO NO 13, DE 2007
 
(Da Associação Paulista do Ministério Público)
 

Sugere Projeto de Lei que altera a Lei 
n° 10.521/91 (Estatuto das Cidades), in
cluindo o Ministério Público como parte 
legítima para propositura da ação de usu
capião coletivo. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATlVA 

I - Relatório 

Trata-se de Sugestão encaminhada pela Asso
ciação Paulista do Ministério Público - APMp, visando 
acrescentar ao Art. 12 da Lei 20.257/01, Estatuto das 
Cidades, inciso IV que explicite a legitimação ativa do 

Ministério Público para propor ação de usucapião es· 
pecial urbana. 

Consta dos autos declaração da Secretaria da 
Comissão, atestando que os documentos referentes 
à entidade estão regularizados. 

A medida sugerida, de simplicidade evidente, se· 
gundo a Associação, é imprescindível para aperfeiçoar 
o tratamento da matéria, evitando disputas interpreta
tivas que somente trazem prejuízo à boa administra
ção da Justiça. 

A Sugestão vem acompanhada de farta argu
mentação, de clareza indisputável. 

É o Relatório. 

11 - Voto do Relator 

A proposição sugerida é oportuna e merece aco
lhida. Oriunda do órgão especializado em tratar o tema, 
e com fundamentação exemplar, é de ser acolhida pelos 
fundamentos expostos pela entidade proponente. 

Compete a esta Comissão elaborar o Projeto de 
Lei respectivo, em anexo, no qual adotamos os funda
mentos expendidos pela APMP - Associação Paulista 
do Ministério Público. 

Votamos, pois, pelo acolhimento da Sugestão. 
Sala da Comissão, 26 de agosto de 2007. - Depu

tado Silvio Lopes, Relator. 

PROJETO DE LEI N° , DE 2007 
(Da Comissão de Legislação Participativa) 

Estabelece a legitimidade do Ministério 
Público para propor a ação de usucapião 
especial urbana referida no Art. 10 da Lei 
n° 10.257, de 10 de julho de 2001. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Esta Lei estabelece a legitimidade do Mi

nistério Público para propor a ação de usucapião es
pecial urbano referida no Art. 10 da Lei n° 10.257, de 
10 de julho de 2001. 

Art. 2° O Art. 12 da Lei n° 10.257, de 10 de julho 
de 2001 passa a vigorar acrescido de inciso IV, com 
a seguinte redação: 

"Art.12 .. 
1 . 
11 . 
111 .. 
IV - o Ministério Público, nos casos do 

Art. 10. 
§1° . 
§2° (NR)" 

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

A alteração do Estatuto das Cidades preconizada 
no presente Projeto foi sugerida pela APMP- Associa
ção Paulista do Ministério Público. 

Reproduzimos os motivos expendidos pela As
sociação proponente, pela clareza e acerto de sua 
exposição. 

Conforme manifestação do Promotor Wallace 
Paiva Martins Júnior: 

"Sensível à nova conformação do Di
reito de Propriedade, segundo delineamento 
inscrito na Constituição de 1988, que a vin
cula ao cumprimento de sua função social ( 
Art. 170, 111) o ordenamento jurídico nacional 
oferece gama de instrumentos para valoriza
ção da posse-trabalho e da posse-moradia e 
sua transformação em propriedade, além de 
prescrever normas e diretrizes para atuação 
governamental dirigida à sua satisfação (de
sapropriação-sanção, usucapião, concessão 
de terras públicas e devolutas). 

No patamar normativo infraconstitucio
nal as prescrições constitucionais ganharam 
força com a edição do Estatuto das Cidades 
(Lei n. 10.257/01) contemplando diretrizes 
várias para a ordenação do uso do solo urba
no em prol do interesse público, assim como 
plêiade de meios, à disposição do Estado, da 
sociedade e dos indivíduos, para regulariza
ção fundiária. 

Entre eles merece destaque o usucapião 
especial de imóvel urbano, individual ou coletivo 
(arts. 9° a 14), valorizando, para fins de aqui
sição da propriedade, a posse-moradia. 

Certo que compete ao Ministério Público 
à luz do art. 129, 11, da Constituição Federal, 
e dos arts. 25, IV, 26 e 27, da Lei n. 8.625/93, 
exigir, pelos meios díspontvsís, do poder públi
co a efetiva aplicação dos institutos previstos 
no Estatuto das Cidades - como a desapro
priação sanção (art. 8°), o exercfcio do direito 
de preempção (arts. 25 e 26, I e 11) visando 
à regularização fundiária, soa inexplicável a 
falta de atribuição - rectius: legitimidade ativa 
- explfcita ao Parquet para promoção de usu
capião coletivo (arts. 10 e 12). 

Com efeito, dispõe o Estatuto das Ci
dades: 

"Ar!. 9°. Aquele que possuir como sua 
área ou edificação urbana de até duzentos e 
cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a 

para sua moradia ou de sua famflia, adquirir
lhe-á o domlnio, desde que não seja proprie
tário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1° O liIulo de domfnio será conferido 
ao homem ou à mulher, ou a ambos, indepen
dentemente do estado civil. 

§ 2° O direito de que trata este artigo não 
será reconhecido ao mesmo possuidor mais 
de uma vez. 

§ 3° Para os efeitos deste artigo, o herdei
ro legitimo continua, de pleno direito, a posse 
de seu antecessor, desde que já resida no imó
vel por ocasião da abertura da sucessão. 

Art. 10. As áreas urbanas com mais de 
duzentos e cinqüenta metros quadrados, ocu
padas por população de baixa renda para sua 
moradia, por cinco anos, ininterruptamente e 
sem oposição, onde não for posslvel identificar 
os terrenos ocupados por cada possuidor, são 
susceptrveis de serem usucapidas coletiva
mente, desde que os possuidores não sejam 
proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1o O possuidor pode, para o fim de con
tar o prazo exigido por este artigo, acrescentar 
sua posse à de seu antecessor, contanto que 
ambas sejam continuas. 

§ 2° A usucapião especial coletiva de imó
vel urbano será declarada pelo juiz, mediante 
sentença, a qual servirá de titulo para registro 
no cartório de registro de imóveis. 

§ 3 Na sentença, o juiz atribuirá igual 
fração ideal de terreno a cada possuidor, in
dependentemente da dimensão do terreno 
que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo 
escrito entre os condôminos, estabelecendo 
frações ideais diferenciadas. 

§ 4° O condomfnio especial constiíutdo 
é indivisfvel, não sendo passivel de extinção, 
salvo deliberação favorável tomada por, no 
mfnimo, dois terços também os demais, dis
cordantes ou ausentes. 

Art. 11. Na pendência da ação de usu
capião especial urbana, ficarão sobrestadas 
quaisquer outras ações, petitórias ou posses
sórias, que venham a ser propostas relativa
mente ao imóvel usucapiendo. 

Art. 12. São partes legrtimas para a pro
positura da ação de usucapião especial ur
bana: 

I - o possuidor, isoladamente ou em li
tisconsórcio originário ou especial urbana: 
usucapião superveniente; 
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1\ - os possuidores, em estado de com
posse; 

111 - como substituto processual, a as
sociação de moradores da comunidade, re
gularmente constitutda, com personalidade 
jurfdica, desde que explicitamente autorizada 
pelos representados. 

§ 10 Na ação de usucapião especial ur
bana é obrigatória a intervenção do Ministé
rio Público. 

§ 20 O autor terá os beneHcios da justiça 
e da assistência judiciária gratuita, inclusive 
perante o cartório de registro de imóveis. 

Art. 13. A usucapião especial de imóvel 
urbano poderá ser invocada como matéria de 
defesa, valendo a sentença que a reconhecer 
como titulo para registro no cartório de regis
tro de imóveis. 

Art. 14. Na ação judicial de usucapião 
especial de imóvel urbano, o rito processual 
a ser observado é o sumário". 

Não obstante razoável exegese da Cons
tituição Federal (arts. 127 e 129, IV), da Lei n. 
8.625/93 (art.25, IV) e da Lei n. 7.347/85 (arts. 
1 o IV,e 5°) habilite interpretação a inculcar que 
em se tratando de conflitos fundiários coletivos 
ostenta o Ministério Público legitimidade ativa 
para sua defesa porque se trata de interesse 
coletivo ou, pelo menos, de interesse individual 
homogêneo com nltida relevância social- per
mitindo até soluções mediante compromisso 
de ajustamento de conduta - não custaria 
esforço algum explicitá-Ia no texto do Estatuto 
das Cidades. A medida, por sinal, significaria 
um importante reforço no enfrentamenta da 
regularização fundiária, fornecendo mais um 
meio às comunidades carentes - nem sempre 
providas para custeio de advogados - para fa
ciiitação e ampliação do acesso à justiça para 
esse importante fim. 

A evolução do ordenamento jurídico as
sim demonstra quando editada a Lei n. 9.415/96 
alterando o art. 82, IV, do Código de Processo 
Civil, para declarar competir ao Ministério Públi
co a intervenção em processo civil "nas ações 
que envolvam litfgios coletivos pela posse da 
terra rural e nas demais causas em que há 
Interesse público evidenciado pela natureza 
da lide ou qualidade da parte" . 

E preciosos estudos não faltamdelineando 
a atuação do Parquet nessa sensível, tensa e 
conflituosa área, bem como identificando me
didas a serem empregadas, da lavra de Paulo 

Manso Garrido de Paula ("A intervenção do 
Ministério Público nas ações possessórias en
volvendo conflitos coletivos pela posse de terra 
rural", in Anais do " Congresso do Ministério 
Público do Estado de São Paulo, São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1997, 
pp. 405/410) e Arthur Pinto Filho ("A atuação 
do Ministério Público nas questões agrárias", in 
Anais do" Congresso do Ministério Público do 
Estado de São Paulo,São Paulo: 1m prensa Ofi
ciai do Estado de São Paulo, 1997, pp. 369/378; 
"O Ministério Público e a Questão Agrária", in 
Anais do 1\1 Congresso do Ministério Público 
do Estado de São Paulo, São Paulo: Impren
sa Oficial do Estado de São Paulo, 2006, vaI. 
I, pp. 461-468; "Atuação do Ministério Público 
nas Questões Agrárias", in Ministério Público 
-Instituição e Processo,São Paulo:Mas, 1997, 
pp. 275- 286). 

Todavia, no domfnio das relações urba
nas o Estatuto das Cidades não acompanhou 
essa evolução, limitando-se timidamente a 
previsão do art. 12, § 10 afiado ao art. 82, IV 
do Código de Processo 

Como não há dúvida no tratamento da 
questão fundiária urbana pelo Ministério Público 
numa perspectiva atuante mais pró-ativa, con
siderando-se sua indiscutível vocação constitu
cional para a tutela judicial ou extra judicial de 
interesses diíusos ou coletivos, oportuna e con
veniente seria sua explicitação a partir de miúda 
alteração (melhoria)no Estatutosdas Cidades de 
modo a contemplá-lo entre os legitimados extra
ordinários para usucapião especial coletiva. " 

Por todo o exposto, conclamamos os Nobres Pa
res a aprovarem esta Proposição. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2007. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

IfI - Parecer da Comissão 

A Comissão de Legislação Participativa, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen
te a Sugestão n° 13/2007, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Silvio Lopes. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Amorim - Presidente, Silvio Lopes e 

Eduardo da Fonte - Vice-Presidentes, Dr.Talmir, Edu
ardo Lopes, Fátima Bezerra, Guilherme Campos, João 
Oliveira, José Airton Cirilo, Luiza Erundina, Pedro Wil
son, Alex Canziani e Leonardo Monteiro. 

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. 
Deputado Eduardo Amorim, Presidente. 
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PROJETO DE LEI N" 1.997, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Melo) 

Altera o arl. 117 da Lei n° 8.213, de 24 
de julho de 1991, para incluir as Unidades 
Lotéricas da Caixa Econômica Federal entre 
as entidades autorizadas a receber requeri
mento dos benefícios que especifica. 

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Famflia; Finanças e Tributação (Mérito 
e Art. 54, RICO) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICO) 

Apreciação: ProposiçãoSujeitaà Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Acrescente-se o seguinte § 2° ao art. 117 

da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, renumeran
do-se o atual parágrafo único para §1°: 

"Ar!. 117 .. 

§2° A Caixa Econômica Federal fica au
torizada, mediante convênio com a Previdên
cia Social e por intermédio de suas Unidades 
Lotéricas, a processar requerimento de apo
sentadoria por idade, aposentadoria por tempo 
de contribuição e pensão por morte, na forma 
do inciso I deste artiqo," (NR) 

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

Justificação 

O Instituto Nacional do Seguro Social dispõe de 
uma rede de 1.217 agências para atender a mais de 
30 milhões de contribuintes. Em um Pais com a di
mensão do Brasil, com 5.560 municlpios, essa rede 
é insuficiente. 

A falta de estrutura da Previdência Social acarreta 
em enorme prejuízo aos segurados que, para obterem 
os benefícios a que têm direito, são obrigados a en
frentar as longas filas de espera para serem atendidos. 
Essa situação se configura ainda mais grave quando 
observamos que a maior parte daqueles que buscam 
as agências da Previdência são pessoas de idade 
avançada, que desejam entrar com o requerimento 
de pedido de aposentadoria ou pensão. 

Por essas razões é que apresentamos essa pro
posição. de forma que o segurado possa contar com a 
ampla rede das Unidades Lotéricas da Caixa Econômi
ca Federal para protocolar requerimento e documentos 
necessários à obtenção de aposentadoria por idade e 
por tempo de contribuição e pensão por morte. 

A Caixa Econômica Federal, em razão da sua 
capilaridade, já realiza parceria com diversas insti

tuições, assegurando maior agilidade na prestação 
de serviços públicos. A Receita Federal do Brasil, por 
exemplo, possui convênio com a Caixa para emissão 
de CPF, bem como para sua regularização. Ademais, 
nas Unidades Lotéricas, podemos entregar a Declara
ção Anual de Isento do Imposto de Renda. 

É possível, ainda, por meio de algumas dessas 
Lotéricas, entregar propostas de empréstimo por con
signação para aposentados e pensionistas do INSS. 

Por meio da parceria INSS e Caixa, os segurados 
poderão contar com uma rede de atendimento muito 
mais ampla, ou seja, mais de nove mil Unidades Lo
téricas espalhadas por todo o Pais. 

Esta proposição se harmoniza com uma das prin
cipais metas da Previdência Social: melhorar a gestão 
do sistema e oferecer um serviço de maior qualidade 
para o segurado. Ainda que a Previdência Social consiga 
expandir sua atual rede de atendimento de pouco mais 
de mil unidades próprias. dificilmente sallará para nove 
mil postos, número atual de Unidades Lotéricas. 

Por fim, esclarecemos que a proposição contem
pla apenas a aposentadoria por idade e por tempo con
tribuição e pensão por morte, pois alguns benefícios 
podem ser solicitados por meio da internet e telefone, 
como o salário-maternidade; já os beneffcios por inca
pacidade, por demandarem realização de pericia mé
dica e documentação mais complexa, devem ter seus 
pedidos centralizados apenas no âmbito das agências 
da Previdência Social. 

Considerando a importância dessa medida para 
garantir um melhor serviço ao segurado da Previdência 
Social, otimizando a rede de atendimento que o Pais 
já dispõe, pedimos o apoio dos nobres Pares para 
aprovação desta proposição. 

Sala das Sessões, de de 2007. - Deputado 
Marcelo Melo. 

PROJETO DE LEI N° 2.009, DE 2007 
(Do Sr. Fernando de Fabinho) 

Altera o art. 5° da Lei n° 10.260, de 12 
de julho de 2001, que "dispõe sobre o Fundo 
de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior e dá outras providências". 

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 
54, RICO) e Constituição e Justiça e de Cida
dania (Art. 54 RICO) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.1°0 art. 5° da Lei n° 10.260, de 12 de julho de 

2001. passa a vigorar com as seguintes alterações: 
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"Art. 5° . 

111 - oferecimento de garantias adequa
das pelo estudante financiado, dispensada a 
obrigatoriedade da fiança; 

VI - comprovação de idoneidade cadas
trai do estudante e do(s) fiador(es), se o estu
dante optar por oferecera fiança como garantia, 
na assinatura dos contratos. 

§ 4° Na hipótese de verificação de ini
doneidade cadastral do estudante ou, se o 
estudante houver optado por oferecer a fian
ça como garantia, de seu(s) fiador(es), após 
a assinatura do contrato, ficará sobrestado o 
aditamento do mesmo até a comprovação da 
restauração da respectiva idoneidade, ou a 
substituição do fiador inidôneo,' 

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

Justificação 

Para os estudantes economicamente menos fa
vorecidos , a obrigatoriedade da existência de fiado
res para assinatura de contrato do FIES pode ser um 
obstáculo intransponivel. 

Por outro lado, podem ser oferecidas outras ga
rantias ao agente financeiro, que vão desde a solida
riedade da instituição de ensino superior que recebe 
o estudante (ela pode ter real interesse em fazê-lo), 
dos próprios colegas, assim como o eventual com
promisso de desconto na renda atualmente auferida 
ou por auferir, de modo semelhante aos empréstimos 
consignados. 

Estas as razões que inspiram o presente projeto 
de lei, cujo impacto social haverá de ser reconhecido 
pelos ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2007. 
- Deputado Fernando de Fabinho. 

PROJETO DE LEI N° 2.022, DE 2007 
(Do Sr. Otavio Leite) 

Determina que as empresas presta
doras de serviços de televisão por assina
tura, ficam obrigadas a disponibilizar ao 
público grade de programação formatada 
numa específica sequência crescente de 
números identificadores de canais, e dá 
outras providências. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL n° 
3.398/2000. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário. 

O Congresso Nacional decreta:
 
Ar\. 1° As empresas prestadoras de serviços de
 

televisão por assinatura, ou pagos por qualquer meio, 
ficam obrigadas a disponibilizar ao público, em grade 
de programação formatada numa específica sequên
cia crescente de números identificadores de canais, 
os canais básicos de que trata esta Lei. 

§ único - Os canais básicos, e somente estes, 
que serão agrupados de forma sucessiva são: 

a) canais destinados à distribuição obri
gatória, integral e simultânea, sem inserção 
de qualquer informação, da programação das 
emissoras geradoras locais de radiodifusão de 
sons e imagens, em VHF ou UHF, abertos e 
não codificados, cujo sinal alcance a área do 
serviço de TV a Cabo e apresente nível técni
co adequado, conforme padrões estabelecidos 
pelo Poder Executivo; . 

b) um canal legislativo municipaVestadu
ai, reservado para o uso compartilhado entre 
as Cãmaras de Vereadores localizadas nos 
municípios da área de prestação do serviço e 
a Assembléia Legislativa do respectivo Estado, 
sendo o canal voltado para a documentação 
dos trabalhos parlamentares, especialmente 
a transmissão ao vivo das sessões; 

c) um canal reservado 'para a Câmara 
dos Deputados, para a documentação dos 
seus trabalhos, especialmente a transmissão 
ao vivo das sessões; 

d) um canal reservado para o Senado 
Federal, para a documentação dos seus tra
balhos, especialmente a transmissão ao vivo 
das sessões; 

e) um canal universitário, reservado para 
o uso compartilhado entre as universidades lo
calizadas no município ou municipios da área 
de prestação do serviço; 

f) um canal educativo-cultural, reserva
do para utilização pelos órgãos que tratam de 
educação e cultura no governo federal e nos 
governos estadual e municipal com jurisdição 
sobre a área de prestação do serviço; 

g) um canal comunitário aberto para utili
zação livre por entidades não governamentais 
e sem fins lucrativos; 

h) os outros canais de empresas ou ins
tituições brasileiras. 
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Art. 2° O descumprimento desta lei importará em 
multa de R$100.000,00 (cem mil reais) por dia até que 
seja sanado o erro, dobrando a cada reincidência, e 
será aplicada pelo órgão de fiscalização da União. 

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

Justificação 

O interesse em mfdla eletrOnica televisiva é um 
crescente em nosso país. Democratizar a existência 
dos vários canais, quer fechados ou abertos, é uma 
forma de ampliar o acesso às suas várias programa
ções, favorecendo assim toda nossa sociedade 

Informar sobre a existência de todos os canais 
brasileiros, em TV fechada, é convalidar o uso demo
crático do espaço e, até em si, uma espécie de con
trapartida social pela permissão. 

Agrupar os canais de TV aberta ou fechada, numa 
mesma sequência numérica e ensejar ao telespecta
dor a facilidade de locaiizar os produtos brasileiros é 
uma regra de interesse público nacional. 

Inclusive que irá coibir as alterações de posição 
no "Iive up" (dial televisivo) que vêm afetando grave
mente, sobretudo aos canais de finalidade institucional 
que tanto bem fazem a cidadania (TVE, TV Justiça, TV 
Câmara, TV Senado, TVs do Legislativo Estaduais e 
Municipais, TVs Comunitárias, TVs Uiversitárias). 

Este projeto visa portanto disciplinar definitiva
mente a organização da grade da programação de 
TVs por assinatura no Brasil. 

Sala das Sessões, 12 de setembro 2007.- Depu
tado Otavio Leite, PSDBIRJ. 

PROJETO DE LEI N° 2.030, DE 2007 
(Do Sr. Indio da Costa) 

Proíbe a quem tenha os direitos pe
líticos cassados de exercer cargo de con
fiança na Administração ou de direção ou 
representatividade partidária. 

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Consti
tuição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICO). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Esta lei profbe a quem tiver os seus di

reitos políticos cassados de assumir cargo público de 
confiança na Administração ou de direção ou de re
presentação partidária. 

Art. 2° Fica vedado a quem tenha os seus direi
tos poHticos cassados a assunção de cargo público de 

confiança na Administração, bem como de direção ou 
de representatividade partidária. 

Art.3° Esta lei entra em vigor na data da sua pu
blicação. 

Justificação 

Esta proposição pretende suprir uma lacuna seja 
na legislação que trata do servidor público seja na que 
dispõe sobre os partidos políticos. 

Nesse sentido, ao estabelecer a proibição do 
cassado vir a assumir cargo de confiança na Adrnl
nistração ou de direção ou representação partidária, 
a qualquer título, está-se observando aquilo que é 
exigência na legislação vigente para ingresso tanto 
no serviço público quanto para que o eleitor obtenha 
a filiação partidária. 

Com efeito, segundo a Lei 8.112, de 1990, que 
dispõe sobre o regime jurldico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais é o requisito básico para investidura em cargo 
público o gozo dos direitos potíttcos (art. 5°, 11). 

Da mesma forma, a Lei n." 9096195 - que dispõe 
sobre partidos poHticos, regulamenta os arts. 17 e 14, 
§ 3°, inciso V, da Constituição Federal - estabelece 
expressamente que: 

"Ar!. 16. Só pode filiar-se a partido o elei
tor que estiver no pleno gozo de seus direitos 
polfticos." 

Por tais razões, julgamos oportuno o projeto de 
lei que ora submetemos ao elevado descortino do 
ilustres pares, com a certeza de que deles receberá 
acolhida. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. 
- Deputado Indio da Costa. 

PROJETO DE LEI NG 2.038, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Cria a obrigatoriedade de impressão 
do Hino Nacional em publicações da cons
tituição Federal. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL n" 
68111999. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É obrigatória a impressão da letra do Hino 

Nacional brasileiro, com os devidos créditos de autoria 
da música e da letra, na 4" capa de toda e qualquer 
publicação da Constituição Federal. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data se dua 
publicação. 
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Justificação 

O Hino Nacional é um dos mais importantes slm
bolos da Pátria. Não pode e nem deve ser esquecido, 
sob pena de o brasileiro perder sua identificação com 
a história da nossa terra. 

Contudo, vemos hoje que poucos, bem poucos, 
sobretudo as crianças e os adolescentes, sabem can
tar o Hino Nacional. O nosso Hino juntamente com a 
Bandeira, são o espelho da Pátria livre e soberana. 

A bela letra de Osório Duque Estrada e a música 
de Francisco Manoel da Silva merecem ser reverencia
das permanentemente por todos nós brasileiros. Vide 
o exemplo do povo norte-americano que sabe a letra e 
canta com orgulho O próprio hino em qualquer evento 
no qual os Estados Unidos estejam representados. 

Assim, imprimir na 4" capa da Constituição Fe
deral a letra do Hino Nacional servirá para que muitos 
possam lembrá-lo ou aprendê-lo. Nesse sentido, peço 
o apoio inestimável dos nobres pares para a proposi
ção que ora apresento. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2007. 
- Deputado Eliene Lima. 

PROJETO DE LEI N° 2.046, DE 2007 
(Do Sr. Beto Faro) 

Estabelece regras para a tarifação de 
chamadas telefônicas destinadas a servi
ços de tele-atendimento. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL n° 
3.811/2004. 

Apreciação: Proposiçãosujeitaà aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Esta lei estabelece regras para a tarifa

ção de chamadas telefônicas destinadas a serviços 
de tele-atendimento. 

Art. 2' Nas chamadas telefônicas destinadas a 
serviços de tele-atendimento, será adotada exclusiva
mente a tarifação por chamada atendida, proibida a 
tarifação por tempo de utilização ou por qualquer outro 
tipo de mensuração. 

Parágrafo único. Somente serão bilhetadas as 
chamadas com duração superior a 30 segundos. 

Art. 3' O órgão regulador das telecomunicações 
poderá estabelecer tarifa por chamada atendida dife
renciada para ligações telefônicas destinadas a ser
viços de tele-atendimento. 

ArtAO Esta lei entra em vigor 90 dias após a sua 
publicação. 

Justificação 

Nos últimos tempos, têm se proliferado os serviços 
de tele-atendimento postos à disposição do consumidor. 

Inicialmente - e por motivos óbvios - as empresas de 
telefonia eram praticamente as únicas a oferecerem 
esse tipo de comodidade. Mas com o passar dos anos, 
outras empresas, tais como bancos, operadoras de 
cartões de crédito e companhias de aviação passaram 
a também ofertar o tele-atendimento. 

Inicialmente, a maior parte desses serviços era 
oferecida de maneira gratuita, por meio dos códigos 
0800. Mas com o passar do tempo, o tele-atendimento 
foi deixando de ser gratuito, e o ônus foi progressiva
mente sendo transferido para o consumidor, com a uti
lização do 0300 e de outros códigos do gênero. E com 
isso, infelizmente, passou a prevalecer uma lógica eco
nômica bastante simples: já que é o consumidor quem 
irá pagar a conta, o melhor para as empresas passou 
a ser cortar os custos no atendimento, com diminuição 
do número de atendentes e, consequentemente, au
mento no tempo de espera pelo atendimento. 

A lógica dessa equação é perversa e claramen
te prejudicial ao cidadão. Quanto pior a qualidade do 
atendimento, maior o tempo de espera e maior o pre
juízo do usuário, que terá que pagar por ligações cada 
vez mais longas. Exatamente por isso, propomos o 
presente projeto de lei, no qual pretendemos corrigir 
essa disfunção. Com uma cobrança baseada apenas 
na chamada atendida, e não no tempo de ligação, o 
consumidor não mais será prejudicado financeiramente 
pela má qualidade do serviço de tele-atendimento. 

Tendo em vista o aperfeiçoamento que o presente 
projeto de lei representa para o ordenamento jurídico 
das telecomunicações e da defesa do consumidor, 
conclamamos o apoio dos nobres parlamentares para 
a sua aprovação. • 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2007. 
- Deputado Beto Faro. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CO) N° 89, DE 2007 
(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio) 

Acrescenta parágrafo ao art. 13 e o 
art. 13-A ao Regimento Interno da Cãmara 
dos Deputados, dispondo sobre a Lideran· 
ça da Minoria. 

Despacho: Apense-se à(ao) PRC n° 
79/2007. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário. 

A Câmara dos Deputados resolve: 
Art. l' O art. 13 do Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados passa a vigorar acrescido do seguinte 
§ 2°, renumerando-se o parágrafo único para § 1°: 

"Art. 13 . 
§1° . 
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§ 2° Para efeito do disposto neste artigo, 

o total de cada representação partidária será 

aferido pelo resultado final obtido nas elei

ções, permanecendo inalterado durante toda 

a legislatura."(NR) 

Art. 2° É acrescentado o art. 13-A ao Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados: 

"Arl. 13-A O Líder da Minoria deverá in

dicar três Vice-Uderes dentre os partidos que, 

em relação ao Governo, tenham posição di

versa da Maioria, respeitada a proporciona

lidade partidária e observado o disposto no 

arl. 13, § 2°. 

Parágrafo único. O Primeiro Vice-Líder 

deverá ser do mesmo partido do Uder." (NR) 

Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data da 

sua publicação. 

Justificação 

O presente projeto de resolução tem por objetivo 

determinar que o número de deputados de cada repre

sentação partidária, para efeito da definição da Maioria 
e da Minoria, tenha por base o resultado das eleições. 

Esta proposição está em sintonia com o disposto no 

§ 4° do arl. 26 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, que fixa o número de deputados eleitos por 

cada partido como base para o cálculo da proporcio

nalidade partidária para a composição das Comissões 

Permanentes, bem como com o § 4° do art. 8°, para a 

composição da Mesa da Câmara dos Deputados. 
O projeto limita em três o número de Vice-Líde

res da Minoria, devendo o Primeiro Vice-Uder ser do 
mesmo partido do Uder. Como forma de garantir a 

participação dos demais partidos que, em relação ao 
Governo, tenham posição diversa da Maioria, asse
gura que dois Vice-Uderes sejam de suas legendas, 

respeitada a proporcionalidade partidária. 
Acreditamos que a alteração proposta, ao acolher 

no Regimento Interno uma vez mais a vontade do elei

tor, configurada no § 2° do art. 13 proposto, contribui 
para aperfeiçoar a nossa democracia representativa. 

Por esse motivo, peço o apoio dos deputados para a 
aprovação deste projeto. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2007. 
Deputado Antonio Carlos Pannunzlo, PSDB/SP. 

INDICAÇÃO N° 1.139, DE 2007
 
(Da Comissão da Amazônia, Integração Nacional
 

e de Desenvolvimento Regional)
 

Sugere ao Exmo. Sr. Presidente da 
República, por intermédio da Casa Civil 
da Presidência da República, a Instalação 
do Gabinete de Gerenciamento de Crises 
com o objetivo de evitar possivel conflito 
na Área Indígena Raposa Serra do Sol, no 
Estado de Roraima. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentrssimo Senhor Presidente, 
A Comissão da Amazônia, Integração Nacional e 

de Desenvolvimento Regional da Câmara dos Depu
tados vem, respeitosamente, sugerir a VossaExcelência 
a imediata instalação do Gabinete de Gerenciamento 
de Crises com o objetivo de evitar um posslvel confli
to na Área Indfgena Raposa Serra do Sol, no Estado 
de Roraima. 

Justificação 

Tal providência se faz urgente e necessária no 
sentido de apaziguar e pacificar as comunidades envol
vidas nesse processo de instalação da Área Indlgena 
Raposa Serra do Sol, diante do fato consumado da 
retirada de não Indios daquela área, tais como fazen
deiros, arrozeiros, pequenos produtores rurais e etc. 

A instalação do referido Gabinete visa, ainda, a 
proporcionar a segurança às partes envolvidas, eis que, 
segundo consta, estaria havendo bloqueios nas vias de 
acesso naquela região, mediante violência, impedindo 
a circulação de pessoas que lá residem. 

Diante de tal fato, necessário se faz a instituição 
do Gabinete de Gerenciamento de Crises pela Presi
dência da República, de forma que seja evitado um 
conflito armado que se apresenta iminente. 

De outra forma, com igual importância necessá
ria, também se faz imperativo restabelecer o direito de 
locomoção dos moradores daquela região - fndios e 
não fndios - enquanto não se concluir todo o proces
so legal de retirada de não fndios da terra indfgena 
em questão. 

Além do mais, há necessidade premente de se 
apresentar uma solução pacifica aceitável para resolver 
a situação, delicada de per si, de modo a atender satis
fatoriamente as comunidades envolvidas no processo. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2007. 
- Deputada Vanessa Graniotin, Presidente. 
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INDICAÇÃO N° 1.140, DE 2007 
(Da Comissão de Trabalho, de Administração 

e Serviço Público) 

Sugere ao Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, a adoção de medidas 
relativas a abertura das negociações sobre 
a correção de tabela salarial dos servidores 
da Fundação Oswaldo Cruz, junto à Secreta
ria de Recursos Humanos do Ministério. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, 

Os Deputados Federais, membros desta Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público na 
Câmara dos Deputados dirigem-se a Vossa Excelência 
para expor e reivindicar a abertura das negociações 
sobre a correção de tabela salarial dos servidores da 
Fundação Oswaldo Cruz, junto a Secretaria de Recur
sos Humanos do Ministério do Planejamento, conforme 
argumentos apresentados pelo Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores da Fiocruz nos dois últimos anos: 

1 - A Fiocruz foi premiada como a me
lhor instituição de saúde pública do mundo 
pela World Federation of Pubiic Heallh Asso-. 
ciations (Federação Mundial das Associações 
de Saúde Pública). 

2 - Seus pesquisadores decifraram o 
genoma do BCG, vacina contra tuberculose, 
abrindo amplo campo de pesquisa cientifica 
sobre este imunizante. 

3 - Os pesquisadores da Fundação ini
ciaram o projeto de comparação dos genomas 
de parasitos humanos já decifrados, com apoio 
da rede mundial de computadores. 

4 - Concorrendo em oito categorias, os 
cursos de pós-graduação da Fiocruz tiveram 
quatro testes premiadas pela CAPES como 
melhores trabalhos cientfficos em 2006, em 
suas respectivas áreas. 

5 - A Fiocruz ganhou o título nacional da 
Ordem do Mérito Cientrfico, maior condecora
ção conferida pelo governo brasileiro na área 
de ciência e tecnologia. 

6 - A Escola Politécnica de Saúde Joa
quim Venâncio recebeu, por sua relevância, a 
medalhaTiradentes, conferida pela Assembléia 
legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 

7 - O Instituto de Tecnologia em imu
nobiológicos (Biomanguinhos) desempenha 
uma papel estratégico para o Programa de 
Imunizações do Ministério da Saúde, contem
plando os seguintes programas: prevenção e 

controle das doenças imunoprevinfveis, pes
quisa e desenvolvimento em saúde, qualidade 
do sangue, prevenção e controle das DSTs e 
da Aids e assistência aos portadores dessas 
doenças. 

B- A Fiocruz finalizou as obras do Cen
tro de Processamento de Antígenos Virais, 
em Biomanguinhos, que permitirá o domfnio 
tecnológico do cicio completo de produção 
das vacinas virais elaboradas pela Fiocruz e 
a incorporação de outras no futuro. 

9 -Iniciaram-se as obras do Centro Inte
grado de Protótipos e Produção de Biofármacos 
e Reativos para Diagnóstico de Biomanguinhos 
- CIPBR, para permitir o "scale up" do ciclo de 
desenvolvimento tecnológico das vacinas e a 
produção em escala de importantes recursos 
diagnósticos e terapêuticos em saúde. Em 
2007, a Fiocruz recebeu R$ 30 milhões do 
Fundo Tecnológico do Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
para a construção desta fábrica. O Ministério 
da Saúde entrou com mais de R$ 17 milhões 
do total de R$ 106 milhões necessários, que 
virão de outras fontes públicas ou privadas. 

Entre outros insumos, o futuro Centro in
tegrado de Protótipos, Biofármacos e Reativos 
para Diagnóstico (CIPBR) de Biomanguinhos, 
previsto para ser inaugurado em 2009, pro
duzirá a alfaepoetina humana recombinante, 
empregada contra a anemia grave, o antiviral 
interferon alfa 2b humano recombinante e re
ativos para diagnóstico laboratorial de dife
rentes doenças. 

Em relação aos biofármacos, terá ca
pacidade para produzir toda a demanda do 
Ministério da Saúde de alfaepoetina humana 
recombinante (hoje em torno 35 bilhões de 
unidades internacionais, cerca de 17,5 milhões 
de frascos na apresentação de 2000UI) e de 
interferon alfa 2b humano recombinante (cerca 
de 1,5 bilhões de unidades internacionais ou 6 
milhões de frascos na apresentação de 3MUI). 
A nova planta também permitirá a produção de 
cerca de 5 milhões de testes para diagnóstico 
laboratorial de doenças de grande impacto na 
saúde pública nacional. 

10 - A Fiocruz recepciona a cada ano 
mais de 7 mil alunos que freqüentam cursos 
de mestrado e doutorado (1.500), especializa
ção e aperfeiçoameno (mais de 3 mil), nivel 
técnico (1.500) e mais de mil no Ensino Fun
damentai - aí lnclutoos os cursos noturnos 
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para adultos e jovens das comunidades ca
rentes vizinha. Desde 2002, oferece curso de 
mestrado profissional. Até o momento, foram 
titulados mais de 200 alunos e estão em cur
so cerca de 100. 

11 - A Fiocruz tem hoje 3.882 servidores 
com titulação, entre ativos e aposentados. Des
tes, 2.217 com especialização, 861 mestrado 
e 804 doutorado. 

12 - A Escola Politécnica de Saúde Jo
aquim Venâncio (EPSJV) foi escolhida como 
Secretaria Executiva da Rede de Escolas Téc
nicas do Sistema Único de Saúde (RET-SUS). 
No mesmo ano, ficou em primeiro lugar entre 
as escolas públicas no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). 

13 - Os cursos latu sensu do Educação 
a Distância formaram 29.696 de pessoas em 
2006, maior aumento percentual dos últimos 6 
anos, ampliando em mais de 272% o número 
de egressos em comparação com 2005. 

14 - O Projeto Proformar, que tem o obje
tivo de habilitar trabalhadores de nfvel médio do 
SUS na área de vigilância em saúde, capacitou 
21.080 profissionais no ano passado. 

15 - O Programa de Vocação Cientffica 
(Provoc), uma proposta educacional que bus
ca despertar o interesse pela ciência e iniciar 
jovens de ensino médio na pesquisa técnico
cientffica, recebeu 113 alunos em 2006. Eles 
foram inseridos na rotina acadêmica e parti
ciparam de pesquisas, com a elaboração de 
trabalhos e discussão de resultados. 

16 - De um total de 276 projetos de de
senvolvimento tecnológico executados du
rante o ano de 2006, 34 apresentaram como 
resultado um produto ou método de aplicação 
potencial para o sistema de saúde, entre os 
quais: desenvolvimento de vacina inativada 
contra o vfrus da hepatite A; produtos naturais 
com atividade cardiovascutar e em doenças 
metabólicas; implantação do teste de potên
cia "in vitro" do soro Anti-rábico; detecção de 
Organismos Geneticamente Modificados em 
Alimentos. Além disso, foram gerados 33 depó
sitos de patente, dentre os quais 24 referem-se 
a patente internacional. 

17 - A Fiocruz iniciou os estudos clinicos 
de vacina contra meningite C conjugada e da 
vacina contra a meningite B, além da finaliza
ção do desenvolvimento da nova apresentação 
da vacina contra febre amarela 10 doses e a 
conclusão do estudo de fase 3 da vacina te

travalente contra difteria, tétano e coqueluche 
(DTP) do vfrus Haemophilus influenzae tipo b 
(Hib), produzida totalmente no Brasil. 

18 - Foram registrados 19 projetos vin
culados ao desenvolvimento tecnológico de 
fármacos e medicamentos. Entre eles: identi
ficação de novos principios ativos para o trata
mento da Tuberculose; síntese de análogos de 
inibidores da protease e transcriptase do HIV; 
desenvolvimento de análogos da lidocafna com 
atividade antiinflamatória e antiasmática. 

19 - O Instituto Fernandes Figueira de
senvolve atividades de pesquisa ctrnica e aten
ção à saúde da mulher, da criança e do adoles
cente. É referência nacional e internacional na 
área de aleitamento materno, sendo respon
sável pela coordenação da Rede Nacional de 
Bancos de Leito Humano, considerada a maior 
e mais complexa do mundo, reunindo mais de 
200 unidades em todo o pais. Além disso, a 
unidade coordenou, em parceria com o Minis
tério da Saúde, a Rede Nacional de Bancos 
de Leite Humano, que conta atualmente com 
187 unidades em funcionamento e 29 postos 
de coleta, estando presente em todos os es
tados do Brasil e em processo de expansão 
para implantação em 13 paises da América 
Latina e Caribe. Além da assessoria direta e 
da coordenação da Rede, a Fiocruz atua ainda 
na capacitação de profissionais que prestam 
serviços nos Bancos de Leite. Em 2006, foram 
357 profissionais capacitados nesta área. 

20 - O Centro de Saúde Escola Germa
no Sinval Faria, da Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca (ENSP), que desenvolve 
atividades de atenção básica com fins educa
cionais, atendeu mais de 208 mil pacientes. 

21 - A Fiocruz tem o principal conjunto 
de laboratórios da Rede Nacional de Vigilãncia 
Epidemiológica, coordenada pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. 
Alguns laboratórios também atuam como refe
rência internacional formalmente reconhecida 
pela Organização Mundial de Saúde e pela Or
ganização Pan-Americana de Saúde. Em 2006, 
foram realizados mais de 167 mil exames para 
o diagnóstico de doenças transmissfveis. 

22 - Os laboratórios da Fiocruz não se 
limitam à realização de exames, geralmente 
de maior complexidade e grau de dificuldade. 
Estabelecem ainda materiais de referência, 
prestam serviços de assessoria e de consul
toria a outros laboratórios e oferecem diversos 
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processos de capacitação. Dos 31 tipos de 
agravos para os quais a Fiocruz é referência 
para diagnóstico, 4 são referências interna
cionais; 23, nacional; e o restante, regional. 
Entre os exames realizados destacam-se o 
de diagnóstico de peste, tuberculose, hanse
níase, hepatites virais e exames diagnóstico 
das DST/AIDS. 

23 - A Fiocruz participa do sistema na
cional de vigilância sanitária, garantindo a 
qualidade de insumos, produtos, ambientes e 
serviços voltados para o setor de saúde, com 
um total de 4.227 análises em 2006. 

24 - A Fiocruz possui um dos maiores 
laboratórios farmacêuticos públicos de medica
mentos do país, Farmanguinhos. Esta fábrica 
possibilita a ampliação de oferta de medica
mentos à populaçâo, dá ao Ministério da Saú
de maior capacidade de negociação junto aos 
laboratórios privados, gerando uma significativa 
economia aos cofres públicos. Destaca-se o 
papel de Farmanguinhos no desenvolvimen
to de tecnologia para a produção de medlca
mentos contra HIV/Aids. Esta ação permite a 
regulação e o barateamento de preços dos 
medicamentos anti-retrovirais. 

25 - A Fiocruz fornece regularmente me
dicamentos para os seguintes programas do 
Ministério da Saúde: Programa de Saúde da 
Famllia, Farmácia Popular, HiperDia, Saúde da 
Mulher, Hansenrase, Pneumologia Sanitária, 
DST/AIDS, Alimentação e Nutrição, Assistência 
Farmacêutica Básica, Multidrogas, Endemias 

. focais e Calamidades. 
26 - Em 2006, a Fiocruz implantou 75 

novas farmácias populares e realizou a ma
nutenção de 252. Sua meta de implantação 
foi superada em 17 vezes. Em comparação 
com 2005, houve um aumento de 127% na 
implantação das farmácias populares do Bra
sil no país. 

O Programa Farmácia Popular do Brasil 
faz parte das ações do Ministério da Saúde, 
que tem por objetivo ampliar o acesso da popu
lação a medicamentos essenciais, reduzindo o 
impacto do gasto com este item no orçamento 
familiar. A Fundação Oswaldo Cruz é respon
sável pela operacionalização do Programa Far
mácia Popular. Suas ações vão desde o apoio 
técnico à estruturação das farmácias, aquisição 
e distribuição de medicamentos, logística, até 
consultoria e assistência técnica. 

27 - A Editora Fiocruz - que conta com 
214 títulos em catálogo, 61 reimpressões e 
seis novas edições -lançou, no último ano, 31 
novos títulos e cinco volumes da série Adolpho 
Lutz. A revista mensal Radis, principal veiculo 
jornalístico sobre saúde pública no país, al
cançou, no final de 2006, a marca de 568 mil 
exemplares/ano. Atualmente, é enviada a 56 
mil assinantes em todo o Brasil e exterior. 

28 - A Rede de Bibliotecas da Fiocruz, 
cujo objetivo é atender ao público que busca 
informação científica e tecnológica na área 
da saúde, atendeu em 2006 mais de 128 mil 
pessoas. Possui um acervo de publicações 
raras que datam desde o século XVIII. Reúne 
cerca de 271 mil livros e monografias e 12.933 
periódicos recorrentes. 

29 - O Museu da Vida, com exposições, 
atividades interativas, multimídia, peças de 
teatro, vídeos e laboratórios, recebeu no ano 
passado mais de 55 mil pessoas. 

30 - Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 
foi reconhecida como a mais importante revista 
científica da América Latina em 2006. Criada 
por Oswaldo Cruz há 98 anos, a publicação 
obteve fator de impacto 1,208, segundo ava
liação do Journal of Citation Reports, a partir 
do índice calculado pelo Institute for Scientific 
Information (ISI), órgão internacional responsá
vel pela avaliação da relevância dos periódicos 
cientrficos indexados de todo o mundo. 

A Fiocruz também se destaca na área de 
informação em ciência e tecnologia pela publi
cação e disponibilização, em meio impresso 
ou digital de outras revistas científicas perió
dicas indexadas: Cadernos de Saúde Pública 
(ENSP); História, Ciência, Saúde - Manguinhos 
(Casa de Oswaldo Cruz); e Trabalho, Educa
ção e Saúde (EPJSV). 

31 - O Canal Saúde, que desenvolve pro
dutos audiovisuais para informar a população 
e atualizar e educar a distãncia um público es
timado de mais de 2,5 milhões de profissionais 
que atuam nos serviços de saúde do Brasil, 
produziu no ano passado 636 novos progra
mas transmitidos para todo o Brasil. 

32 - A VideoSaúde, criada no Centro de 
Informação Científica e Tecnológica (CICT), 
distribui, reproduz, empresta e exibe material 
audiovisual em saúde. Em 2006, atendeu cer
ca de 10 mil solicitações em 2006. Os mais de 
quatro mil tltulos do acervo são realizações 
próprias ou de instituições públicas, empresas, 
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organizações-não-governamentais e produto
ras independentes. 

33 - As atividades da Fiocruz na conso
lidação internacional do Ministério da Saúde 
foram ·intensamente fortalecidas em 2006, 
passando a ocupar um lugar de destaque na 
inserção internacional do país e no próprio 
Ministério da Saúde.• 

Em nome dos interesses do Ministério da 
Saúde, a Fiocruz tem participação destacada 
em inúmeras redes colaborativas internacio
nais, tais como Rede de 

Investigação em Saúde Cone Sul, AM
SUD-Pasteur, Rede internacional para estudos 
de ecologia, comportamento, biologia, gené
tica (ECLAT), Rede Internacional de Técnicos 
em Saúde (RETS), Rede Ibero-Americana de 
Ciência e Tecnologia para Desenvolvimento 
(CYTED), DCVMN (Developing Countries Vac
cine Manufacturers Network), GAVI (Global 
Alliance for Vaccine Imunization) e Iniciativa 
de Medicamentos para Doenças Negligen
ciadas (DNDi). 

34 - Em 2006, várias unidades da Fio
cruz assessoraram insliluições e órgãos go
vernamentais de saúde pública no exterior, 
especialmente dos países africanos de Ifngua 
oficial Portuguesa e da América Latina: Neste 
campo destaca-se a assessoria oferecida pelos 
especialistas da Fiocruz na área de formação 
de recursos humanos aos ministérios da Saú
de de Angola e Moçambique, à Escola Técnica 
de Saúde Boliviana e ao Instituto Nacional de 
Saúde de Paraguai. 

35 - A Fiocruz integrou a organização 
de 20 eventos internacionaís em 2006. Dentre 
os quais, o 110 Congresso Mundial de Saúde 
Pública, cujo tema era Saúde Pública em Mun
do Globalizado: Rompendo barreiras sociais, 
econômicas e políticas, foi organizado pela 
Federação Mundial de Associações de Saúde 
Pública (WFPHA) e a Associação Brasileira 
de Saúde Coletiva (ABRASCO). 

36 - Em 2006, 401 pesquisadores e ges
tores da Fiocruz representaram o Brasil no 
exterior em eventos internacionais, em asses
soria especializada, conselhos executivos dos 
organismos multilaterais, grupos de trabalho 
e em missões de prospecção. 

37 - Dentro da PoHlica Estratégica do Es
tado Brasileiro, ampliou em 2006 o Mestrado 
em Ciências da Saúde, oferecido na Amazônia, 
envolvendo o Centro de Pesquisas Leônidas 

e Maria Deane (CPqLMD), as universidades 
federal do Amazonas e do Pará 

38 - A Fiocruz desenvolveu importantes 
atividades de cooperação na área de Atenção 
Especializada em Saúde em âmbito nacional. 
O IFF ofereceu consultoria na qualificação de 
serviços de atenção à saúde, especifícamente 
no Sistema Estadual de Gestão de Alto Risco 
do Estado do Rio de Janeiro e em outras ma
ternidades do país. 

39 - A Fiocruz, por meio de suas unida
des de pesquisa biomédica e laboratório de 
referência para diagnóstico de doenças, for
neceu no ano passado materiais de referência 
e procedimentos técnicos a 34 laboratórios de 
referência no país e assessorou o Ministério 
da Saúde e as Secretarias de Vigilâncias em 
Saúde do Norte e Nordeste em ações de vi
gilância e prevenção de doenças. 

40 - A Fiocruz destacou-se na 3" Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia, onde mais 
de 4 mil estudantes dos ensinos Fundamental 
e Médio visitaram seu estande. 

41 - Biomanguinhos é um dos maiores 
produtores públicos de vacina no país.No ano 
de 2006, sua participação nacional foi de 44% 
dentre os produtores nacionais, contribuindo 
significativamente para diminuir a dependên
cia externa destes insumos para a saúde. Du
rante o ano, o Instituto produziu mais de 87 
milhões de doses de vacinas (febre amarela, 
poliomielite, trfplíce viral, Hib monovalente e 
DTP+HIB).. 

42 - Biomanguinhos é o maior produtor 
mundíal da vacina contra a febre amarela e 
também o único laboratório da América La
tina certificado pela OMS para a produção 
dessa vacina. 

43 - Dentro do compromisso da política 
da Fiocruz e do Ministério da Saúde para al
cançar a auto-suficiência e superar a depen
dência tecnológica e comercial do Brasil na 
área de insumos estratégicos para os progra
mas de saúde pública, foram produzidos, em 
2006, 3,06 milhões de reativos e conjuntos 
para diagnóstico de HIV-1, HIV-1 e 2, dengue, 
leishmaniose, leishmaniose canina e leptos
pirose em 2006. 

44 - A Fiocruz ampliou o Programa indu
tor de Desenvolvimento Tecnológico em Saú
de Pública (PDTSP), cujo objetivo é fomentar 
pesquisas para o desenvolvimento de méto
dos e 'processos que gerem soluções para os 
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principais problemas da saúde pública e dos 
sistemas de saúde. 

O componente PDTSP-Dengue foi ins
tituído para articular grupos de pesquisa em 
diversos campos, com uma abordagem inte

. grada sobre a dengue, otimizando os recursos 
humanos e materiais utilizados. Em 2006, foi 
disponibilizado o valor de R$ 638 mil para a 
implantação de 14 projetos das quatro redes 
do PDTSP-Dengue. Em longo prazo, visa con
tribuir para o controle da doença no Rio de 
Janeiro e no país. 

45 - Num único dia, em 2006, a Fiocruz 
vacinou 4.672 crianças contra a poliomelite. 
A campanha anual Fiocruz pra Você, no dia 
Nacional de Vacinação, já faz parte do calen
dário de milhares de tamüias, que aproveitam 
a oportunidade para aprender noções básicas 
de saúde e participar de atividades recreativas 
e culturais dentro do Campus da Fundação. 

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2007. 
- Deputado Nelson Marquezelli, Presidente. 

INDICAÇÃO N°1.141, DE 2007 
(Da Sra. Udice da Mata) 

Sugere ao Ministério da Educação a 
criação dos cursos de Turismo e Secretaria
do, na Universidade Federal do Recõncavo 
da Bahia, na cidade de Cachoeira. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação: 

A importante e significativa polftica de expansão 
do ensino superior público desenvolvida pelo atual Go
verno é, certamente, uma das iniciativas educacionais 
mais marcantes na história recente de nosso País, 
afirma o Prof. Roberio Marcelo Ribeiro, docente da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia- UFRB, 
em correspondência a nós enviada, e com a qual con
cordamos plenamente. 

Considerando que a UFRB foi criada pela Lei 
n° 11.151, de 29 de julho de 2005 sendo a segunda 
universidade federal criada no Estado, após sessenta 
anos, desde a criação da pioneira e histórica Univer
sidade Federal da Bahia- UFBA; 

Considerando que sua sede é na antiga Facul
dade de Agronomia, em Cruz das Almas, havendo, 
entretanto, outros campi nas cidades de Cachoeira, 
Santo Antonio de Jesus e Amargosa; 

Considerando que o Reitor Prof. Paulo Gabriel 
Nacif tem sido incansável no otrcio de expandir, com 

responsabilidade, a UFRB para atender ao grande 
compromisso social que motivou sua criação; 

Considerando que no campus de Cachoeira es
tão em funcionamento os cursos de Comunicação 
(Jornalismo), História e Museologia e que já estão 
aprovados com inscrição aberta para o vestibular em 
2008, os cursos de Serviço Social, Ciências Sociais, 
Cinema e História (noturno); 

Considerando que estão autorizados a instalar 
mais um ou dois cursos, e que estes são de Letras e 
Artes; 

Considerando que os residentes na cidade de 
Cachoeira reconhecem e clamam pela instalação dos 
cursos de Turismo e Secretariado pela vocação e ne
cessidade de mão-de-obra especializada na região; 

Considerando que há imóveis públicos em recu
peração na cidade de Cachoeira que poderiam abri
gar os novos cursos, em uma parceira dos governos 
federal, estadual e municipal; 

Considerando que há necessidade de ampliação 
do quadro de docentes constante do Ato de criação 
da UFRB; 

Vimos solicitar a criação dos novos cursos de 
Turismo e Secretariado na UFRB, consolidando assim 
a instalação, de maneira abrangente e inequívoca, da 
segunda universidade federal no Estado da Bahia. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2007. 
- Deputada Lidice da Mata. 

INDICAÇÃO N° 1.142, DE 2007 
(Do Sr. Dr.Talmir) 

Sugere ao Ministério da Fazenda a 
redução das alíquotas do IPI incidente so
bre artigos básicos do material de uso es
colar. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro da Fazenda: 
É sobejamente reconhecida a necessidade de 

dotar as gerações futuras de habilidades, informações 
e técnicas adequadas para que alcancem níveis de co
nhecimento e de competitividade, que lhes permitam 
produzir conteúdos novos e relevantes. E é disso que 
o Pais precisa para crescer e transformar-se. 

A desejada revolução educacional pressupõe 
desenvolvimento harmônico dos múltiplos aspectos 
do individuo e, para tal, exige alocação sufíciente e 
contínua de recursos e adoção de medidas de incon
testável eficácia. O objetivo imediato, no entanto, será 
sempre o de permitir ao cidadão educado o acesso ao 
contrato formal de emprego e à remuneração digna do 
exercício de sua atividade laboral. 
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A legislação tributária que rege o Imposto sobre 
Produtos Industrializados têm sabiamente observado 
a desoneração do imposto, seja por meio de imunida
des, seja pela utilização da alíquota zero para boa parte 
dos instrumentos de ensino e dos artigos que formam 
a base mais simples do material de uso escolar, como 
livros, lousas e quadros de escrever, obras cartográfi
cas e globos, cadernos, borrachas de apagar, pincéis, 
lápis, carvões, gizes, dentre outros. 

Entretanto, tributa à alíquota de 20% o IPI inci
dente sobre as canetas esferográficas e para desenhar, 
marcadores e lapiseiras (posição NCM 96.08 da TIPI 
em vigor), assim como à allquota de 15% os artigos 
escolares elaborados em matérias plásticas, classifi
cados no código NCM 3926.10.00, tais como estojos, 
pastas para papéis ou documentos, capas protetoras 
de livros e artigos semelhantes, e à alfquota de 10% 
as massas ou pastas para modelar, próprias para re
creação de crianças (item NCM 3407.00) e tintas pre
paradas para pintura artistica, atividades educativas 
e as recreativas, quando acondicionadas em suportes 
especfficos (posição NCM 32.13). 

A adoção desta alta incidência do imposto não se 
coaduna com o princIpio da seletividade em função da 
essencialidade do bem, que rege a tributação do IPI, 
e que dá suporte jurídico à redução das alfquotas dos 
artigos escolares relacionados, permitindo a correção 
das indiscutfveis distorções identificadas. 

Neste contexto, sugerimos sejam reexaminadas 
as alfquotas do IPI incidentes sobre os produtos em 
questão, igualando sua tributação a dos demais arti
gos básicos do material de uso escolar, com os quais 
guardam similitude, de modo a facilitar a expansão 
das atividades educacionais tão importantes para os 
cidadãos e para o País. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2007. 
- Deputado Dr.Talmir. 

INDICAÇÃO N° 1.143, DE 2007 
(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos) 

Sugere ao Ministério da Justiça provi
dências para a reestruturação do Departa
mento de Polícia Rodoviária Federal. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelenlíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Justiça, 

A Policia Rodoviária Federal, criada com a missão 
de zelar pela segurança das rodovias federais, vem, 
ao longo do tempo, ampliando a sua área de atuação. 
Com a Constituição de 1988, foi institucionalizada e 
integrada ao Sistema Nacional de Segurança Públi

ca, conforme disposto no art. 144, inciso 11 e § 20
, da 

Carta Magna. 
Sua atuação, ao longo da extensa malha rodo

viária federal, tem sido fundamental na prevenção e 
repressão aos crimes contra a vida, o patrlmônio e o 
meio ambiente; no combate ao roubo e furto de veículos 
e cargas; na luta contra o narcotráfico, o contrabando, 
a sonegação fiscal e o tráfico de menores, além da 
participação efetiva e do apoio loglstico nas opera
ções especiais em parceria com o Ministério Público, 
a Receita Federal e as Policias Federal, Civil e Militar 
na repressão ao crime organizado. 

A despeito do reconhecido e respeitado trabaiho 
desenvolvido pela Policia Rodoviária Federal, são gra
ves as distorções salariais e acentuado o déficit do seu 
efetivo de pessoal, conforme explicitado, a seguir: 

I - Quadro de Pessoal:
 
déficit do efetivo e exigências
 

para Ingresso e progressão na carreira
 

O efetivo de pessoal da Polfcia Rodoviária Federal 
de 10.098 profissionais é bastante reduzido. É funda
mentai a criação imediata de mais 10 mil novos cargos 
de Policial Rodoviário Federal para atender a demanda 
criada com o acentuado crescimento da malha rodovi
ária e do eievado fiuxo mas rodovias federais. 

O Departamento de Policia Rodoviária Federal 
vem ampliando, a cada dia, as suas atribuições e res
ponsabilidades, mantendo-se, porém, inalterado o seu 
quadro de pessoal que opera no limite de sua capa
cidade orgânica. 

Para o ingresso na carreira de Policial Rodoviário 
Federal, é fundamental que se requeira do candida
to a formação de nivel superior em função das novas 
exigências de formação e qualificação profissional 
necessárias ao desempenho de missões de elevada 
complexidade. 

11 - Distorções Salariais 

Com a vigência da lei na5.645/70, estabeleceu-se 
um tratamento igualitário, no tocante à questão sala
rial, entre Policia Rodoviária Federal e Policia Federal. 
Todos os beneficios deferidos a uma categoria eram 
automaticamente estendidos à outra. Cumpria-se, as
sim, o mandato constitucional que assegura "isonomia 
remuneratória entre cargos assemelhados". 

Este tratamento uniforme e igualitário foi, porém, 
interrompido a partir de 2003, rompendo-se, no tocan
te à remuneração, a relação isosômica entre Policia 
Rodoviária Federal e Policia Federal. A partir dai, sur
giram as distorções salariais que engendraram um 
clima de insatisfação generalizado entre os Policiais 
Rodoviários Federais. 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 50005 

Incorporada ao Sistema Nacional de Segurança 
Pública, a Policia Rodoviária Federal permanece, cada 
vez mais, integrada, em suas atribuições e desempe
nho institucional, com a Policia Federal. Na questão 
salarial, porém, com a edição da MP 386, de 30.08.07, 
aprofundou-se, ainda mais, o distanciamento entre as 
duas instituições: considerando-se as classes finais 
das carreiras destas entidades, que sempre tiveram 
equivalência salarial, o diferencial de remuneração 
já é da ordem de 26%, elevando-se o distanciamento 
para 46,46% em 2009. 

Em face do exposto, sugerimos, através da pre
sente INDICAÇÃO, sejam adotadas pelo Ministério da 
Justiça as seguintes providências: 

a) criação de 10 (dez) mil novos car
gos de Policial Rodoviário Federal, com 
exigência de nfvel superior para ingresso e 
definição de critérios objetivos para progres
são na carreira; 

b) correção das distorções salariais, 
restabelecendo a paridade de remuneração 
historicamente praticada entre os cargos de 
Policial Rodoviário Federal e Agente de Poli
cia Federal. 

Paraque as medidaspropostasadquiram eficácia, 
é fundamental que se implemente uma profunda rees
truturação do Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal, dotando-o de recursos humanos, financeiros 
e materiais que permitam o efetivo cumprimento de 
sua missão institucional. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2007. 
- Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

INDICAÇÃO N° 1.145, DE 2007 
(Do Sr. Ratinho Junior) 

Sugere ao Ministério das Comunica
ções a abertura de Agência da Empresa Bra
sileira de Correios eTelégrafos no município 
de Cruzmaltina, no estado do Paraná. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunica
ções: 

O municfpio de Cruzmaltina, no estado do Pa
raná, necessita, com a máxima urgência, da instala
ção de uma agência dos Correios, tendo em vista a 
precariedade de alendimento à população local que 
conta, atualmente, com apenas um posto da empresa 
em funcionamento. 

Senhor Ministro, ciente de sua grande sensibili
dade e da capacidade técnica de sua equipe, espero 
com ansiedade o atendimento deste pleito, que é de 
toda a população do município. A presente Indicação 

fundamenta-se pela relevância social da matéria e pelo 
alcance econômico para aquela localidade. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2007. - Ra
tinho Junior, Depulado Federal - PSC/PR. 

INDICAÇÃO N° 1.146, DE 2007 
(Do Sr. Ratinho Junior) 

Sugere ao Ministério da Educação que 
a disciplina de INTRODUÇÃO AO DIREITO 
seja incluída no currículo das escolas de 
ensino médio. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação: • 

Somente o investimentoconsistente em educação 
e o constante aperfeiçoamento dos sistemas de difusão 
do conhecimento podem alterar significativamenle o 
destino de uma nação. Com o advento da globalização 
e a disseminação contínua e infinita de informações, 
tanto pelos meios tradicionais quanto pela irresistível 
rede mundial de computadores, a necessidade de 
ampliação do horizonte das novas gerações torna
se improrrogável. Com o objetivo de contribuir para a 
real inserção da classe estudanlil nesse novo tempo e 
reescrever o futuro, sugiro a inclusão da disciplina de 
Introdução ao Direilo no rol das diretrizes curriculares 
nacionais para o ensino médio. 

Não podemos prescindir de uma matéria tão fun
damentai para a formação de nossos filhos. Esta disci
plina possibilitará o aperfeiçoamento dos estudantes e 
transformará suas relações sociais, sem dúvida algu
ma. A partir do conhecimento de normas legais, com 
aulas teóricas e práticas, o jovem aumenta sua capa
cidade de discernimento, aprende a evitar situações 
de perigo, inerentes e proporcionais ao seus Impetos, 
e aparta-se dos riscos de imersão no submundo do 
crime. As noções de direito penal, por exemplo, po
dem ser norteadoras para O adolescente mensurar a 
dimensão de seus atos e as conseqüências de trans
gressões às normas. 

O Brasil não pode ser diferente e pensar me
nor que os países mais avançados, pois esle tema 
é prioritário nas nações mais desenvolvidas e pode 
servir perfeitamente de modelo para nós. A disciplina 
de Introdução ao Direito abrange assuntos que nos 
influenciam fortemente e não se dissociam da vida 
cotidiana, como Direito Constitucional, Direito Civil, 
Direilo Administrativo e outros ligados à Cidadania e 
ao respeito às diferenças. 

Senhor Ministro, somente a educação formal e 
continuada sobre essa matéria será capaz de prepa
rar nossos estudantes para um cenário cada vez mais 
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competitivo e excludente. O desconhecimento total 
das leis torna inacessfveis as oportunidades de cres
cimento e impossibilita a compreensão do contexto 
vigente. A quem permanece alienado ou impedido de 
entender as leis e as práticas jurfdicas, pelo menos 
em seus fundamentos, restam apenas migalhas so
ciais e reduzidas chances de escapar de armadilhas 
preparadas por pessoas ardilosas. Hoje, ao jovem do 
ensino médio deve-se ensinar muito mais do que ler 
e escrever palavras comuns do idioma pátrio, opera
ções matemáticas básicas ou aspectos gerais de al
gumas ciências. 

Reitero, por fim, Senhor Ministro, a disposição 
para despender toda minha energia com o escopo de 
apoiá-lo na consecução deste pleito, que não é pes
soal meu. Na verdade, sou mero condutor da vontade 
expressa de muitos de meus eleitores e de milhões de 
brasileiros que anseiam ver essa disciplina ministrada 
nas escolas de ensino médio no Brasil. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2007. - Ra
tinho Junior, Deputado Federal - PSC/PR. 

INDICAÇÃO N° 1.147, DE 2007 
(Do Sr. Cleber Verde) 

Sugere ao Ministério da Educação a 
implantação de uma escola agrotécnica fe
deral no município de Timbiras-MA. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.. 

Excelentrssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação: 

Considerando a oportunidade de contribuir para 
a construção de políticas de ensino agrícola é que ini
ciamos discussões com professores, técnicos do setor 
pedagógico e alunos da cidade de Timbiras-MA. Os 
momentos referidos buscaram lançar um olhar sobre 
a Educação Agrlcola e suas possibilidades no contexto 
regional e sua importância para as cidades vizinhas 
que possuem um grande potencial agrícola, com uma 
vasta mão de obra que acaba por ser absorvida em 
outros centros do país em época sazonal. 

O município de Timbiras-MA possui uma popula
ção de aproximadamente 30mil habitantes e constitui 
um pólo de referência na região. 

A implantação de uma escola agrotécnica pos
sibilitará a transformação do município de Timbiras 
em um importante centro econômico, com significa
tivo desenvolvimento do setor de agrobusiness, ca
pacitando jovens e adultos. O municfpio tornará um 
centro de excelência na formação técnica de alunos 
na região e assim fomentar o desenvolvimento edu
cacional sem êxodo. 

Vimos sugerir a implantaçâo de uma escola agro
técnica no município de Timbiras-MA, com o objetivo 
de através do conhecimento e da informação provo
car mudanças de comportamento que permitam um 
melhor desenvolvimento socíal, diminuindo o número 
de alunos que precisam se deslocar para outras cida
des e fortalecendo o pólo agrotécnico para a mão-de
obra, melhorando ainda mais a estrutura educacional 
da região .. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2007. 
- Deputado Cleber Verde. 

INDICAÇÃO N° 1.148, DE 2007 
(Do Sr. E/ísmar Prado) 

Sugere ao Ministro doTrabalho e Em
prego a implantação do Programa ProJovem 
no município de Uberlãndia, no Estado de 
Minas Gerais. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro, 
O Programa Nacional de Inclusão de Jovens: 

Educação, Qualificação e Ação Comunitária - ProJo
vem é componente estratégico da Política Nacional de 
Juventude, do Governo Federal e foi implantado no ano 
de 2005. Seus destinátários eram jovens de 18 a 24 
anos que terminaram a quarta série, mas não conclu
fram a oitava série do ensino fundamental e não têm 
vínculos formais de trabalho. 

O ProJovem tem como finalidade proporcionar 
formação integral ao jovem, por meio de uma associa
ção entre elevação da escolaridade, tendo em vista a 
conclusão do ensino fundamental; qualificação profis
sional com certificação de formação iniciai; e desen
volvimento de ações comunitárias de interesse públí
co. Além disso, o Programa contribui especificamente 
para a re-inserção do jovem na escola, a identificação 
de oportunidades de trabalho e capacitação, a iden
tificação, elaboração de planos e o desenvolvimento 
de experiências de ações comunitárias e a inclusão 
digital como instrumento de trabalho e comunicação. 
Sua gestão é comparlilhada entre a Secretaria-Geral 
da Presidência da Repúblíca, por meio da Secretaria 
Nacional de Juventude, e os ministérios do Trabalho 
e Emprego, do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome e da Educação. 

O ProJovem obteve parecer favorável da Câ
mara de Educação Básica, do Conselho Nacional de 
Educação, como um curso experimental, com base no 
artigo 81, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Dessa forma, a certificação de conclusão do 
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ensino fundamental, como na qualificação profissional 
(formação inicial) fica viabilizada. 

O programa teve como meta, no ano de 2005, 
atuar em todas as 27 capitais brasileiras com a pers
pectiva de atender a 200 mil jovens. Esse contingente 
representava cerca de 20% do universo de jovens de 
18 a 24 anos que viviam nas capitais, que termina
ram apenas a quarta série do ensino fundamental e 
não possuíam vínculo formal de trabalho. Em 2006 o 
Programa foi ampliado para as cidades das regiões 
metropolitanas com mais de 200 mil habitantes e, em 
2007, a expectativa é de continuidade desta abran
gência de atuação através da implementação de um 
novo formato, o ProJovem integrado, resultante da 
junção dos programas Agente Jovem, Saberes da 
Terra e ProJovem. 

Na nova forma, o Governo Federal pretende ofe
recer, até 2010,4,2 milhões de vagas para atender aos 
jovens que tenham entre 15 e 29 anos e que vivam 
em situação de vulnerabilidade social. Além de asse
gurar um significativo aumento no número de jovens 
participantes, a unificação dos programas possibilitará 
a ampliação da faixa etária para até 29 anos. Haverá 
também a unificação do valor do auxilio financeiro em 
R$ 100,00, que será estendido também aos jovens do 
campo. Os currículos e a carga horária também serão 
unificados. Esse novo programa será subdividido em 
quatro modalidades: ProJovem Adolescente, ProJovem 
Urbano, ProJovem Campo e ProJovem Trabalhador. 
Ao ampliar e integrar, o Governo Federal constrói uma 
trajetória de continuidade que permite ao jovem ter 
acesso a outros programas federais, desde aprender 
a ler (Brasil Alfabetizado), se for o caso, até chegar à 
Universidade (ProUni). 

No Estado de Minas Gerais, são atualmente aten
didos pelo ProJovem os municlpios de Belo Horizonte, 
Contagem, Betim e Ribeirão das Neves. Outrossim, o 
municfpio de Uberlândia, assim como os supramen
cionados, apresenta todos os requisitos necessários 
para a implantação do ProJovem, haja vista ser não 
só uma cidade com população estimada pelo IBGE 
de 585 mil 262 habitantes, mas também por ser um 
centro de referência na região do Triângulo Mineiro. 
Portanto, não há porque não habilitá-lo como pólo de 
abrangência do programa. 

Dessa forma, Senhor Ministro, certo de que o 
ProJovem é importante instrumento de luta contra 
as desigualdades e a exclusão social, sugerimos 
a implantação do programa no município de Uber
lândia 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2007. 
- Elismar Prado, Deputado Federal - PTI MG. 

INDICAÇÃO N° 1.149, DE 2007 
(Do Sr. Elismar Prado) 

Sugere ao Ministro do Desenvolvimen
to Social e Combate à Fome a implantação 
do Programa ProJovem no município de 
Uberlândia, no Estado de Mínas Gerais. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelenlíssimo Senhor Ministro, 
O Programa Nacional de Inclusão de Jovens: 

Educação, Qualificação e Ação Comunitária - ProJo
vem é componente estratégico da Política Nacional de 
Juventude, do Governo Federal e foi implantado no ano 
de 2005. Seus deslínatários eram jovens de 18 a 24 
anos que terminaram a quarta série, mas não conclu
íram a oitava série do ensino fundamental e não têm 
vlnculos formais de trabalho. 

O ProJovem tem como finalidade proporcionar 
formação integral ao jovem, por meio de uma associa
ção entre elevação da escolaridade, tendo em vista a 
conclusão do ensino fundamental; qualificação profis
sional com certificação de formação inicial; e desen
volvimento de ações comunitárias de interesse públi
co. Além disso, o Programa contribui especificamente 
para a re-inserção do jovem na escola, a identificação 
de oportunidades de trabalho e capacitação, a iden
tificação, elaboração de planos e o desenvolvimento 
de experiências de ações comunitárias e a inclusão 
digital como instrumento de trabalho e comunicação. 
Sua gestão é compartilhada entre a Secretaria-Geral 
da Presidência da República, por meio da Secretaria 
Nacional de Juventude, e os ministérios do Trabalho 
e Emprego, do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome e da Educação. 

O ProJovem obteve parecer favorável da Câ
mara de Educação Básica, do Conselho Nacional de 
Educação, como um curso experimental, com base no 
artigo 81, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Dessa forma, a certificação de conclusão do 
ensino fundamental, como na qualificação profissional 
(formação inicial) fica viabilizada. 

O programa teve como meta, no ano de 2005, 
atuar em todas as 27 capitais brasileiras com a pers
pectiva de atender a 200 mil jovens. Esse contingente 
representava cerca de 20% do universo de jovens de 
18 a 24 anos que viviam nas capitais, que termina
ram apenas a quarta série do ensino fundamental e 
não possuíam vínculo formal de trabalho. Em 2006 o 
Programa foi ampliado para as cidades das regiões 
metropolitanas com mais de 200 mil habitantes e, em 
2007, a expectativa é de continuidade desta abran
gência de atuação através da implementação de um 
novo formato, o ProJovem integrado, resultante da 
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junção dos programas Agente Jovem, Saberes da 
Terra e ProJovem. 

Na nova forma, o Governo Federal pretende ofe
recer, até 2010,4,2 milhões de vagas para atender aos 
jovens que tenham entre 15 e 29 anos e que vivam 
em situação de vulnerabilidade social. Além de asse
gurar um significativo aumento no número de jovens 
participantes, a unificação dos programas possibilitará 
a ampliação da faixa etária para até 29 anos. Haverá 
também a unificação do valor do auxíllo financeiro em 
R$ 100,00, que será estendido também aos jovens do 
campo. Os currículos e a carga horária também serão 
unificados. Esse novo programa será subdividido em 
quatro modalidades: ProJovem Adolescente, ProJovem 
Urbano, ProJovem Campo e ProJovem Trabalhador. 
Ao ampliar e integrar, o Governo Federal constrói uma 
trajetória de continuidade que permite ao jovem ter 
acesso a outros programas federais, desde aprender 
a ler (Brasil Alfabetizado), se for o caso, até chegar à 
Universidade (ProUni). 

No Estado de Minas Gerais, são atualmente aten
didos pelo ProJovem os municípios de Belo Horizonte, 
Contagem, Betim e Ribeirão das Neves. Outrossim, o 
município de Uberlãndia, assim como os supramen
cionados, apresenta todos os requisitos necessários 
para a implantação do ProJovem, haja vista ser não 
só uma cidade com população estimada pelo IBGE 
de 585 mil 262 habitantes, mas também por ser um 
centro de referência na região do Triângulo Mineiro. 
Portanto, não há porque não habilitá-lo como pólo de 
abrangência do programa. 

Dessa forma, Senhor Ministro, certo de que o 
ProJovem é importante instrumento de luta contra as 
desigualdades e a exclusão social, sugerimos a implan
tação do programa no município de Uberlãndia. 

Sala das Sessões, 20 setembro de 2007. - Elis
mar Prado, Deputado Federal- PTI MG. 

INDICAÇÃO N° 1.150, DE2007 
(Do Sr. Elismar Prado) 

Sugere ao Ministro da Educação a 
implantação do Programa ProJovem no 
município de Uberlãndia, no Estado de Mi
nas Gerais. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelenlfssimo Senhor Ministro, 
O Programa Nacional de Inclusão de Jovens: 

Educação, Qualificação e Ação Comunitária - ProJo
vem é componente estratégico da Política Nacional de 
Juventude, do Governo Federal e foi implantado no ano 
de 2005. Seus destinatários eram jovens de 18 a 24 
anos que terminaram a quarta série, mas não conclu

íram a oitava série do ensino fundamental e não têm 
vínculos formais de trabalho. 

O ProJovem tem como finalidade proporcionar 
formação integral ao jovem, por meio de uma associa
ção entre elevação da escolaridade, tendo em vista a 
conclusão do ensino fundamental; qualificação profis
sional com certificação de formação inicial; e desen
volvimento de ações comunitárias de interesse públi
co. Além disso, o Programa contribui especificamente 
para a re-inserção do jovem na escola, a identificação 
de oportunidades de trabalho e capacitação, aiden
lificação, elaboração de planos e o desenvolvimento 
de experiências de ações comunitárias e a inclusão 
digital como instrumento de trabalho e comunicação. 
Sua gestão é compartilhada entre a Secretaria-Geral 
da Presidência da República, por meio da Secretaria 
Nacional de Juventude, e os ministérios do Trabalho 
e Emprego, do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome e da Educação. 

O ProJovem obteve parecer favorável da Câ
mara de Educação Básica, do Conselho Nacional de 
Educação, como um curso experimental, com base no 
artigo 81, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Dessa forma, a certificação de conclusão do 
ensino fundamental, como na qualificação profissional 
(formação inicial) fica viabilizada. 

O programa teve como meta, no ano de 2005, 
atuar em todas as 27 capitais brasileiras com a pers
pectiva de atender a 200 mil jovens. Esse contingente 
representava cerca de 20% do universo de jovens de 
18 a 24 anos que viviam nas capitais, que termina
ram apenas a quarta série do ensino fundamental e 
não possuíam vínculo formal de trabalho. Em 2006 o 
Programa foi ampliado para as cidades das regiões 
metropolitanas com mais de 200 mil habitantes e, em 
2007, a expectativa é de continuidade desta abran
gência de atuação através da implementação de um 
novo formato, o ProJovem integrado, resultante da 
junção dos programas Agente Jovem, Saberes da 
Terra e ProJovem. 

Na nova forma, o Governo Federal pretende ofe
recer, até 2010, 4,2 milhões de vagas para atender aos 
jovens que tenham entre 15 e 29 anos e que vivam 
em situação de vulnerabilidade social. Além de asse
gurar um significativo aumento no número de jovens 
participantes, a unificação dos programas possibilitará 
a ampliação da faixa etária para até 29 anos. Haverá 
também a unificação do valor do auxílio financeiro em 
R$ 100,00, que será estendido também aos jovens do 
campo. Os currículos e a carga horária também serão 
unificados. Esse novo programa será subdividido em 
quatro modalidades: ProJovem Adolescente, ProJovem 
Urbano, ProJovem Campo e ProJovem Trabalhador. 
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Ao ampliar e integrar, o Governo Federal constrói uma 
trajetória de continuidade que permite ao jovem ter 
acesso a outros programas federais, desde aprender 
a ler (Brasil Alfabetizado), se for o caso, até chegar à 
Universidade (ProUni). 

No Estado de Minas Gerais, são atualmente aten
didos pelo ProJovem os municípios de Belo Horizonte, 
Contagem, Betim e Ribeirão das Neves. Outrossim, o 
município de Uberlândia, assim como os supramen
cionados, apresenta todos os requisitos necessários 
para a implantação do ProJovem, haja vista ser não 
só uma cidade com população estimada pelo IBGE 
de 585 mil 262 habitantes, mas também por ser um 
centro de referência na região do Triângulo Mineiro. 
Portanto, não há porque não habilltá-to como pólo de 
abrangência do programa. 

Dessa forma, Senhor Ministro, certo de que o 
ProJovem é importante instrumento de luta contra as 
desigualdades e a exclusão social, sugerimos a implan
tação do programa no município de Uberlândia 

Sala das Sessões, 20 setembro de 2007. - Elis
mar Prado, Deputado Federal - PTI MG. 

INDICAÇÃO N° 1.151, DE 2007 
(Do Sr. Uldurico Pinto) 

Sugera ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento providenciar o 
zoneamento agrícola do território brasi
leiro para identificar culturas destinadas à 
produção de biocombustível e, numa eta

. pa posterior, a implantação de usinas em 
regiões estratégicas para a produção de 
bioenergia. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento: 

Estamos ciente de que o zoneamento agricola 
é um importante instrumento de política agrícola utili
zado pelo Governo. 

O plantio em época adequada, apesar de não 
ter efeito no custo de produção, certamente aumenta 
o rendimento e, por conseguinte, o lucro do produtor 
rural. Minimizam-se, assim, as perdas decorrentes de 
geadas, seca e demais eventos climáticos adversos. 

Sabemos que diversos paises, como a Alemanha, 
França e Estados Unidos já possuem programas bem 
desenvolvidos para a produção e uso do biodiesel. 

Por isso é que sugerimos a introdução do sistema 
de zoneamento agrícola direcionado às culturas poten
cialmente geradoras de biocombustíveis, tais como a 
cana-de-açúcar,a soja, a mamona, o girassol, a canela, 
o dendê, o pinhão manso, o babaçu etc. 

Sugerimos, também, numa etapa posterior, a 
implantação de usinas em regiões estratégicas para 
a produção de bioenergia, principalmente a instalação 
microdestilarias de álcool para venda do produto no 
próprio local de produção, visando promover o desen
voivimento rural sustentável e a geração de emprego 
e renda nas regiões carentes do País, que possuam 
vocação para a produção da cana-de-açúcar. 

Atualmente, o álcool produzido em uma cidade 
do interior muitas vezes tem que ir para os tanques 
de armazenamento de uma cidade maior, na maioria 
das vezes distantes, para, somente, depois retornar à 
região onde foi produzido. 

A implantação de pequenas "refinarias" de bio
diesel é uma forma de aumentar a produção desse 
combustível no País sem ampliar o desmatamento de 
florestas. Equivocadamente, a produção brasileira de 
biodiesel, atualmente, está concentrada em poucos 
e grandes grupos, que utilizam a soja como principal 
insumo. Com isso, necessita-se, de grande volume de 
matéria-prima e uma extensa área de produção. 

No momento em que a agricultura foi convocada 
para produzir matérias-primas energéticas e de menor 
impacto ambiental, o zoneamento do território brasileiro 
nos moldes sugeridos deve ser encarado em caráter 
de prioridade. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 2007. 
- Deputado Uldurico Pinto. 

INDICAÇÃO N° 1.152, DE 2007 
(Do Sr. Uldurico Pinto) 

Sugere ao Ministro da Defesa a aloca
ção de recursos orçamentários da União 
para a construção de um novo aeroporto 
contemplando as cidades de Porto Seguro e 
Santa Cruz Cabrália, no Estado da Bahia. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelenlíssimo Senhor Ministro da Defesa: 
O Aeroporto Internacional de Porto Seguro rece

beu em 2005, mais de 700 mil passageiros, constituin
do-se no 24° aeroporto do Brasil em movimento geral, 
superando os de oito capitais de estados, e em relação 
somente ao movimento internacional classificando-se 
no 12° do País. É o segundo em movimentação na 
Bahia, perdendo apenas para o Aeroporto Eduardo 
Magaihães, em Saivador. Esses números mostram a 
força do turismo naquela região, que recebe visitantes 
de todo o Brasil, além de turistas estrangeiros vindos, 
principalmente, dos demais países da América do Sul 
e da Europa. 

Em que pese o movimento crescente, de acordo 
com levantamento da Agência Nacional de Aviação 
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Civil - ANAC, o atual terminal de passageiros, com 
área aproximada de 3.170m', tem capacidade para 
apenas 450 mil passageiros/ano, e opera com baixo 
nivel de serviço, principalmente nos perfodos de picos 
de movimentação. 

Para continuar dando suporte ao turismo na região 
e habilitá-lo ao recebimento de vôos internacionais de 
grande porte, o aeroporto de Porto Seguro necessi· 
ta de obras de recuperação e ampliação, que exigem 
investimentos de grande monta, segundo estimativas 
preliminares da ANAC. 

Não bastasse as dificuldades existentes, em fun
ção da elevada quantia necessária, as obras a serem 
realizadas no Aeroporto precisam ser autorizadas 
pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artlstíco Nacional 
- Iphan, uma vez que o aeroporto está construido em 
uma área residencial tombada. Essa situação sujeita 
o projeto a todas as limitações próprias da legislação 
de proteção do patrimônio histórico, o que pode, in
clusive, inviabilizá-Io. 

Diante dessa situação, a decisão mais acertada 
será a implantação de um novo aeroporto naquela re· 
gião, que poderá ser construido entre as cidades de 
Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, em área mais 
afastada da zona residencial. Já existe, inclusive, um 
estudo de viabilidade de novo sitio aeroportuário ela
borado pela ANAC, em conjunto com o Governo do 
Estado da Bahia. Segundo estimativas do governo 
estadual, o investimento necessário para o ernpreen
dimento deverá ficar em torno de R$ 150 milhões. 

Assim, considerando a reconhecida deficiência 
do aeroporto de Porto Seguro, solicitamos o empenho 
de Vossa Excelência no sentido de alocar de recursos 
orçamentários da União para a construção de um novo 
aeroporto naquela região. 

Pelo exposto, e confiante na sensibilidade política 
e social de Vossa Excelência, temos a confiança de 
que nossa sugestão será bem acolhida. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 2007. 
- Deputado Uldurico Pinto. 

INDICAÇÃO N° 1.153, DE 2007 
(Do Sr. Elismar Prado) 

Sugere ao Secretário-Geral da Presi
dência da Repúbtica a implantação do Pro
grama ProJovem no municlpio de Uberlãn
ela, no Estado de Minas Gerais. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentlssimo Senhor Secretário, 
O Programa Nacional de Inclusão de Jovens: 

Educação, Qualificação e Ação Comunitária - ProJo
vem é componente estratégico da Polftica Nacionai de 

Juventude, do Governo Federal e foi implantado no ano 
de 2005. Seus destinatários eram jovens de 18 a 24 
anos que terminaram a quarta série, mas não conclu
Iram a oitava série do ensino fundamentai e não têm 
vlnculos formais de trabalho. 

O ProJovem tem como finalidade proporcionar 
formação integral ao jovem, por meio de uma associa
ção entre elevação da escolaridade, tendo em vista a 
conclusão do ensino fundamental; qualificação profis
sional com certitícação de formação inicial; e desen
volvimento de ações comunitárias de interesse públi
co. Além disso, o Programa contribui especificamente 
para a re-inserção do jovem na escola, a identificação 
de oportunidades de trabalho e capacitação, a tden
tificação, eiaboração de planos e o desenvolvimento 
de experiências de ações comunitárias e a inclusão 
digital como instrumento de trabalho e comunicação. 
Sua gestão é compartilhada entre a Secretaria-Geral 
da Presidência da República, por meio da Secretaria 
Nacional de Juventude, e os ministérios do Trabalho 
e Emprego, do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome e da Educação. 

O ProJovem obteve parecer favorável da Câ· 
mara de Educação Básica, do Conselho Nacional de 
Educação, como um curso experimental, com base no 
artigo 81, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Dessa forma, a certificação de conclusão do 
ensino fundamental, como na qualificação profissional 
(formação inicial) fica viabilizada. 

O programa teve como meta, no ano de 2005, 
atuar em todas as 27 capitais brasileiras com a pers
pectiva de atender a 200 mil jovens. Esse contingente 
representava cerca de 20% do universo de jovens de 
18 a 24 anos que viviam nas capitais, que termina
ram apenas a quarta série do ensino fundamental e 
não possularn vinculo formal de trabalho. Em 2006 o 
Programa foi ampliado para as cidades das regiões 
metropolitanas com mais de 200 mil habitantes e, em 
2007, a expectativa é de continuidade desta abran
gência de atuação através da implementação de um 
novo formato, o ProJovem integrado, resultante da 
junção dos programas Agente Jovem, Saberes da 
Terra e ProJovem. 

Na nova forma, o Governo Federal pretende ofe
recer, até 2010, 4,2 milhões de vagas para atender aos 
jovens que tenham entre 15 e 29 anos e que vivam 
em situação de vulnerabilidade social. Além de asse
gurar um significativo aumento no número de jovens 
participantes, a unificação dos programas possibilitará 
a ampliação da faixa etária para até 29 anos. Haverá 
também a unificação do valor do auxilio financeiro em 
R$ 100,00, que será estendido também aos jovens do 
campo. Os currículos e a carga horária também serão 
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unificados. Esse novo programa será subdividido em 
quatro modalidades: ProJovem Adolescente, ProJovem 
Urbano, ProJovem Campo e ProJovem Trabalhador. 
Ao ampliar e integrar, o Governo Federal constrói uma 
trajetória de continuidade que permite ao jovem ter 
acesso a outros programas federais, desde aprender 
a ler (Brasil Alfabetizado), se for O caso, até chegar à 
Universidade (ProUni). 

No Estado de Minas Gerais, são atualmente aten
didos pelo ProJovem os municípios de Belo Horizonte, 
Contagem, Betim e Ribeirão das Neves. Outrossim, o 
município de Uberlândia, assim como os supramen
cionados, apresenta todos os requisitos necessários 
para a implantação do ProJovem, haja vista ser não 
só uma cidade com população estimada pelo IBGE 
de 585 mil 262 habitantes, mas também por ser um 
centro de referência na região do Triãngulo Mineiro. 
Portanto, não há porque não habilitá-lo como pólo de 
abrangência do programa. 

Dessa forma, Senhor Secretário, certo de que o 
ProJovem é importante instrumento de luta contra as 
desigualdades e a exclusão social, sugerimos a implan
tação do programa no município de Uberlândia 

Sala das Sessões, 20 setembro de 2007.- Elis
mar Prado, Deputado Federal- PT/ MG. 

INDICAÇÃO N° 1.154, DE 2007 
(Do Sr. Flávio Dino) 

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério dos Transportes, 
viabilizar recursos para a duplicação da 
BR-135 no trecho que vai do Estreito dos 
Mosquitos até o povoado Perizes de Bai
xo, conhecido como Campo de Perizes, 
no Maranhão. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transpor
tes, 

A presente indicação tem por objeto a priorização 
de recursos para a duplicação da BR-135 no trecho 
que vai do Estreito dos Mosquitos até o povoado Pe
rizes de Baixo, conhecido como "Campo de Perizes", 
no Maranhão. 

A Indicação atende à reivindicação da Cãmara 
Municipal de São Luís, no Maranhão, bem como de 
todas as pessoas que circulam pelo perigoso trecho, 
sobrecarregado com milhares de carros, caminhões e 
ônibus que ali trafegam diariamente, uma vez que se 
cuida do único acesso à nossa capital. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2007. 
- Deputado Flávio Dino, PCdoB/MA. 

INDICAÇÃO N° 1.155, DE 2007 
(Do Sr. Flávio Dino) 

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério do Meio Ambiente, 
que seja instalada uma unidade de fisca
lização do Ibama na Região de Pedreiras
Maranhão. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Am
biente, 

A cidade de Pedreiras-MA situa-se em região 
ainda não adequadamente atendida no tocante à fis
calização ambiental. É certo que o IBAMA não pode 
estar presente em todas as cidades do País, exigin
do-se uma atuação consorciada de todas os entes da 
Federação. Contudo, a presença do órgão federal é 
fundamental em se cuidando de pólos regionais, in
clusive para que sirva de referência para a atuação 
dos demais entes. 

Assim, a presente Indicação visa a que seja ins
talada uma unidade de fiscalização do IBAMA no mu
nicípio de Pedreiras, com competência territorial em 
toda a região circunvizinha. 

A Indicação atende à reivindicação da Câmara 
Municipai de Pedreiras/MA. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2007. 
- Deputado Flávio Dino, PCdoBIMA. 

INDICAÇÃO N° 1.156, DE 2007 
(Do Sr. Flávio Dino) 

Sugere, ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Fazenda, a instala
ção de uma agência do Banco do Brasil no 
município de Turiaçu, no Maranhão. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

ExcelenUssimo Senhor Ministro: 
A presente indicação visa à instalação de uma 

agência do Banco do Brasil no Município de Turiaçu, 
no Maranhão. 

Destaco os principais dados econômicos do mu
nicipio: 

Produção de abacaxi: são previstos 2,5 
milhões de unidades para o corrente ano; 

Pescado (principalmente camarão) ex
portado para São Luís e Belém do Pará; 

Plantio de 30 mil hectares de milho; 
Plantio de 20 mil hectares de cana de 

açúcar; 
Existência de Projetos para aproveita

mento do babaçu na geração de biocombus
Uvel; 
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Existência de Projetos para implantação 
de uma fábrica de beneficiamento do abaca
xi ( parceria do Banco do Brasil e Banco do 
Nordeste ); 

Implantação de Projetos de avicultura, 
piscicultura e apicultura. 

Destaco, outrossim, que recentemente o Banco 
do Brasil assumiu o pagamento de milhares de servi
dores públicos estaduais, o que evidentemente gera 
uma demanda adicional a ser atendida. 

A agência do Banco do Brasil mais próxima está 
localizada a 100 km, na cidade de Santa Helena. 

A indicação atende à reivindicação de 40 mil 
habitantes daquele municipio, bem como do Diretório 
Municipal do PCdoB - Turiaçu, no Maranhão. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2007. 
- Deputado Flávio Dino, PCdoB/MA. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Finda 
a leitura do expediente, passa-se às 

IV - BREVES COMUNICAÇÕES 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Couto. 
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, venho à tribuna comunicar 
que, vitima de um acidente automobilístico nesta ma
drugada, faleceu o Sr. Jairo Vieira Feitosa, Prefeito de 
Pombal, na Paraíba. 

Jairo era uma pessoa comprometida com as cau
sas dos oprimidos e dos excluídos. Externamos nos
sas condolências a sua famflia, especiaimente a sua 
esposa, Poliana. O povo de Pombal perde uma grande 
liderança e o PT perde um militante das causas dos 
direitos humanos, das crianças e dos adolescentes. 

Pombalestá triste pela perdado nosso companheiro. 
Este é um momento de muita dor e sofrimento. Rogamos 
ao Pai Celestial que receba Jairo em Sua glória. 

Muito obrigado. 
O SR. MANATO (Bloco/PDT-ES. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, de hoje, dia 26, até domingo, 
dia 30, a cidade de Guaçuí, no extremo sul do Estado 
de Espirito Santo, realizará uma festa e também uma 
exposição agropecuária. Pretendemos ir à cidade no 
sábado para nos confraternizarmos com toda a po
pulação desse município que nos honrou com uma 
votação muito expressiva. 

Aproveito a oportunidade para mandar um abra
ço ao Prefeito Vagner Rodrigues, que está fazendo 
uma excelente administração, ao Vereador Russão, à 
Vereadora Nina e a minha amiga Vera. Enfim, cumpri
mento todas as pessoas que lutam pelo desenvolvi
mento de Guaçuf. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nesta quinta-feira, a Academia Brasi· 
leira de Letras comemorará o transcurso dos 110 anos 
de fecunda existência, continuando a ser o cenário em 
que pontificam figuras notáveis da cultura do Pais. 

A Casa de Machado de Assis, hoje dirigida com 
exemplar proficiência pelo Ministro Marcos Vinícios 
Rodrigues Vilaça, será palco de evento expressivo, 
a ser indelevelmente inserido em nossos fastos his
toriográficos. 

Empresta-se relevância inquestionável ao com
parecimento do Presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, que testemunhará o seu respeito a uma 
instituição modelar, na qual tomaram assento, ao longo 
do tempo, escritores de envergadura, como a minha 
conterrânea Raquel de Queiroz, que também compu
nha os quadros da Academia no Ceará, que antece
deu, em 2 anos, a própria ABL. 

Recordo, com imensa alegria e saudade, igual
mente a posse do meu saudoso colega Senador Darcy 
Ribeiro, em 1993, quando o então Presidente Austre
gésilo de Athayde distinguiu-se como referência enco
miástica, na realidade de ex-Presidente do Senado e 
líder da Maioria, função que exercia na ocasião. 

Ao saudar o recipiendário Candido Mendes, no 
seu primoroso estilo literário, delineou o perfil daquele 
que foi mestre da Educação, a cujo estudo se dedicou 
empenhadamente, criando, inclusive, a tradicional Uni
versidade de Brasflia. 

Comentando com o meu colega de bancos es
colares no Ceará, o Acadêmico Alberto da Costa e 
Silva, logo depois guindado à Presidência da Arcádia, 
enumerei aqueles vultos inesquecíveis que, no passa
do, a compuseram por méritos incontáveis, tornando 
imperecíveis à respectiva memória. 

Tenho certeza de que a magna efeméride repercu
tirá intensamente ao Pais, ensejando a que reeditemos 
a referenciada expressão do autor de Dom Casmurro, 
sugerida para o frontispício do vetusto silogeu: "Esta a 
glória que fica, eleva, honra e consola!" 

Parabéns à Academia, particularmente ao Pre
sidente Marcos Vilaça, pernambucano eminente, aca
tado por seus pares e todos quantos acompanham a 
brilhante trajetória que há desempenhado na vida in
telectual do mosaico brasileiro. 

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
VExa. a palavra. 

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-AC. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
quero registrar a presença, em Brasilia, de vários ser
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vidores públicos do Acre. Ontem, chegaram 2 ônibus e 
semana que vem virão outros. Também está chegando 
um grupo de servidores do Pará e de Rondõnia. Esses 
servidores deverão formar uma caravana nos próximos 
15 dias. Não são servidores públicos que desejam ser 
beneficiados de forma desonesta. 

Ontem, conversei com vários servidores públi
cos do Acre. É emocionante assistir à luta de vários 
trabalhadores e trabalhadoras que pegaram a estrada 
e enfrentaram diversas dificuldades. Alguns, inclusive, 
passaram fome. Mesmo assim, vieram a Brasllia pedir 
apenas a regularização de sua situação. Alguns ser
vidores têm 10, 15 ou 20 anos de serviço e não foram 
beneficiados por concurso público. 

Defendo o concurso em qualquer circunstância, 
mas não podemos admitir que quem já trabalhou de 15 
a 20 anos não tenha sua situação regularizada. 

Por isso, eles estâo aqui para fazer um apelo ao 
Presidente no sentido de que seja votada a Proposta 
de Emenda à Constituição n° 54, de 1999. 

Muito obrigada. 

O SR. OTAVIO LEITE - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero saudar os estudantes do Rio de Ja
neiro pela mobilização que fizeram diante do que vem 
acontecendo no Brasil. 

Finalmente, os movimentos estudantis começam 
a manifestar-se. Ao mesmo tempo, questiono a inércia 
de muitos diretórios estudantis, sobretudo da UNE, em 
face do que aconteceu no Senado da República. 

Esperava-se uma decisão pela cassaçâo do Se
nador Renan Calheiros, diante das flagrantes irregu
laridades ali praticadas, e um esforço na direção da 
profilaxia, ética tão necessária no Brasil. 

O Diretório Central dos Estudantes da PUC do 
Rio de Janeiro e os diretórios de várias outras insti
tuições começam a mobilizar-se. Fizeram, no dia 20, 
uma passeata e agora, na sexta-feira, novamente es
ses estudantes vão às ruas protestar. E o iema será: 
Ordem rio Congresso. 

Atenção, colegas! É muito importante essa mo
bilização. 

Muito obrigado. 

O SR. ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SA. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero ressaltar iniciativa da maior impor
tância realizada do Municipio de Nova Santa Bárbara, 
situado na região norte do Paraná. 

O Prefeito Júlio Bíttencourt tem feito com que to
das as licitações do Município sejam transmitidas pela 
Internet, portanto, para o Brasil e para o mundo. E, por 
meio dessa transparência, os cidadãos de Nova Santa 
Bárbara e do Brasil podem acompanhar o que.aconte
ce nas licitações realizadas pelo Município. 

Dessa forma, Sr. Presidente, deixo registrados 
os meus cumprimentos ao Prefeito Júlio Bíttencourt, 
aos Vereadores e à comunidade como um todo. Sem 
dúvida alguma, esse é um exemplo que Nova Santa 
Bárbara dá ao Paraná e ao Brasil. 

Parabéns a todos! 
O SR. DR. UBIALI - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Narclo Rodrigues) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SA. DA. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, agradeço à Câmara dos Deputados o sig
nificativo gesto de ontem, quando aprovou o Projeto 
de Lei n° 2.086, o que toi bastante importante para a 
cidade de Franca. Faço, então, esse agradecimento em 
nome do povo francano, que vê agora a possibilidade 
da recuperação da sua indústria calçadista. 

Todas as medidas tomadas ontem mostram um 
caminho de recuperação e trazem novo alento a essa 
indústria, que há tanto vem sofrendo. Medidas como o 
Programa Revitaliza, o FATsetorial e a abertura de es
paço para juros internacionais muito vão nos ajudar. 

Muito obrigado, então, à Câmara dos Depu
tados. 

Era o registro que linha a fazer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Zonta. 

O SR. ZONTA (PP-SC. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, enfim, foi 
firmado ontem o acordo entre o Governo Federal e a 
Associação Nacional dos Fiscais Agropecuários, que 
há mais de 30 dias estavam parados, causando enor
mes prejuízos ao Pais. Foram marchas contra marchas, 
deiongas, desentendimentos. 

A Comissão de Agricultura desta Casa teve pa
pei preponderante para encaminhamento do acordo, 
que tranqüiliza os fiscais agropecuários e, sobretudo, 
demonstra o grande trabalho e a liderança do Ministro 
da Agricultura, Reinhold Stephanes, e do Secretário 
Executivo do Ministério, Silas Brasileiro, a quem cum
primentamos. 
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Daquiem diante, fica o desafiono sentidode im desse conceituado veículo decomunicação, que,coma 
plementarmos o planode carreira tantopara os agen série Educação Urgente, tem colaborado para mostrar 
tes de inspeção, quanto para os fiscais agropecuários exatamente esses graves problemas e para que todos 
e administrativos. possamos, juntos, tentarequacionar essasituação.

Obrigado, Sr. Presidente. A última reportagem da série, publicada naedição
OSR.IRAN BARBOSA (PT-SE. Pronuncia o se

destasemana, mostraa situação da educaçãopúblicaguinte discurso.) - Sr.Presidente, sras, e Srs. Depu
noMunicípiode Itabi, a 138quilômetros da nossaCatados, ocupo hoje esta tribuna para novamente desta
pital,Aracaju. Éumasituaçãolastimável e todosmerecar os gravesproblemasna educaçãopúblicado meu 

queridoEstado de Sergipe. Relatórios doSindicato dos cemtomarconhecimento. Porisso, Sr. Presidente, peço 
Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficialdo que seja dada ampla divulgação a essa reportagem 
Estado de Sergipe (SI NTESE) apontam que a situação nos órgãos de comunicação desta Casa. 
da educação, em especial nas cidadesdo interior, vai Registro meusparabéns ao jornal CINFORM pela 
desõea faltade infra-estrutura básica, nãopagamento iniciativa degarantir espaço para umtema tãoimportante
em dia dos salários dos professores e falta de trans paratodaa sociedade civilbrasileira como a educação.
parêncianos gastosdas unidades educacionais até a Muito obrigado. 
falta de valorização do magistério. 

Com basenesses relatórios, ojornal CINFORMtem REPORTAGEM A QUE SE REFERE O 
feno umasériede reportagens. Queroelogiar o trabalho ORADOR: 

Ibabi oferece galpões insalubres corno escola. e 
propicia caos e desconforto COD:lO aprendizado 
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I SAlÁRIOS 
E TRANSPAR~NCIA 
OprtJfessorCleverton rela· 

la que desde 2001 os professo
res não Liveram reajuste saía
riaL segundo os cAlcu1Ds do 
tneese. o reajuste deveria ser 
de 40% ...o prefeito fez: uma 
proposta de 5,,5% a serem pa
gos em agosto. e até hoje não 
pagou. Ele não respeita o artr
go 29do Planode Carreira. que 
falaque o gestor temobr1gaçâo 
de reajustar-osalârtc da gente 
na data base, que Ao dia 10 de 
rna.!o", informa cteve-ron. 

O professor. que foi eleito 
consethetro Ulular como re
presentantedosprofessoTe$J)O 
Conselho do Fundeb. recIa.ma 
que até agora não recebeu a 
pmrt~adenomeaçãoeque. 

prefeltura o substituiu arbi
trariamente por OU17"a pessce. 
Elet'elata ainda QUe. apesar dO 
prefeito e a eecretãraa terem 
assinado um termo perante .. 
Justiça de que a prestação de 
contas deveria ser mensal, em. 
setembro estava sendo feita .. 
preatacêo'de maio. 

Educadores mais ant1gos 
de Sergipe afirmarnque hou
ve tempos. em que o salário de 
umpro(essor prlmãrlono Es
tado era equiparado ao de WIl 
promotor. A.tualmente o salá
rio do professor maldA para 
ele scbrev Iver; e Impossiblll 
ta ao docente comprar revrs
tas.jornats, para se atualizar. 
"Não dA pare comprar-Iívro. 
não dA para nada, nem panl 
viajar. Consigo criar minha 
fllha porque meu marido tra
balha", diz a professor Va· 
léria aquela que se esforça 
para dar aulas às crianças 
na apertada sala dacreche. 
[5S0 se agrava quando os 
munlcipios não possuem 
bibliotecas ou quando as 
possuem estão defasadas. 
ccenomcstrade namaténa. 
anterlorda série. na edição 
passada do CINFORM. 

I COBRANÇA 

o relar6rJo do Slntese 
. Coientregue aos vereado

res. ao ministro da Educa
ção, â CGU em Braaüta.eo 
promotor de Mauricio 
Gusmão Magalhães e ao 
prefeito de Ilabj. Apesar 
de entregue em agosto. até 
agora não houve um pro
nunclamentooficlal sobre 
o documento. O promotcc

Mauricio Gusmão Maca.
 
lhlies informa que o preces

so está em andamento. mas
 
necessita de lnformaçOes
 
complementares.
 

"O Slntese me passou
 
um oficio relatando algu

mas 1rreguJar1dades. NOs
 
chamamoso prefeito do Ita

bl e fizemos um termo de
 

ajustamento de conduta. 
FicoufaltandolrúormaÇiÕeS 
do Síntese, se foi cumprtdo 
ou não o ajustamento pelo 
prefeuc. O Síntese denun
clou pontualmentealgwnas 
escctas e o prefeilo se com
prometeu num prazo. que 
acho QueJApassou'Vtnror
ma o promotor: Segundo 
Cleverton, um vereador ló
cai se recusou a assinar o 
recebimento. "Ele cUssc 
que 50 assinaria se lesse 
tudo, 56que delJOi'; ele veio 
reclamar que era muito 
grande". disse Cteveríon 
Aragão Maios. O delalhe é. 
que apesar de alegação de 
grande. o 'extenso' retaté
rio possui quatrv pégtnas. 
Talvez o parlamentar lenha 
sido uma das vitimas da 
educação deDcitãrta. 

Apagão na 
educação 
Em plena Era da lnfor· 

meeãc. as administrações 
se Interessam cada vez 
mais pela tnctusão dtcital 
nas escoras. Isso, no e»
tanto. parece soar como
 
anacrômco em mumcfpf

os como ltabL Segundo o
 
Smtese, oito escolas mu

nlc1pals de ltabl não têm
 
energJa erérrãca, mesmo
 
passando li rede de n-ane

mJS5Ao as suas rrentes.
 

Em conseqüência. não 
há geladeira. o que au
menta a precariedade da 
merenda. escolar, sem ta
lar da ausêacta de suple
mentos tecnológicos como 
vtdeoa ou computadores. 
que pudessem con trlb utr
para a aprenâtzagem. As 
unídedes sem energfa elé
tetce cttadas peJo Stntese 
são Escola Municipal José 
Rufino Barbosa, Povoado 
San tc AntônJo; Escola 
Muntcipal Dom -ravere, 
Povoado Bom Nome: Es· 
cola Municipal Pedro Ma· 
rJnhodosSantos. Povoa
do Melancta~Pré-Escolar 
Maria Francisca de Re
sende. povcaâc Lagoa Re
donda; Escola MW1~c1pal 

.José Guiilierme de Santa
na, Pcvoadc Barra da M:5o 
Esquerda; Escola Muni
cipal Jesulno de MelO Re
sende. povoado Mão Es
querda; Escola Munlcipal 
Francisco VJelra de Me
Deres. Povoado Lagoa dos 
BlclJos e E$cola Rural do 
Povoaôc Lagoa do Do'. 

Preteito enviou projeto da
 
Escola Mariana para Brasília
 

o prefeito Eraldo Gomes. 
o Dindinho da garmâcáa, en
vteu de forma enctente uma 
n:sposta por-escrteo ao CtN
FORM. Na resposta, ele anr· 
ma que jé existe um projeto 
para resolver a questão do 
anexoque (\meiona nodepó
arte colado ã. padar-Ia. "En
viamos para Brastlia proJe
to de ampliação da Escola 
Municipal Mariana Mene
zes de Santana e acompa
nhamos diariamente o trâ
mite deste que é um grande 
anseio da população e uma 
grande meta nossa, pois será 
uma escola modelo p~ o 
munlcipJo". lnfonna. Em se 
tratando aos salâr-tos dos 
professores. o prefeito esere
ve que um reajuste de 10% 
~rA~vtado~aCWn~ 

essa semana. 
No texto. Eraldo Gomes 

informa que tem implemen
tado de forma continua re
formas em dtversas escolas, 

como a Creche do Bairro 
MatJas. Escola Municipal 
Mariana Menezes de Sants
na, Escola Mun1cipal Mano-' 
el Conde Sobra\.. CTe'Cl1.e do 
BaiITo Capeado e Creche do 
Bairro CamPO Velho. 

Quanto ãs.reívíndícações 
dos professores e sobrecomo 
tem tratado a transparênda. 
dos gastas. EraJ:do Gomes in
forma que o Conselho do 
Fundeb .seguiu o regimenlo 
do MEC. "Eu desaüo qual· 
qUl!!rpessoa a rnCiG'tnVquebà 
parentes meus no reterido 
Conselho. Fizemos todo Ira
balho de escolha como man
dou a Medida Provtsõr-ía nO 
339". O proteito de ltabl dia: 
ainda. que o Estatuto do Ma
gisthrlo Mun}cipa~ está em 
fasedeconcJusão e encontra
se na Procuraôorte para o 
parecer 1l.U'ldico. "'Tão lot!o 
concl ujdo o processe, envia
remes para a CAmara em.re
gbne de urgêncíe." 
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A SRA. JANETE CAPIBERIBE (BlocoIPSB·AP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, a Fundação João Mangabeira 
lançará, nesta quarta-feira, o livro Desenvolvimento 
sustentável no Amapá: uma visão crftica, de autoria 
dos pesquisadores Alain Auellan, Manuel Cabral e 
Nilson Moulin. 

O livro analisa os 7 anos de desenvolvimento sus
tentável no Amapá. Como resultado, houve crescimento 
econômico e social com preservação e recuperação da 
natureza; valorização das culturas e dos povos locais; 
implantação e aperfeiçoamento dos serviços públicos, 
principalmente na educação e na saúde; combate à 
corrupção e orientação da máquina pública na promo
ção dos direitos dos seus habitantes. 

Durante o período do Programa de Desenvolvi
mento Sustentável do Amapá - PDSA, coordenado 
pelo Governador João Capiberibe e do qual também 
participei, como Secretária de Indústria, Comércio e 
Turismo, os indicadores sociais moveram-se vlporo
samente para cima. 

Convido-os, junto com o ex-Governador João Ca
piberibe, para o lançamento do livro Desenvolvimento 
sustentável no Amapá: uma visão crftica, que ocorre 
hoje, às 19h, no Café Brasil, na 202 Norte. 

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pronun
ciamento pelos órgãos de comunicação da Casa. 

Muito obrigada. 

O SR. DANIEL ALMEIDA (BlocofPCdoB-BA.) 
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Comissão 
de Trabalho, Administração e Serviço Público realizará 
amanhã, dia 27, a partir de sugestão nossa, audiência 
pública para discutir a posslvel compra do ABN AMA0 
Aeal pelo banco inglês Barclays Bank PLC ou pelo con
sórcio formado pelos bancos Santander, Fortis e ABS 
(Aoyal Bank of Scotland), todos europeus. 

A intensa disputa tem demonstrado o interesse 
do setor pela instituição. Na última sequnda-fetra, o 
presidente do Barclays, Bob Diamond, após assem
bléia geral da empresa, admitiu publicamente perder a 
disputa para o ABN, deixando o espaço aberto para o 
conséclo, representado no Brasil pelo Santander. 

A possível união resultará em um dos maiores 
bancos do mundo, em valor de mercado, com 220 mil 
funcionários e 47 milhões de clientes. Se for firmado, 
o acordo criará ainda o segundo maior banco privado 
brasileiro, à frente apenas do Itaú e pouco atrás do 
BAADESCO. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, segundo 
matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo, do últi
mo dia 17 de setembro, a venda do Banco Aeal muda 
o cenário da disputa bancária no País. A Folha aponta 
que a união das duas instituições tem potencial para 

mudar a forma como o setor financeiro faz negócios no 
Brasil. A matéria traz dados que deixam apreensivos 
tanto os funcionários quanto os clientes. A concentra
ção bancária deve estimular ainda mais a cobrança 
de tarifas e juros. 

Os dados da reportagem revelam que o BRA
DESCO e ltaú poderão se lançar a uma caça sem 
precedentes por novas aquisições, sob o risco de fi· 
carem para trás na liderança do setor de crédito bra
sileiro. E os maiores alvos serão os bancos brasileiros 
de menor porte. 

Porém, o que mais nos preocupa nessa fusão 
é a possibilidade de démissão em massa nas duas 
empresas. O negócio deve causar um processo de 
demissões em diversas regiões brasileiras, devido à 
sobreposição de agências tanto do Santander quanto 
do Real, principalmente no Sudeste, onde é mais forte 
a presença das 2 instituições. 

É importante ressaltar que se trata de mais de 30 
mil funcionários e respectivas famflias que passam a 
vislumbrar um horizonte de incertezas, em um merca
do já bastante caracterizado pelo desemprego ou, no 
minimo, pela insuficiência de postos de trabalho. 

Na década de 90, quando se iniciou o processo 
de privatização do BANESPA, que foi comprado pelo 
Santander, a estatal passou por 2 momentos de enxu
gamento de postos de trabalho. O primeiro foi anterior 
à venda e resultou na eliminação de 17.052 empregos. 
E o segundo foi em 2001, um ano depois de oficiali
zada a compra, quando o banco iniciou um programa 
de demissão voluntária, que contou com a adesão de 
6.300 funcionários. 

Mas o processo de demissões não parou por 
aí. Em 2002, o BANESPA atingiu o menor estoque de 
emprego da sua história, contando com 13.722 funcio
nários. Porém, no ano seguinte, o Santander reverteu 
o processo e iniciou a recontratar funcionários, alcan
çando 23.355 no final do ano passado. 

Se compararmos essa marca com o número de 
funcionários da instituição no início da privatização, po
demos perceber que superou o número de funcionários, 
que era de 22.235. Porém, essa reversão demonstrou 
a clara opção por uma política de substituição de fun
cionários antigos por novos, recorrendo à rotatividade 
como estratégia de redução de custos. 

Essa opção de gestão aparece no relatório de ad
ministração do Santander BANESPA de 2001. Nele, os 
administradores do banco justificam os desligamentos 
diante da necessidade de adequação da estrutura de 
custos e enfoque na nova estratégia de atuação. 

Embora não se possa afirmar com exatidão que 
o modelo de reestruturação a ser adotado será se
melhante àquele quando o Santander comprou o BA
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NESPA, essa é uma prática recorrente nas fusões e 
aquisições bancárias no Brasil. 

Por essa razão, é possível prever que estratégia 
semelhante pode ser utilizada após a venda do ABN 
AMRO Real. Desta forma, não há como negar o im
pacto negativo da nova aquisição sobre o emprego 
bancário no Brasil, o que justifica a apreensão dos 
funcionários. 

Para a audiência a que nos referimos, convida
mos o presidente do Banco Central do Brasil, Henri
que Meireles; o presidente do Banco ABN AMRO Real 
S/A e presidente da Federação Brasileira de Bancos 
- FEBRABAN, Fábio Colletti Barbosa, além de repre
sentantes dos trabalhadores. Com eles, discutiremos a 
relação da nova instituição bancária com os consumi
dores, com o mercado, mas, sobretudo, a manutenção 
dos empregos de milhares de pais e mães de famflia 
que sobrevivem do trabalho nesses bancos. 

Esperamos chegar ao final da reunião com o ml
nimo de garantias para esses funcionários. 

Passo, agora, a abordar outro assunto. 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o trans

curso, em 21 de setembro, do Dia Nacional de Luta 
dos Portadores de Deficiência, constitui ocasião pro
pícia para discutir o que está sendo feito nessa área, 
verificar as dificuldades existentes e projetar novas 
conquistas. 

Tenho dito que a inclusão das pessoas portado
ras de deficiência é um processo e não algo que se 
consiga fazer do dia para a noite. Por isso, considero 
muito importante trazer periodicamente o assunto ao 
debate, mantê-lo sob as vistas do Congresso Nacio
nal e da opinião pública, estimular a conscientização 
a esse respeito.

No ano de 2000, segundo o Censo realizado 
pelo IBGE, 24,5 milhões de brasileiros, representando 
14,5% do total, tinham algum grau de deficiência visual, 
motora, auditiva, mental ou física. No mundo, estima 
a ONU, o número de deficientes representa cerca de 
10% da população. Isso nos dá idéia do tamanho do 
problema e do quanto é preciso trabalhar para asse
gurar a esse contingente uma verdadeira participação 
na sociedade. 

Um balanço do que já foi alcançado mostra que 
o Brasil evoluiu bastante no rumo da inclusão das pes
soas portadoras de deficiência, em especial, a partir 
da Constituição de 1988. Temos hoje um sistema de 
cotas no serviço público e na área privada, normas de 
acessibilidade definidas em lei, uma política de saúde 
que possibilitou, no ano passado, a aplicação de quase 
R$600 milhões em verbas do SUS para atendimento 
a pessoas portadoras de deficiência. 

o dia-a-dia nos mostra, porém, que ainda há mui
to por fazer: precisamos de mais recursos, legislação 
mais efetiva, resultados mais concretos. 

Pensando dessa forma, no mês de abril, apre
sentei à Câmara o Projeto de Lei n° 1137/2007, que 
acrescenta um parágrafo à Lei n° 10.098, tornando 
obrigatória a reserva, por parte das construtoras, de 
apartamentos adaptados para portadores de necessi
dades especiais em edifícios habitacionais de uso co
letivo. Esse projeto, que tramita apenso ao Projeto de 
Lei n° 4.180/2004, busca aprimorar as normas atuais, 
visando diretamente à melhoria da qualidade de vida 
das pessoas portadoras de deficiência, para o qual 
peço a atenção dos nobres colegas. 

Da mesma forma, conclamo a Casa a retomar a 
discussão e votar, com a maior brevidade, o Projeto 
de Lei n° 7.699/2006, que institui o Estatuto do Porta
dor de Deficiência. 

Parecehaver alguma dúvida sobre a incorporação 
ou não, ao texto oriundo do Senado, das orientações 
contidas na Convenção Internacional das Pessoas com 
Deficiência, aprovada pelas Nações Unidas. Isso não 
deve servir, contudo, para justificar uma demora exa
gerada, pois certamente será possível encontrar um 
consenso entre os diversos segmentos interessados. 

Lembro, por outro lado, que a inclusão não se faz 
somente por meio de legislação, decorre também da 
mudança de comportamento de toda a sociedade. A 
maioria das cidades brasileiras ainda não dispõe, por 
exemplo, de infra-estrutura adequada para as pesso
as portadoras de necessidades especiais. Para elas, 
sair às ruas, entrar em prédios públicos e privados, 
usar transporte coletivo, trabalhar ou desfrutar de um 
pouco de lazer significa, em geral, enfrentar vários 
obstáculos. 

Muitas vezes, a solução desses problemas de
pende mais de interesse e boa vontade do que de 
grandes verbas. Por isso é necessário que a popula
ção em geral esteja atenta e alie-se à luta das pes
soas portadoras de necessidades especiais que não 
pedem privilégios nem vantagens, apenas defendem 
seu acesso à plena cidadania. 

Assim, espero poder voltar a esta tribuna em 21 
de setembro de 2008, próximo Dia Nacional de Luta 
dos Portadores de Deficiência, para declarar, com sa
tisfação, que-novos e importantes passos foram dados 
e que a inclusão avança em ritmo acelerado. 

Encerro, por hoje, proclamando minha solidarie
dade às pessoas portadoras de necessidades espe
ciais, milhões de brasileiros que, como todos nós, têm 
direito a uma vida digna, produtiva e feliz. 

Muito obrigado. 
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o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Esta 
Presidência convoca ao plenário todos os Parlamenta
res que se encontram em seus gabinetes ou em outras 
dependências da Casa para que possamos alcançar o 
quorum necessário ao início da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Valverde. 

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO.Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nobres pares, quero 
saudar o fim da greve dos auditores fiscais agropecuá
rios, que de maneira justa reivindicam o fortalecimento 
da inspeção agropecuária federal. O Brasil é exporta
dor de carnes e é necessário que haja garantias ao 
consumidor, tanto interno quanto externo. 

Meus parabéns aos Ministros da Agricultura e do 
Planejamento pelo bom senso de encontrar uma salda 
negociada para o fim da greve. 

Sr. Presidente, quero também anunciar que hoje. 
às 10h30min, será lançado no Palácio do Planalto o 
Plano de Inclusão de Pessoas com Necessidades 
Especiais - ou deficiência frsica, como se diz normal
mente. 

O Brasil tem hoje quase 19 milhões de pessoas 
portadoras de algum tipo de deficiência e que preci
sam de atendimento especial. Essas pessoas devem 
ser tratadas com igualdade. Têm necessidades diver
sificada"s e, para que possam exercitar sua cidadania, 
precisam da atenção do Estado e da sociedade - que 
a sociedade as olhem com igualdade, sem discrimi
nação, sem diferenças; que o Estado adote polfticas 
públicas de inclusão social. 

A pessoas portadoras de determinadas neces
sidades especiais têm dificuldade de acesso aos ór
gãos públicos, às vias públicas e, o mais importante, 
à educação. Ainda são escassas as escolas públicas 
no Brasil que têm ensino especial. Grande parte desse 
ensino hoje é ofertado pelas unidades da Pestalozzi 
e da APAE, entidades da sociedade civil que, duran
te muito tempo, não tiveram acesso aos recursos do 
FUNDEF. Hoje, por meio de emenda apresentada ao 
FUNDÉB. será possível às escolas comunitárias em 
geral, como as da Pestalozzi e da APAE, ter acesso a 
esse recurso público. Assim, elas vão poder continu
ar a prestar serviço de qualidade. por meio do ensino 
especial, para que o aluno, jovem ou adulto, possa 
exercitar sua cidadania tendo acesso à educação em 
todos os níveis. 

Quero louvar o Presidente Lula pela iniciativa de 
lançar esse Plano Social para Inclusão dos Portado
res de Necessidades Especiais com a finalidade de 
construir verdadeira relação de igualdade para essas 
pessoas. Eles são irmãos iguais a nós; a única dife
rença é que têm necessidade diferenciada dos outros. 

da grande maioria. Porém, são portadores de direitos, 
de necessidades, de atenção e sujeitos a tratamento 
isonômico, Temos que tratar aqueles que apresentam 
diferenças com igualdade, a fim de construirmos no 
Brasil a verdadeira igualdade, a igualdade material e 
não somente a formal. como está nos Códigos. 

Defendemos nesta Casa a continuidade da tra
mitação do Estatuto do Portador de Necessidades Es
peciais, marco jurídico-legislativo que permitirá criar no 
Brasil política pública permanente para inclusão social 
daqueles que têm necessídades especiais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, na última quinta-feira, o Presidente Lula 
participou de várias atividades na cidade de Manaus, 
Capital do Estado do Amazonas. Além de importantes 
encontros com os Presidentes da Venezuela. Hugo 
Chávez, e do Equador. Rafael Correa, o Presidente da 
República lançou publicamente as obras relativas ao 
Plano de Aceleração do Crescimento - PAC. 

O ato político teve grande importância. O teor 
dos pronunciamentos transcendeu o PAC, o que é 
natural numa cidade que abriga o maior pólo de pro
dutos eletroeletrônicos e passa por tantos problemas. 
No momento de lançamento do programa, também fo
ram discutidas importantes questões relativas à Zona 
Franca de Manaus. 

Cabe destacar a importância do pronunciamen
to do Presidente Lula a respeito do PAC no Brasil 
e no Amazonas. Todavia, mais importante ainda foi 
quando S.Exa. se referiu aos problemas enfrentados 
pela Zona Franca de Manaus, sobretudo em relação 
à guerra fiscal entre os Estados. o que vem deixan
do de ser uma guerra fiscal e passa a tomar feições 
gravíssimas de discriminação dos Estados mais ricos 
e desenvolvidos em relação aos que ainda estão em 
processo de desenvolvimento, principalmente em re
lação à Zona Franca de Manaus, modelo baseado nos 
incentivos fiscais. 

Sr. Presidente, na semana passada, registrei aqui 
que o Governo do Estado do Amazonas venceu uma 
ação direta de inconstitucionalidade contra o Estado do 
Paraná, que discriminava os produtos da Zona Franca 
de Manaus: Enquanto o produto fabricado no Paraná 
não paga ICMS, os produtos da Zona Franca de Ma
naus são tributados em 7%. 

Pior do que o Paraná faz o Estado de São Paulo, 
que acaba de lançar vários decretos aumentando a 
discriminação contra a Zona Franca de Manaus. 

Lembro que, há aproximadamente 1 ano. o Es
tado do Paraná ingressou com uma ação de inconsti
tucionalidade contra o Estado de São Paulo. Quando 
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a ação estava para ser votada no Supremo Tribunal 
Federal, o Governador de São Paulo revogou os de
cretos, tendo a ação de inconstitucionalidade perdido 
a sua razão. Depois de algum tempo, o Governador 
de São Paulo publicou um novo decreto, com as mes
mas medidas discriminatórias de produtos oriundos 
de outros Estados. 

Estamos enfrentando o mesmo problema em 
relação a monitores de vídeo, telefones celulares e 
tantos outros produtos fabricados na Zona Franca de 
Manaus. E o Presidente Lula garantiu a todos nós, 
ao Governador, à bancada e ao povo que ali estava, 
buscar, sim, diálogo entre o Governador José Serra e 
o Governo do Estado do Amazonas para acabar com 
esta que, repito, deixa de ser uma guerra fiscal e passa 
a ser uma ação de discriminação contra os produtos 
oriundos da Zona Franca de Manaus. 

Por fim, saúdo rnais uma vez o Presidente 
Lula pela visita e pelo compromisso declarado a 
todos nós. 

Muito obrigada. 

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, utilizo 
a tribuna para falar sobre a saúde, já que hoje ocorrerá 
o desdobramento das votações complementares dos 
destaques e das emendas referentes à CPMF.Apesar 
de eu ser um homem ligado à agricultura, neste Con
gresso, na qualidade de Deputado, tenho assumido 
importante papel em defesa da saúde. 

Está marcada uma audiência com o Ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão. Tomei a iniciativa - e 
consegui a assinatura de 206 colegas Parlamentares 
- de direcionar recursos efetivos para a saúde. Neste 
momento, há necessidade de recursos especialmente 
para os hospitais. 

Neste instante está em meu gabinete uma cornltl
va do Hospital Nova Petrópolis, composta pela Diretora 
Terezinha Padilha de Moura, pela Presidente Iria Kich 
e pelo Pastor Vilemar. Todos os dias no meu gabinete, 
em Brasilia, e nos gabinetes dos demais Deputados 
e Senadores constatamos a desesperada busca dos 
dirigentes dos hospitais, das santas casas e dos hos
pitais filantrópicos por recursos. 

No Rio Grande do Sul, 70% do atendimento do 
SUS é feito por hospitais filantrópicos. Treze hospitais 
já fecharam suas portas e 18 estão com sérias difi
culdades. 

Por isso, pedimos socorro para a saúde com a 
aprovação da Emenda n° 29, a fim de que se garanta 
que no mínimo 10% do Orçamento da União sejam 
investidos em saúde. 

Em relação à CPMF, tomamos a iniciativa de que 
um terço do recurso destinado ao Fundo Nacional da 

Saúde possa ir direito para o custeio dos hospitais, 
para as despesas hospitalares. 

Estamos debatendo o assunto e realizaremos 
audiência com o Ministro. Soubemos do recurso e pedi
mos urgência. O Ministro Temporão faz uma excelente 
gestão à frente do Ministério do Saúde, mas precisa
mos fazer esses recursos chegarem rapidamente aos 
hospitais. Fala-se que serão destinados mensalmente 
cerca de 12 milhões de reais para o Rio Grande do Sul. 
Precisamos liberar esses recursos, Sr. Ministro. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, precisa
mos aprovar uma solução definitiva para garantir aos 
brasileiros o direito à saúde previsto na Constituição 
Federal. 

Era o que tinha a dizer. 

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Parla
mentares, a agenda social brasileira é quase infinita. 
Séculos, décadas, anos sucessivos de descaso e in
diferença fundaram uma dívida social ilimitada e pro
duziram uma multiplicidade de demandas dos grupos 
desfavorecidos. 

A sociedade, destituída de direitos, gerou grupos 
urbanos e rurais compostos de mulheres, negros, in
dfgenas, crianças, adolescentes, jovens, idosos, qui
lombolas, entre outros.Todos esses grupos, através de 
seus integrantes, vêm manifestar sua fome e sede de 
cidadania e de justiça social. Sabem que têm direitos 
e buscam concretizá-los. 

Por que agora? Talvez porque a presença do Pre
sidente Lula à frente desta Nação tenha-lhes aberto 
os olhos e alimentado sua coragem de lutar por seus 
direitos. Talvez por sentirem que é chegada a hora 
de serem incluídos numa sociedade que até então 
os mantivera exilados em sua própria Pátria - Pátria 
madrasta. 

Uma Pátria que, enfim, vem buscando formas 
de acolhê-los, pouco a pouco, no que será rio futuro 
próximo um grande abraço. Por enquanto, trata-se de 
todos os grupos excluídos apresentarem suas deman
das, reivindicando seus direitos. 

Trata-se da luta por uma vida digna, em que to
dos sejam reconhecidos como sujeitos de direito. Eles 
querem acesso à educação, moradia, saúde, lazer e 
cultura; que as diferenças sejam respeitadas. Querem 
compartilhar os benefícios da civilização. Querem ser 
respeitados. 

E esse movimento em prol da cidadania ativa 
talvez seja o elemento mais importante e pleno de 
virtualidades na conjuntura atual. E, por outro lado, 
pleno também de especificidades que às vezes dialo
gam, outras vezes se confrontam na transversalidade 
da luta por seus direitos. 
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Mas é de justiça dizer que muito ainda falta para 
que esses direitos traduzam-se nas pollticas públicas 
especfficas para cada um dos grupos populacionais. 

Examinemos o caso das comunidades quilombo
las. Centenas deles vieram para esta Capital defender 
a demarcação e titulação de seus territórios. Os qui
lombolas estão neste momento no centro de uma forte 
disputa. Forças ligadas aos ruralistas buscam revogar 
o decreto que regulamenta a demarcação de suas 
terras. Essa ameaça de retrocesso na legislação que 
re9ulamentou os direitos dos quilombolas previstos na 
Constituição deve ser refutada por todos nós. 

Ao contrário de continuar constrangendo-os em 
uma vida marcada por grandes dificuldades, trata-se de 
resgatar a dívida social dos afro-descendentes. Eles têm 
uma expectativa de vida 6 anos inferior à da população 
branca. Os homens afro-descendentes têm a mais bai
xa expectativa de vida entre os brasileiros, 62 anos; as 
mulheres afro-descendentes têm expectativa de vida 8 
meses abaixo da média nacional, 66,8 anos. Eles têm 
menor escolaridade, trabalham mais, ganham menos 
e sofrem mais com o desemprego. São detentores dos 
empregos mais instáveis e menos remunerados e são 
quase 2 terçcs do número total de pobres. Apenas 2% 
dos jovens negros chegam à universidade. 

A superação desse quadro adverso depende de 
formar uma identidade positiva dos afro-descendentes, 
levar poirticas públicas, respeitar sua cultura e suas ne
cessidades, trabalhar educacionalmente para apostar 
no respeito à diversidade e preservar seus territórios 
e modos de vida, entre outros. 

Por fim, Sr. Presidente, queremos reafirmar que a 
principal ajuda que podemos oferecer para a inclusão 
dos afro-descendentes numa nação plural, solidária 
e generosa é respeitar seus territórios, para Que eles 
tenham direito a viver em paz. Nosso Pais tem diante 
de si o desafio de não se render aos argumentos da
queles cuja voracidade mercenária busca eliminar os 
territórios quilornbotas e, junto com eles, sua cultura. 

Digo isso para registrar a importância da agenda 
da Câmara nesta semana, Deputado Wilson Sanfiago, 
voltada para os direitos sociais. 

Iniciou-se na segunda-feira e termina hoje o En
contro Nacional dos Direitos Humanos. Ontem houve 
bela manifestação em defesa dos interesses da comu
nidade dos quilombolas. O Fórum de Igualdade Racial 
e a Frente Parlamentar em Defesa da Igualdade Racial, 
cujo presidente, Deputado Carlos Santana, encontra
se presente, promoveram importante audiência pública 
que contou com a presença de entidades do Governo 
e mais de 500 quilombolas corajosos, do meu Estado, 
Que vieram a Brasília para lutar pela cidadarua. Per

correram muitos quilômetros para virem de Natal até 
a Capital Federal. 

Sr. Presidente, qual foi a pauta ontem? Política 
de cotas, Estatuto da Igualdade Racial e principalmen
te buscar o apoio desta Casa para darmos um basta, 
dizermos "não" ao famigerado decreto do Deputado 
Valdir Colatto que tenta impor um retrocesso na luta 
dos quilornbolas em busca da titularização e da de
marcação de suas terras. A Deputada Iriny Lopes é 
Relatora desse projeto na Comissão de Direitos Hu
manos e está atenta. 

Parabenizo os participantes da atividade de on
tem. Na condição de integrante da Frente, reafirmo 
meu apoio a essa luta em busca da cidadania dos 
quilombolas do nosso País. Neste momento, temos 
de assegurar-lhes a propriedade e a titularidade das 
suas terras. 

Muito obrigada. 

O SR. EUCES XAVIER (PT-CE. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
registro que diversos projetos estão na pauta de hoje 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público. Peço aos nobres colegas da Comissão que 
apreciem o Projeto de Lei n° 1.651, de 2007, que altera 
a composição do Tribunal Regional do Trabalho da 7" 
Região, que engloba o Estado do Ceará. 

Esse tribunai, desde 1968, tem o mesmo núme
ro de juizes. No entanto, o número de trabalhadores 
que precisam de proteção da Justiça do Trabalho no 
Estado do Ceará tem aumentado muito. 

Na condição de Relator do projeto, recebi diversaS 
comunicações, entre elas destaco a do Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Ceará, Dr. 
Hélio Leitão, que se manifesta favoravelmente à apro
vação do projeto, a do Dr. Esdras Dantas, Presidente 
da Associação Brasileira de Advogados, que também 
se manifestou favoravelmente à aprovação, e a do Dr. 
César Brito, da Ordem dos Advogados do Brasil, que 
também compreende as condições dos juizes do tra
balho do meu Estado. 

Quando aprovado, esse projeto melhorará as con
dições de proteção aos trabalhadores do Estado. 

Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento 
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa. 

Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, ocupo a tribuna, nesta tarde, para tratar do assun
to do momento no Congresso: a proposta de emenda 
à Constituição relativa à prorrogação da Contribuição 
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Va· 
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lores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira, 
a famosa CPMF. 

A resistência que a Oposição, na Câmara dos 
Deputados, vem oferecendo à matéria ora em tramita
ção nesta Casa com o objetivo de impedir ou dificultar 
sua aprovação e, dessa forma, se posicionando contra 
a continuidade da cobrança desse tributo me causa 
uma grande estranheza. 

É verdade que os Parlamentares de partidos da 
Oposição lançam sobre o PT a conta de resistência 
semelhante à que eles têm feito atualmente quando 
nós, do Partido dos Trabalhadores, éramos oposição 
ao governo anterior e, na época, nos manifestávamos 
contrários à CPMF. 

Ocorre que, até então, o PT não havia passado 
pela experiência de exercer o Governo Federal, como 
agora no Governo do Presidente Lula. Por isso, não 
consegufamos avaliar bem, com os olhos da experiên
cia no exercicio e com a responsabilidade de comando 
do governo da União, a importância e os méritos da 
CPMF como tributo. E essa falta de experiência anterior, 
essa visão de dentro do Governo, que não tfnhamos 
naquela época, faz uma enorme diferença para que 
alguém possa considerar de forma menos emocional 
e mais colaboradora a aprovação da matéria. 

Pode-se dizer que a falta de experiência como 
governo não impede que se tenha uma noção da im
portância desse tributo no conjunto dos instrumentos 
fiscais de que o Governo Federal dispõe, independen
temente de quem esteja no poder. Nesse sentido, te
ria sido o PT muito duro, muito inflexlvel, pouqulssimo 
colaboralivo, digamos assim, quando fazia oposição 
ao governo anterior? Talvez sim. Mas, relativamente 
à CPMF, embora nós pudéssemos ter tido uma visão 
mais tocada no interesse do Estado brasileiro naquele 
momento, é certo que nos faltava, repito, a visão de 
dentro do governo, que os maiores partidos da Opo
sição atual já tinham. 

Então, será o caso de nós, do PT, fazermos agora 
uma autocrítica sincera de nosso posicionamento políti
co na ocasião contrário a esse tributo? Dependendo de 
quem esteja na situação desse relativo arrependimento, 
a autocrftica, sempre individual, pode ser feita. 

Mas embora por um lado, no intimo, eu lamente 
que possa ter sido muito intransigente nas negocia
ções parlamentares sobre esse tributo tempos atrás, 
quando estava na oposição e seguindo a orientação 
do meu partido, por outro lado tenho hoje uma noção 
bem melhor da necessidade da CPMF porque passei 
a enxergar sua importância e necessidade a partir do 
ponto de vista governamental. 

E é quanto a esse aspecto da questão que me 
causa estranheza a atitude da Oposição ao Governo do 

Presidente Lula nesta Casa. Afinal, os maiores partidos 
que integram essa Oposição de agora eram os mes
mos que estavam coligados na situação e na maioria 
parlamentar de apoio ao governo anterior. E eles já ti
nham a necessária experiência da utilização do tributo. 
Já conheciam e conhecem, portanto, de longa data, 
a importância e a necessidade da CPMF como tribu
to altamente rentável e útil no campo do instrumental 
técnico de tributação, por isso mesmo indispensável, 
entre outras fontes de receita tributária da União. 

Logo, se a Oposição já detém esse conhecimen
to e essa experiência governamental, bem anterior à 
do PT no Governo do Presidente Lula, por que pesar 
a mão na resistência à prorrogação da CPMF? Será 
que a Oposição subestima a viabilidade de ela voltar 
a ser situação nas próximas eleições presidenciais? 
Só pode ser isso. Não quer colaborar para não facilitar 
as coisas para o Governo atual, numa questão essen
cial como essa, de largo conhecimento da Oposição, 
repito, quando, pela prorrogação, o tributo continuará 
a ser cobrado até 2011. 

Ora, será que a Oposição já não aposta em vitó
ria nas eleições de 201 Oe por isso ela prefere atrapa
lhar o Governo do Presidente Lula desde já, visando, 
quem sabe, a não colaborar com um virtual sucessor 
vitorioso apoiado pelo próprio Lula? Melhor do que 
ninguém, a Oposição sabe que a CPMF constitui uma 
receita essencial para manutenção de programas so
ciais, inclusive mediante repasses diretos e indiretos 
a Estados e Municípios. 

A respeito desses objetivos e do alcance social 
desse tributo, traduzidos em números, apresento al
guns dados em seguida, Sr. Presidente. 

De acordo com o Ministério da Fazenda, a rígida 
estrutura de despesas e o elevado nívei de dispêndios 
obrigatórios do Governo estariam seriamente compro
metidos e, em decorrência, também a estabilidade fiscal 
caso houvesse suspensão da cobrança da CPMF, as
sim como se viesse a ser reduzida a alíquota do tributo. 
Isso implicaria um reajuste brutal das despesas com 
programas prioritários e supressão de investimentos 
em programas e projetos sociais em andamento, as
sim como em infra-estrutura. 

Para se ter uma idéia do impacto negativo nas 
contas públicas de uma eventual não-aprovação da 
prorrogação da CPMF, basta que se considere que a 
ampliação de programas prioritários, como o PAC e o 
Bolsa Famrtia, totalmente executados nos Estados e 
Municípios, demanda a quase totalidade do aumento 
das despesas não obrigatórias entre 2007 e 2008, da 
ordem de 10,5 bilhões de reais. 

Vejam-se outros números a respeito disso, bas
tante esclarecedores. O aumento das receitas do Go
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verno Federal, entre 2007 e 2008, está quantificado 
em 73,Sbilhões de reais. Desse montante, 17,3 bilhões 
de reais, ou seja, 24% do total, serão utilizados para 
atender aos aumentos nas transferências a Estados 
e Municipios. Além disso, 4,9 bilhões de reais daquele 
total (7%) destinam-se a custeio da elevação nominal 
do resultado primário. Deduzidas essas duas parce
las daquele montante do aumento das recejtas, esse 
passa a ser de 51,2 bilhões de reais. 

Ocorre que 40,6 bilhões de reais, ou seja, 80% 
daquela elevação entre 2007 e 2008, devem-se à ex
pansão de despesas obrigatórias do Governo Federal, 
as quais são indispon(veis para remanejamento, se
gundo esclarece o Ministério da Fazenda. É que se 
destinam a pagamento de despesas com pessoal e 
encargos, a benefícios previdenciários, a LOAS/RMVI 
Seguro Desemprego, à Saúde (não incluído pessoal), 
ao FUNDEB e ainda à rubrica Demais Despesas. Na 
ponta do lápis, o que sobra para atendimento a des
pesas não obrigatórias do Governo Federal é o equi
valente a 10,6 bilhões de reais. 

Ora, se voltarmos ao dado apresentado acima, 
de que somente a ampliação de programas prioritá
rios, como o PAC e o Bolsa Família, demandam 10,5 
bilhões de reais do aumento das despesas não obri
gatórias, veremos que tudo o que se apresenta como 
elevação das despesas do Governo Federal de 2007 
a 2008 reduz-se a 1 milhão de reais para utilização em 
despesas não obrigatórias. 

Desses dados, podemos extrair 3 conclusões, 
dentre outras possíveis. 

Primeira conclusão: os programas não prioritários 
do Governo Federal entre 2007 e 2008 se manterão 
constantes, em termos nominais, nesse mesmo peri
odo. Logo, não sofrerão qualquer majoração.. 

segunda conclusão: Estados e Municrpios perde
rão enormemente se a CPMF não for prorrogada. 

Terceira conclusão e, politicamente, a mais im
portante delas: o argumento, apresentado muitas ve
zes pela Oposição, por alguns representantes do em
presariado e até por jornalistas no sentido de se fazer 
crer que o aumento das receitas do Governo Federal 
entre 2007 e 2008, como vimos, da ordem de 73,5 bi
lhões de reais, tornariam a cobrança da CPMF finan
ceiramente dispensável é completamente falacioso, 
conforme cabalmente demonstrado por nós com os 
números antes citados. 

Além disso, devemos levar em consideração que 
os recursos arrecadados com a CPMF são utilizados, 
conforme definido constitucionalmente, no financia
mento de ações de saúde pública, em montante subs
tancial, que atinge os 42,1% do total do tributo; tam
bém são utilizados para o pagamento dos benetrcios 

da previdência social, que somam 21,1%; e, ainda, 
para o Fundo de Combate à Pobreza, especialmente 
o Bolsa Familia, o que representa uma participação 
também de 21,1%. Restam 15,8%, que correspondem 
à Desvinculação de Receitas da União - DRU, recur
sos esses que, em sua grande maioria, se destinam 
ao financiamento de programas sociais. 

Logo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
simples pretensão de impedir a prorrogação da CPMF 
nas condições atuais de emprego dos recursos prove
nientes da Contribuição representa o que de pior se 
pode fazer contra a parcela mais necessitada do povo 
brasileiro. Além disso, é um prejulzo para Estados e 
Municfpios, para aposentados e segurados em geral 
da Previdência, além de ir na contramão das enormes 
carências da saúde pública, cujo quadro de abandono 
histórico está sendo pouco a pouco enfrentado, ainda 
que falte muito para atingirmos um estágio satisfatório 
de melhorias no setor. 

De outra parte, cumpre destacar que os atuais 
adversários da CPMF - quem sabe até adversários 
de sempre -, que, conforme os dados e números aqui 
apresentados, já podemos considerar como inimigos 
dos inegáveis avanços sociais que o Governo do Pre
sidente Lula, como nenhum outro, promoveu, essas 
mentes e vozes da Oposição vivem a acusar o atual 
Governo de estar elevando a nlveis nunca vistos a caro 
ga tributária. Pois bem, sobre Isso também os dados 
verdadeiros impressionam. 

Éo Ministério da Fazenda que aponta o seguinte 
- abro parêntese para ler o trecho do documento: 

"Entre 1998 e 2002, a carga tributária 
federal foi elevada em 3,5 pontos percentuais 
(de 16,1% para 19,7% do PIB). Nesse perfodo, 
elevaram-se as alíquotas da COFINS de 2% 
para 3% e da CPMF de 0,20% para 0,38% e 
foi criada a CIDE-combustlveis. 

Entre 2002 e 2004, apesar da extensão 
da incidência do PIS e COFINS sobre impor
tações e da elevação da allquota da COFINS 
para as instituições financeiras, o montante de 
tributos federais em relação ao PIBdecresceu 
0,1 ponto percentual. 

Desde 2005, nenhum outro tributo foi 
criado ou teve sua base de cálculo estendida, 
e nenhuma allquota foi majorada. Ao contrá
rio, foram tomadas uma série de medidas de 
desoneração tributária. 

O aumento da arrecadação que vem 
ocorrendo nos últimos anos é resultado do 
bom desempenho da economia e se concen
tra nos tributos que incidem sobre a renda do 
trabalho e cobre o lucro das empresas. Isso 
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vem acontecendo pelo fato de estarmos víven
ciando uma forte elevação na massa salarial 
(7,2% nos últimos 12 meses) e um processo 
de formalização no mercado de trabalho (1,2 
milhão em 2006 e 1,4 milhão de empregos nos 
últimos 12 meses). Além disso, a lucratividade 
das empresas brasileiras está crescendo como 
resultado do aumento de produtividade que 
vem acompanhado de novos investimentos". 

Prossegue o documento do Ministério da Fazen
da que estou utilizando nesta parte do meu discurso. 
Permito-me ler o seguinte trecho que ora transcrevo: 

"As desonerações de tributos realizadas 
até o momento significaram uma redução de 
tributos da ordem de 30 bilhões de reais (1,3% 
do PIB) entre 2004 e 2007". 

Não vou reproduzir aqui as tabelas e planilhas 
estatlsticas demonstrativas de que, muito ao contrário 
do que afirma a Oposição e reafirmam repetitivamente 
os adversários do Governo Lula de plantão, sobretudo 
a imprensa brasileira, descaradamente parlidarizada, 
a carga tributária vem declinando progressivamente, 
mercê de recentes medidas de desoneração tributária, 
o que, conforme números do Ministério da Fazenda, 
representará mais 5,9 bilhões de reais de redução de 
tributos em 2008. 

Um dos objetivos dessa polftica de desonerá
ções é incentivar a expansão da capacidade produ
tiva, aliada à redução de encargos sobre o trabalho 
formal. Além disso, tem-se em vista um conjunto de 
prioridades no campo da desoneração tributária, como 
a da folha de pagamentos, a dos investimentos e a da 
cesta básica. 

Entre tantos aspectos que vêm sendo atacados 
pelos adversários da CPMF, um dos mais comumente 
repetidos refere-se a apontados defeitos técnicos do 
tributo. Assim, por exemplo, muitos afirmam tratar-se 
de um tributo regressivo, outros destacam o lado da 
"injustiça fiscal" que se comete contra os mais pobres, 
que seriam os que, no fundo, suportariam o õnus do 
pagamento do tributo. 

Nada disso procede, Sr. Presidente. A CPMF, que 
originariamente foi um tributo criado como imposto pro
visório (trata-se do antigo IPMF - Imposto Provisório 
sobre Movimentação Financeira), deve sua instituição 
ao Presidente Itamar Franco. O que de pronto chamou 
a atenção foi a grande abrangência de sua incidência, 
que alcança todo mundo que transaciona com bancos 
e instituições financeiras em geral. Também alcança a 
parcela de contribuintes que se localiza na chamada 
economia informal. Portanto, a primeira grande quali

dade desse tributo é ser de alcance universal do ponto 
de vista da base de incidência tributária. 

Outra característica positiva do tributo é o seu 
baixo custo de recolhimento e de controle, para o 
contribuinte, e a facilidade de fiscalização, que é uma 
vantagem adicional para a Fazenda. Serve ele também 
para se formar uma imensa base de informações para 
o combate à sonegação. Aliás, a CPMF é praticamente 
"insonegável", digamos assim. 

A propósito, quanto ao impacto da incidência 
cumulativa da CPMF (que consiste na crítica dos ad
versários ao designá-Ia como tributo de caráter regres
sivo), informa o documento do Ministério da Fazenda, 
já referido neste pronunciamento, que esse impacto 
da incidência cumulativa da CPMF sobre a cadeia 
produtiva "é relativamente pequeno (cerca de 1%, em 
média) e corresponde a cerca de um décimo do imo 
pacto cumulativo do PIS e COFINS (cuja alíquota era 
de 3,65%) antes da adoção da não-cumulatividade 
em 2003 e 2004". 

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e srs. Deputados, 
mais um argumento falacioso dos adversários da CPMF 
é levado à lona pelos dados oficiais irrespondfveis. 

Quero concluir dizendo mais uma coisa a respeito 
de tudo isso que se fala e se faz contra a CPMF. 

Refiro-me a uma recente entrevista concedida 
pelo ex-Ministro da Saúde do Governo FHC, a renoma
da unanimidade que é o Professor Doutor Adib Jatene, 
no programa Roda Viva, da TV Cultura, concedida há 
umas 3 semanas. Por tantas afirmações verdadeiras 
e sinceras sobre vários temas ligados à saúde pública 
no Brasil e pela sua experiência à frente daquele Minis
tério, o Dr. Jatene calou todos os presentes no estúdio 
da TV Cultura e certamente todos os telespectadores 
daquela entrevista. 

É que, ao responder a uma exortação que lhe 
fez o Presidente da FIESP, o empresário Paulo Skaf, 
em pergunta gravada e submetida à resposta do en
trevistado, o Dr. Jatene, incitado pelo Presidente da 
FIESP a participar de uma suposta campanha nacio
nal, liderada pelo próprio inquiridor, segundo quem a 
tal campanha já contaria com mais de 1 milhão de as
sinaturas, muito elegantemente, rejeitou a exortação 
que lhe estava sendo feita. 

Porém, o mais importante foram os argumentos 
utilizados pelo renomado médico cirurgião. Disse S.Sa., 
em resumo, que obter 1 milhão ou mais de assinaturas 
num documento apoiado por pesada campanha pu
blicitária para ele não significava muito. Ao contrário, 
significava muito pouco, eis que a CPMF é um tributo 
muito importante no conjunto dos instrumentos fiscais 
do Governo Federal, não só para cumprir sua finalida
de de financiamento à saúde, pelo que S.Sa. se ba
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tera tanto no governo a que serviu (o de FHC), como 
ainda para enfrentar um dos maiores males brasileiros 
que é a falta de consciência dos contribuintes e, pior, 
a prática da sonegação fiscal entre nós. Acrescentou 
o ex-Ministro, comentando que acha a nossa carga 
tributária relativamente pequena, em razão do fato de 
que, no Brasil, quem suporta 60% dessa carga é o po
bre, que paga o mesmo valor que o rico nos impostos 
indiretos embutidos no preço das mercadorias; 30% 
são suportados pela classe média, sobretudo com os 
impostos sobre a renda e patrimônio; e os 10% mais 
ricos não pagam imposto algum, graças aos artiflcios, 
principalmente de ordem contábil e financeira. E que 
são esses os que mais reclamam de uma suposta car
ga tributária excessiva. Aliás, são esses os que pro
vavelmente assinaram o tal documento e brigam por 
redução de unia carga que, na realidade, não os afeta, 
simplesmente porque não pagam tributos. 

Essa entrevista do Dr. Jatene, quando S.Sa. eio
gia o desempenho da polrtica de saúde pública do Go
verno Lula, deve estar gravada e está à disposição de 
quem se interessar por conferir. 

Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que basta 
um depoimento como esse, do ex-Ministro da Saúde, 
Adib Jatene, inspirador e pai, digamos assim, do for
mato atual da CPMF, para calarmos todas as mentes e 
vozes da Oposição, especialmente aquela chocada em 
ninho tucano que combate a prorrogação da CPMF. 

Era o que tinha a dizer.
 
Muito obrigado.
 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
hoje, a Comissão de Educação e Cultura pretende vo
tar uma proposta de piso salarial para o magistério. O 
Relator da matéria, Deputado Severiano Alves, apon
tou na direção de um projeto de lei que oferece aos 
professores brasileiros uma proposta de 950 reais de 
piso para uma jornada de 40 horas semanais, teto a 
ser atingido em 3 anos. 

Não podemos continuar a falar em migalhas e 
miséria para a educação. Isso já foi objeto de grande 
discussão quando da elaboração do Plano Nacional da 
Educação, da Constituição Federal e da Lei de Diretri
zes e Bases da Educação. Agora, o Fundo da Educa
ção Básica é extremamente limitado, pois acrescenta 
apenas 1 bilhão de reais por ano, 4,5 bilhões de reais 
em 3 anos, para atender 50 milhões de jovens. 

Entendemos que essa proposta não causa im
pacto para educação nem tem condições de melhorar 
a qualidade do ensino público em nosso Pais. Essa é 
uma questão rasa. 

Por isso, Sr. Presidente, coerentes com a nos
sa proposta de Plano Nacional da Educação e com o 

substitutivo global que apresentamos ao FUNDEB, pro
pomos que o piso salarial profissional dos educadores 
seja, pelo menos, o valor estimado pelo DIEESE, ou 
seja, o salário mlnimo do ano de 1940, que correspon
deria hoje a 1 mil e 565 reais por 20 horas semanais. 
Isso se quisermos valorizar o magistério. 

Outro aspecto refere-se à falta de visão global da 
educação e do sistema educacional. Foram exclufdos 
os demais trabalhadores da educação que também 
constroem o projeto educacional na escola e nos sis
temas educacionais. 

Deve haver um piso para os servidores da edu
cação. Somos a favor de um acréscimo de 50% para 
os profissionais do magistério público da educação 
básica que possuam habilitação superior. E entende
mos que a jornada de trabalho do professor também 
ocorre fora da sala de aula, quando ele se prepara e 
se forma para garantir qualidade à educação. 

Registramos desta tribuna que a educação brasi
leira e o magistério brasileiro não suportam mais esse 
sucateamento. 

Cito um exemplo histórico. Em 1970, um profes
sor da escola pública, em São Paulo, ganhava, por 
40 horas semanais, sem ter concluído o curso, ainda 
como estudante, 4 mil e 500 reais, feita a correção 
monetária. Esse mesmo professor, no Estado mais 
importante da Federação, hoje não ganha 1 mil e 200 
reais por 40 horas. 

Esse piso não resolverá o problema da educação, 
porque ele atingirá apenas os Estados mais pobres 
e em 3 anos. Não haverá melhoria na qualidade da 
educação e continuaremos a afirmar que a educação 
é prioritária, mas, na prática, com essas propostas, 
ela não será prioridade; prioridade é pagar juros aos 
bancos. 

O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB-MA. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, inicialmente, uso a tribuna para saudar estes 
abnegados profissionais que são os agentes comuni
tários de saúde e os agentes de combate a endemias, 
que, na próxima semana, estarão em Brasflia para co
memorarem o Dia do Agente Comunitário de Saúde. 
A classe continua na luta pela melhoria de salários e 
por melhores condições de trabalho. 

Após árduo e doloroso empenho, fomos recom
pensados com a aprovação da emenda constitucional 
que regularizou a situação desses profissionais da 
saúde, fazendo com que fosse reconhecido apenas o 
exame seletivo, sem necessidade de fazer o concurso 
público, uma vez que este abre vagas para qualquer 
cidadão de todas as localidades do Pais, e é funda
mentai que o agente comunitário de saúde seja da 
sua comunidade. 
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É necessário também atentarmos para a remu
neração desses profissionais. Apesar de o Ministério 
da Saúde ter fixado o salário base em 532 reais, a 
maioria das Prefeituras ainda não incorporou o referi
do valor na sua folha de pagamento. Mas, ainda este 
mês, o Ministério começará a repassar essa diferença 
para complementar o salário do agente comunitário 
de saúde. 

Precisamos sensibilizar não só esta Casa, mas 
principalmente os Poderes Executivos municipais no 
sentido de que regularizar a situação dos agentes co
munitários de saúde é ajudar essa abnegada classe 
que tanto tem contribuldo para minorar o sofrimento 
dos nossos irmãos. Em suas visitas diárias, no acom
panhamento e no aconselhamento, esses agentes 
têm sido, sem sombra de dúvida. fator primordial no 
avanço das condições de saúde neste País, haja vis
ta que a quantidade de internações pelo Brasii afora 
diminuiu substancialmente a partir da implantação 
desse programa. 

Certamente, com a melhoria salarial e a quali
ficação profissional, melhoraremos o setor da saúde, 
principalmente nos Estados mais pobres e nos muni
clpios de mais difícil acesso a profissionais como mé
dicos, enfermeiros, dentistas etc. 

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a oportunidade 
de começar este dia saudando profissionais tão mara
vilhosos de todo o Pais. 

Muito obrigado. 

O SR. SEBASTIÃO BALAROCHA (Bloco/PDT
AP. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, Sras.e Srs. 
Deputados, em primeiro lugar, desejo congratular-me 
com o grande jornalista do Amapá, Luiz Melo, dono do 
Diário do Amapá e do programa Luiz Melo Entrevista, 
referência intelectual, histórica e de boa informação no 
Estado do Amapá, pela passagem do seu aniversário 
no dia de hoje. Parabéns, Luiz Melo! 

Em segundo lugar, trago um assunto relativo aos 
ex-Territórios. Como todos sabem, o Amapá foi trans
formado em Estado pela Constituição de 1988. Desde 
então, o Governo Federal tem dividas históricas com 
aqueies servidores públicos, civis e militares. 

Ainda temos muitas questões a resolver, princi
palmente referentes aos servidores que eram remune
rados pela União antes da instalação do Estado, o que 
só aconteceu em 1991. Eles não tiveram regularizadas 
sua situação. Precisamos resolver esse problema. 

Hoje me refiro sobretudo aos militares dos ex
Territórios, portanto, servidores da União até hoje, 
cujos soldos e gratificações são pagos pelo Governo 
Federal. Estamos diante de um grande conflito. O Go
verno Federal, por intermédio do Ministério do Plane
jamento, tem um entendimento, enquanto o Tribunal de 

Contas da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional têm outro. 

Vejam, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados: a 
Lei na 11.490, de 2007, permite aos Governadores dos 
ex-Territórios - Amapá, Roraima e Rondônia -concede
rem promoção a esses policiais militares. No entanto, 
de acordo com o Tribunal de Contas, o Governador 
não pode promover esses servidores, que pertencem 
a um quadro próprio. Já o Ministério do Planejamen
to diz que eles pertencem a um quadro único, que os 
servidores estaduais não podem ser promovidos pelo 
Governador, de um lado, e os servidores federais per
tencerem a um outro quadro. 

Outro fato importante: a Lei Federal na 10.486, 
de 2002, garantiu isonomia entre os policiais militares 
do Distrito Federal, que também recebem pela União, 
e os policiais militares dos ex-Territórios. Mas isso não 
é respeitado. Brevemente deve ser editada medida 
provisória garantidora de reajuste de remuneração 
para os policiais militares do Distrito Federal, mas os 
dos ex-Territórios ficarão de fora. Por que ficar fora se 
a situação é a mesma e eles recebem remuneração 
proveniente de recursos federais? 

Daqui a pouco, haverá audiência pública na Co
missão da Amazônia com o Secretário de Recursos 
Humanos, Dr. Duvanier Paiva Ferreira, e essas ques
tões serão esclarecidas. Ou o Governo Federal se en
tende com o Tribunal de Contas a respeito do assunto 
ou alguma coisa terá de ser feita. O Tribunal de Contas 
diz uma coisa e o Governo, outra. E quem paga o pato 
são os servidores. que estão sem promoção, sem re
ajuste, sem nada. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados. na última sexta-feira, dia 21 de setembro, 
comemorou-se o Dia Nacional de Luta da Pessoa 
Portadora de Deficiência. Como Presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, ocupo esta tribuna para enfatizar a ne
cessidade de uma grande mobilização da sociedade 
brasileira em defesa daqueles que sofrem qualquer 
tipo de deficiência física e que ainda não têm respei
tados os seus direitos constitucionais à acessibilidade, 
à moradia digna, à educação, ao emprego, à saúde e 
ao transporte público de qualidade. 

Não são poucas as pessoas que vivem esse 
drama num país que se orgulha de ter um dos mais 
eficientes conjuntos de leis elaboradas para proteger 
os portadores de deficiências. Os números oficiais re
velam que 14,5% da população brasileira têm algum 
tipo de deficiência. • 
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Nós, Parlamentares, temos feito um grande esfor
ço para garantir que os direitos desta enorme parcela 
de brasileiros possam ser respeitados, não apenas 
pela iniciativa privada, mas, principalmente, pelos or
ganismos governamentais e pela sociedade brasileira 
como um todo. 

Através do nosso comitê de acessibilidade, por 
exemplo, estamos adotando ações para facilitar o aces
so de pessoas com deficiência aos prédios da Câmara. 
Aumentamos, assim, os mecanismos para estimular a 
participação dessas pessoas no processo legislativo. 

Mas é preciso ir além. O que já é uma realida
de nesta Casa precisa tornar-se rotina em todos os 
órgãos públicos e empresas particulares deste País. 
Essa questão ficará mais clara na medida em que 
aprovarmos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
instituldo através do Projeto de Lei n° 7.699, de 2006, 
que tramita nesta Casa. 

É importante ressaltar que, apesar dos avan
ços legais, a pessoa com deficiência ainda enfrenta 
obstáculos e discriminação em todos os setores da 
sociedade, tanto que 90% dos portadores de defici
ência não chegam aos bancos universitários por falta 
de oportunidade e por falta de políticas públicas que 
lhes possam garantir esse direito. 

O Brasil precisa não só aprovar leis mais eficientes 
na proteção dos direitos dessa parcela da população 
como também fazer com que elas sejam cumpridas. 

Já demos um passo importante. Somos signatá
rios da convenção internacional da Organização das 
Nações Unidas - ONU em defesa dos direitos dos 
portadores de deficiência flsica. Esse é um documen
to que deve nortear as discussões para a aprovação 
definitiva do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiên
cia. Só a aprovação deste Estatuto vai permitir corrigir 
distorções e desrespeitos que continuam acontecen
do, apesar da existência de leis de proteção à pessoa 
com deficiência. 

Um exemplo claro dessa situação é a determi
nação do Banco Central obrigando as instituições 
financeiras a cumprirem a Lei n° 10.098, de 2000, 
regulamentada pelo Decreto nO 5.296, de 2 de dezem
bro de 2004, que estabelece normas para a acessi
bilidade de pessoas portadoras de deficiência flsica, 
sensorial e com mobilidade reduzida. O prazo limite 
fixado expirou e as agências bancárias estão sendo 
autuadas e multadas. Na prática, é mais uma caso de 
desrespeito à lei. 

O grande desafio que encaramos, em uma refle· 
xão sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com De
ficiência, é saber quais passos devem ser dados para 
que o Brasil ponha em práticapolfticas sociais que pos
sibilitem o efetivo exercfcio dos direitos fundamentais 

de seus indivíduos, tanto direitos de cunho individual 
como de cunho social, residindo mais especificamente 
na preocupação com os direitos sociais das pessoas 
portadoras de deficiência. 

A resposta a essa indagação não é tão simples 
quanto possa parecer se consideradas as peculiari
dades de um pais como o Brasil, cuja educação bá
sica ainda não é acessfvel a todos, assim como não 
são acessfveis a educação qualificada, a moradia, a 
alimentação, o trabalho e a saúde. Mas essa comple
xidade não pode ser usada como obstáculo para que 
alcancemos um estado social mais justo, com oportu
nidades iguais para todos e com o tratamento digno 
aos milhões de brasileiros com convivem com algum 
tipo de deficiência. 

Ainda hoje, tive conhecimento de que o Presi
dente da República encaminhará para ser votada por 
esta Casa a Convenção Internacional da ONU acer
ca das pessoas com deficiência. Após aprovação da 
Convenção, será necessário adaptar o Estatuto em 
tramitação nesta Casa, para que possamos ter mais 
esse importante instrumento na luta pelo reconheci
mento do direito à cidadania a todas as pessoas com 
deficiência em nosso Pais. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. CARLOSSANTANA (PT-RJ. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o próximo dia 30 de setembro é o Dia do Ferroviário. 
Nós, ferroviários, sabemos do triste estado em que se 
encontram as ferrovias do nosso Pafs. 

A ferrovia, que teve seu papel pujante no desen
volvimento deste Pais, está relegada a pequenos tre
chos. É triste andar pelo Brasil afora e ver vários trilhos 
sendo retirados, vários vagões caldos e as estações 
abandonadas. 

Não há mais a visão da ferrovia como meio de 
integração da nossa população. A ferrovia é mero cor
redor de exportação de produtos primários, que são 
levados a outros palses para serem transformados. 

É triste ver o fim de uma concepção que durou 
vários anos em nosso Pais. Quando entraram no Brasil, 
as montadoras exigiram a retirada de vários trilhos de 
trem de passageiros. O trem no qual sal de Vila Velha, 
no Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, há mais de 40 
anos, e o trem que sala de Minas Gerais para a Cen
trai do Brasil não existem mais. Havia ainda o percurso 
Rio-São Paulo e ligações pelo Brasil adentro. 

Tem de haver um esforço concreto e não só uma 
polftica de exportação pelas rodovias. Énecessária uma 
polftica de integração para as ferrovias de nosso Pais. 
Temos de entender que ferrovia é a base da infra-es
trutura para o desenvolvimento - não há pais que se 
desenvolva sem olhar para suas ferrovias. 
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Do meu lado, à direita, está o ex-Prefeito de Cam
pos, que sabe da importãncia que teve no passado o 
trecho ferroviário que liga Campos ao Rio de Janeiro. 
Existe um projeto importantíssimo para aquela região 
que prevê a ligação, por trem de passageiro, de Cam
pos a Macaé, de Japeri a Barra do Piraí e de Santa 
Cruz a Mangaratiba. 

É preciso fazer essa logística de transporte em 
nosso País e entender que qualquer investimento na 
ferrovia tem retorno imediato. Só resolveremos o pro
blema na área urbana do Brasil se investirmos em 
ferrovia. 

A situação é triste. Eu, que moro em Bangu, na 
Zona Oeste, levo mais de 1 hora e meia transitando 
pela Avenida Brasil para chegar ao centro da cidade. E 
até hoje não dispomos de um trem leve. Poderia haver 
um VLT em funcionamento. A única providência tomada 
foi o alargamento de pistas para tudo quanto é lado. É 
simples implantar um VLT. Pode ser feito esse traba
lho. Na Avenida Brasil e em vários lugares do Pais, já 
poderia ter sido feito esse trabalho. 

Saúdo os ferroviários pelo seu dia, comemorado 
em 30 de setembro. 

Continuaremos a luta pela ferrovia no Brasil e 
no mundo. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA.Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e SIS. Deputados, 
faço registro sobre assunto que considero muito im
portante: a agonia dos agentes comunitários de saúde 
do Brasil inteiro. 

No Estado do Maranhão, há 16 mil agentes co
munitários de saúde. A Cãmara dos Deputados é tes
temunha da luta da categoria para ser reconhecida, 
uma luta que foi vitoriosa. O Presidente Lula encami
nhou ao Congresso Nacional medida provisória a fim 
de regulamentar lei que diz respeito aos agentes co
munitários de saúde. 

Recentemente, o Ministério da Saúde, tal como 
determinou o Presidente Lula, editou portaria que trans
feriu para cada município, por agente comunitário de 
saúde, a quantia de 532 reais, o que é suficiente para 
pagar o salário e ainda regularizar a situação de cada 
um deles. Ficou a critério de cada Prefeito transformar 
esses recursos em salário ou utilizar parte deles para 
regularizar a situação dos agentes comunitários. 

Infelizmente, sentimos que houve incompreen
são por parte de alguns Prefeitos, a exemplo do que 
ocorreu no Maranhão, onde 140 municipios - de um 
total de 217 - deixaram de prestar informações ao Mi
nistério da Saúde. A conseqüência é que os repasses 
não foram feitos, e os agentes estão sem receber sua 
remuneração. 

Desta tribuna, então, dirijo um apelo aos Pre
feitos brasileiros, principalmente os do Nordeste e 
especialmente os do Estado do Maranhão, para que 
dêem atenção especial à categoria. E assim o faço não 
apenas em nome dos agentes comunitários de saúde, 
pessoas dignas, trabalhadoras, que se empenham, 
percorrem os municípios sob solou chuva, de casa 
em casa, mas em nome das comunidades. 

Se os Prefeitos não tiverem respeito pelos agen
tes comunitários de saúde, que pelo menos o tenham 
pela comunidade. Esses profissionais se dedicam a 
prevenir doenças, a ensinar a população mais carente, 
mais pobre" a não adoecer. 

A propósito, destaquei o Sr. Raimundo Nonato, 
assessor do meu gabinete, exclusivamente para aju
dar os Prefeitos na tarefa de se regularizarem peran
te o Ministério da Saúde, a fim de não deixarem que 
os agentes interrompam suas atividades, o que traria 
grave prejuízo à saúde pública. 

Desta tribuna, portanto, apelo para os Prefeitos 
do Maranhão no sentido de que atendam as reivindi
cações dos agentes comunitários de saúde. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Esta 
Presidência registra a presença nas galerias dos alu
nos e professores da Escola Classe n° 9, de Planaltina, 
Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos à Cãmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra à próxima oradora inscrita, ilustre Depu
tada Janete Rocha Pietá. 

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta 
tribuna parabenizar a cidade de Guarulhos por ter re
cebido, ontem, o Prêmio Sérgio Arouca de Participa
ção Popular pelo programa intitulado Projeto Saúde 
Participativa, que coordenei, em 2005, quando Se
cretária-Adjunta da Saúde. O programa foi muito im
portante para a inclusão da população e criação dos 
Conselhos Gestores. 

Assim, parabenizo o Prefeito e o Secretário Mu
nicipal de Saúde de Guarulhos e afirmo que a Saúde 
e o SUS primam pela participação não só dos ges
tores, mas também da população, esta na condição 
de agente principal no processo de construção desse 
sistema e de aprimoramento da democracia e partici
pação na Saúde. 

Esse prêmio é concedido a organizações, insti
tuições, movimentos sociais e administrações públicas 
e também para trabalhos acadêmicos sobre o Sistema 
Único de Saúde - SUS. O Projeto Saúde Participativa 
da Secretaria de Saúde de Guarulhos foi agraciado 
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com o primeiro lugar, juntamente com outros 4 mu
nicfpios. 

Esse projeto foi implantado em Guarulhos, em 
2005, coordenado por esta Parlamentar, então Secre
tária-Adjunta da Saúde, objetivando implementar uma 
política de participação popular qualificada no SUS. 

O grande desafio era estruturar os Conselhos 
Gestores de Saúde. Foram realizadas, por meio de 
uma pactuação constante com o Conselho Municipal 
de Saúde, 23 plenárias de Saúde Participativa con
templando todas as regiões da cidade, elégendo os 
conselhos locais nas 62 Unidades Básicas de Saúde, 
num total de 1.032 conselheiros. Ao priorizar a demo
cratização do sistema, as plenárias inovaram com o 
momento denominado Fala Povo - espaço em que a 
população apresenta sugestões, reivindicações e quei
xas que são sistematizadas para orientarem, aliadas à 
avaliação técnica, as ações de saúde para os 2 anos 
que sucedem a realização das plenárias. 

Esse movimento tomou corpo e garantiu em Gua
rulhos a ampla participação popular na Saúde, prin
cípio fundamental para a consolidação do SUS, tanto 
é que, neste ano, as plenárias de Saúde Participativa 
elegeram os delegados representantes da Conferência 
Municipal de Saúde. 

Senhoras e senhores, a Casa do Mandato, es
paço das atividades do nosso mandato parlamentar 
em Guarulhos, realiza há 6 meses, várias atividades 
abertas à população. As palestras, exposições de arte, 
encontros de reflexão, debates sobre temas de interesse 
da mulher e da família acontecem às sextas-feiras. no 
Espaço Bem Brasil. No dia 21 de setembro, recebemos 
as obras do artista plástico argentino, Manez, residen
te em Marília. Mais de 150 pessoas compareceram à 
exposição de telas e elogiaram a iniciativa da casa em 
divulgar a arte e os artistas brasileiros e naturalizados 
brasileiros, Nosso mandato entende que a arte e a ar
quitetura são instrumentos de transformação. 

As obras de Manez expostas no Espaço Bem 
Brasil retratam o cotidiano do trabalhador e sua inte
ração com o meio ambiente e os animais, com muita 
criatividade. É uma obra de emoção, que toca cora
ções e almas. 

O nosso mandato propõe-se a estimular e incen
tivar a participação do povo no processo artrstico e 
cultural. Propõe-se a oferecer ao trabalhador um mo
mento de repouso e reflexão. Essa reflexão é impor
tante, porque, somente com o toque e o olhar sensível 
à realidade retratada pela arte, poderemos construir 
uma sociedade sem violência. 

Nesses meses, obras dos artistas plásticos Rita 
Andrade, Haroldo, Cleuza Cesso, Tomie, Lizete Metran 

e Marlez passaram pelo Espaço Bem Brasil da Casa 
do Mandato, em Guarulhos. 

Arte tem tudo a ver com política. Acredito que, 
pela sensibilização da arte e da arquitetura, podemos 
fazer com que a população modifique seu olhar sobre 
a sociedade, um olhar com mais emoção. Onde há 
emoção e arte há diminuição da violência. Queremos 
construir um Brasil sem violência e, para tanto, temos 
que investir muito em arte. 

Sr. Presidente, estive hoje com a Ministra do 
Turismo Marta Suplicy, oportunidade em que desta
camos a importante comemoração dos 40 anos da 
EMBRATUR. 

Gostaria ainda de parabenizar a Deputada Lídice 
da Mata pelo evento que se realizará hoje à tarde, e 
também a Fundação Palmares pelo evento realizado, 
segunda-feira, com a finalidade de reavivar as raízes 
das artes populares, principalmente dos afro-descen
dentes. 

Sr. Presidente, logo mais participarei da insta
lação do PAC das Pessoas Portadoras de Deficiên
cia. É muito importante que a sociedade entenda as 
dificuldades dessas pessoas. Inclusive, eu percebi o 
quanto é necessário mudar essa estrutura quando 
precisei ser carregada na própria cadeira de rodas, 
porque não havia acesso apropriado nesta Casa. Os 
banheiros têm entradas muito estreitas, e peidem ser 
adaptados para atender às pessoas portadoras de 
necessidades especiais. 

Sou arquiteta e gostaria de registrar a importância 
de esta Casa se sensibilizar com as dificuldades de 
acesso dos portadores de deficiência física, direito que 
lhes assiste, assim como aos demais cidadãos. 

Certamente, acredito, haverá transforrnações, 
porque a Casa do Povo tem que permitir o acesso às 
suas dependências a toda e qualquer pessoa porta
dora de necessidades especiais. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - A 
Mesa acolhe a solicitação de V.Exa. e aproveita o 
tema abordado para solicitar seja encaminhado ofí
cio à Mesa contendo as postulações de V.Exa. sobre 
acessibilidade. 

Devo dizer que já abordamos esse assunto em 
reunião da Mesa. Fiz um alerta sobre o absurdo de 
sequer haver acesso à Mesa Diretora. Portanto, V.Exa. 
chama a atenção para uma questão importante, e o 
Parlamento deve ter o zelo de ser exemplar na acessi
bilidade aos portadores de necessidades especiais. 

Portanto, peço a V.Exa. que formalize ofício à 
Mesa. Eu me disponho a ser o porta-voz do pleito para 
que possamos adequar as instalações da Câmara dos 
Deputados e facilitar o acesso aos portadores de ne
cessidades especiais. 
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A SRA.JANETEROCHA PIETÁ - Eu o encami
nharei, Sr. Presidente. 

Muito obrigada. 

O SR.PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) -Conce
do a palavra à Sra. Deputada Maria do Carmo Lara. 

A SRA.MARIADOCARMOLARA(PT-MG.Sem 
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Deputado Narcio 
Rodrigues, de Minas Gerais, Sras. e Srs. Deputados, 
quero fazer 2 registros importantes. 

Em primeiro lugar, registro o aniversário de 106 
anos da cidade de ltaúna, localizada no centro-oeste 
mineiro, importante região de Minas Gerais. 

Itaúna oferece boa qualidade de vida a todos e 
ao mesmo tempo, dispõe de uma grande universida
de. A população é formada por jovens, trabalhadores 
e trabalhadoras. 

Aproveito a oportunidade para cumprimentar o 
Prefeito Eugênio Pinto, a Câmara Municipal e todos os 
itaunenses pelo aniversário da cidade. 

Registro, em segundo lugar, os 20 anos de funda
ção da Escola Sindical 7 de Outubro. A escola atende 
aos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espl
rito Santo na formação de trabalhadores na área sin
dical. Localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, a 
escola realiza esse trabalho há 20 anos e ampliou, há 
algum tempo, seu trabalho com a comunidadePre
feituras de Belo Horizonte e da região metropolitana, 
hoje atendendo também aos jovens, com recursos do 
PROJOVEM. 
. Trata-se de uma escola com importante marca, 

visto que, 20 anos atrás, promover a formação de tra
balhadores na área sindical não era tarefa fácil. A es
cola foi criada pela Centrai Única dos Trabalhadores 
- CUT e hoje persiste com seu objetivo principal, ou 
seja, formar na área sindical trabalhadoras e trabalha
dores, ampliando seu trabalho junto às comunidades 
e às prefeituras. 

Portanto, parabenizo a Diretora Rita, que se en
contra atualmente à frente da escola, toda sua equipe 
e a CUT, que a criou. A Escola 7 de Outubro, locali
zada em Belo Horizonte, é uma das 7 escolas exis
tentes no Brasil. Parabenizo todos pelos 20 anos de 
trabalho prestados à comunidade e às trabalhadoras 
e aos trabalhadores. 

Muito obrigada. 

O SR.CHICOALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Narcio Rodri
gues, Sras. e Srs. Deputados, somos menos de duas 
dezenas neste plenário e todos, sem exceção, rece
bemos telegramas do Presidente da Casa exortando
nos, mais uma vez, a estar aqui, diligentemente como 
é de nossa obrigação, terça, quarta e quinta-feira para 

sessões pela manhã, à tarde e à noite. São 10h41min, 
179 Deputados registraram sua presença no plenário 
da Casa, não há quorum ainda para deliberar e há algo 
no ar, além dos atrasados, sempre atrasados aviões 
de carreira, parafraseando o Deputado Marc~lo Itagi
ba, nosso conterrâneo honorário do Barão de Itararé 
o gaúcho Aparício ToreUi, que foi Vereador do Partido 
Comunista no Rio, até o partido ter o seu registro cas
sado na segunda metade dos anos 40. 

O que há no ar? A explicação oficial foi prestada 
peJo Presidente Arlindo Chinaglia, ontem, no plenário, 
quando reclamei, com toda razão, da nossa exclusão 
de uma reunião informal de alguns Líderes, ocorrida 
ontem - O Deputado Narcio Rodrigues também rece
beu a reclamação e, com sua presteza habitual, trans
feriu-a ao Presidente Arlindo Chinaglia. Disse S.Exa. 
que foi uma reunião apenas para que fosse verificada 
a possibilidade de se reduzir o número de emendas 
que são trinta e seis, salvo engano, e de destaques: 
que são dez. 

. O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - São 
33 emendas. 

O SR.CHICOALENCAR - São 33 emendas e 10 
destaques. E a reunião teria sido apenas para isso. 

Esta é a Casa da transparência, da verdade, do 
dissenso de alto nível. Ninguém está aqui para enganar 
ninguém. Parece-me que, além dos que querem apro
var rapidamente a prorrogação da DRU e da CPMF e 
consideram que há excesso de emendas e destaques, 
há problemas do Governo em conseguir sua maioria, 
30B Deputados votando contra os destaques, e nós 
sem conseguir aprovar nossas emendas. Há dificul
dades. Por isso, esse jogo começa a ficar obscuro na 
Casa da transparência; esse processo começa a ficar 
um pouco sinistro. 

Lemos nos jornais, permanentemente, a cobran
ça de cargos. 

A sigla do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro não quer dizer partido por melhores distri
buições de benesses. O PSOL não será o partido do 
silêncio, da omissão e da leniência em relação ao fato, 
que é grave. 

Estamos aqui desde ontem para fazer o bom de
bate, que já ocorreu, em certos momentos na semana 
passada. Mas há um empate, um silêncio, uma bar
reira, uma situação estranha de posslvel negociação 
de cargos, de emendas, de rolagem de dívidas que 
não condiz com a alta po/(tica que temos a obrigação 
de praticar. 

Vivemos tempos de muito desgaste da represen
tação política. Os partidos não movem nem comovem 
mais amplas parcelas da população. Em uma votação 
Importante como esta, não podemos ficar reféns de 
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disputas menores. Devemos nos rebelar pelas idéias e 
causas, mas não por cargos e emendas. Se isso ocor
rer, todos, sem exceção, iremos nos comprometer. 

Então, é o chamamento: vamos ao debate e ao 
voto. 

A SRA. IRINY LOPES (PT·ES. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no 
próximo sábado será realizada, na cidade de Vitória, 
Capital do meu Estado, audiência pública para discu
tir os interesses do Estado do Espírito Santo no PPA, 
proposta que daqui a alguns dias será objeto de de
bate nesta Casa. 

Agradeço ao Relator, Deputado Vignatti, que 
prontamente atendeu a solicitação, visto que o Es
tado do Espírito Santo havia ficado fora da agenda 
formal da Comissão do PPA, bem como da Comissão 
do Orçamento. 

A iniciativa de se realizar esse importante debate 
foi também da Associação dos Municípios do Estado 
de Espirito Santo e da Federação das Indústrias. 

Democraticamente, reuniremos Prefeitos, Se
cretários, representantes do Governo Estadual e mo
vimentos sociais para discutir e preservar emendas 
apresentadas ao PPA, a fim de proteger os interesses 
do Estado do Espírito Santo. 

No texto original, há a possibilidade de ampliação 
de 1.200 vagas para o ensino superior, com a expan
são do campus de São Mateus, no norte do Estado 
do Espirito Santo; investimentos previstos para o de
senvolvimento da infra-estrutura aeroportuária, com o 
prosseguimento das obras do terminal de passageiros, 
da torre de controle e do terminai de cargas do Aero
porto de Vitória; implantação do Gasoduto Cacimbas
Vitória, que é parte do Programa Brasil com todo gás; 
investimentos na área de transporte de petróleo e de
rivados, com a construção de um terminal no Porto de 
Barra do Riacho, a fim de ampliar nossa capacidade, 
e algumas melhorias previstas na questão da energia 
- e precisamos proteger o Estado do Espírito Santo 
de qualquer possibilidade de apagão. 

Está prevista ainda a adequação da estrada de 
acesso ao Cais de Capuaba no Porto de Vitória, visto 
que o sistema portuário é indispensável e estratégico 
para o crescimento do Estado. 

Quero, então, convidar a todos para o evento a 
ser realizado neste sábado, no auditório da FINDES. 

Finalmente, saúdo o Presidente Lula pela escolha 
do mote do PPA 2008/2011: Desenvolvimento econô
mico com inclusão soeis! e educação de qualidade. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

A SRA. SUELI VIDIGAL - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

A SAA. SUELI VIDIGA L (Bloco/PDT-ES. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, agradeço ao meu companheiro de 
partido, Deputado Manato, que cedeu seu horário, a 
fim de que possa fazer meu pronunciamento desta 
tribuna. 

Nesta oportunidade, informo a todos que ama
nhã, dia 27 de setembro, comemora-se o Dia Inter
nacional do Turismo e o Dia Nacional do Turismólogo. 
Aliás, Sr. Presidente, Deputado Manato, turismólogo 
é uma profissão que aguarda a regulamentação por 
parte desta Casa. Nesse sentido, desejo ser porta-voz 
dos profissionais dessa área, tanto do meu Estado, 
quanto do meu País. 

É extremamente importante para nós - para 
mim, especialmente porque tenho assento na Comis
são de Turismo e Desporto desta Casa, onde ocupo 
a Segunda Vice-Presidência - realizar um trabalho 
que assegure a esses profissionais que vão, de forma 
contributiva, ajudar nosso Pais. Turismo é o porta de 
entrada para investimentos na nossa economia. Nosso 
território abrange desde praias até pântanos, ou seja, 
oferece todo tipo de opções para turistas nacionais e 
internacionais. 

Portanto, não poderia, nesse pequeno espaço, 
deixar de prestigiar o turismo e, ao mesmo tempo, 
saudar o Dia Internacional do Turismo que comemo
raremos amanhã. 

Quero ainda mandar um abraço carinhoso para 
o Secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, do 
Município de Serra, Espfrito Santo, Sr. José Antonio 
Caliman, e para a ex-Secretária de Turismo e Cultura 
do mesmo município, Sra. Berenice Albuquerque Ta
vares, que vêm contribuindo muito com o crescimento 
da cidade da Serra. Vale dizer que o atual Secretário 
vem dando continuidade ao trabalho desenvolvido pela 
Sra. Berenice Tavares. 

Portanto, a todos os turismólogos e a todos que 
militam nessa área do Turismo tão importante para o 
Pais um abraço carinhoso pelo dia de amanhã. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Com 
a palavra a Deputada íris de Araújo. 

A SRA. íRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB-GO. 
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ontem falei a respeito da explosiva reali
dade do Entorno do Distrito Federal. Crimes violentos 
e o tráfico de drogas vêm matando jovens e destruin
do famílias bem perto daqui, a poucos quilômetros do 
Poder Central. 
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o Entorno, Deputado Marcelo Itagiba, e V.Exa.co
nhece as favelas do Rio de Janeiro, é um dos exemplos 
tlpicos de localidades que sentem a ausência do Poder 
Público e onde germina toda a sorte de infortúnios, a 
começar pela criminalidade incontrolável. 

O Poder tem que ser exercido para os que mais 
precisam! E o que acontece no Pais é exatamente o 
contrário. 

Determinados governantes não dão valor aos ex
cluidos. O abandono toma conta dos bairrosmais pobres. 
Isso cria um governo paralelo,comandado por traficantes 
de drogas, que se transformam, por conta dos beneficios 
que eles distribuem,em verdadeirosheróis.Como se não 
bastasse, esse ambiente de constantes conflitos não fica 
preso às periferias, mas desce na direção do centro e 
das áreas mais nobres com o drama das balas perdidas, 
de assaltos, etc., situações que já conhecemos bastante, 
pois são manchetes dos jornais todos os dias. 

Na contramão dessa realidade, sem bairrismo 
nenhum, trago aqui o exemplo de Goiânia, exempio 
que pode impactar o Pais. A concepção é simples: 
para que exista paz no centro e nos bairros nobres, 
é preciso, antes de tudo, que a periferia esteja bem 
assistida. O Prefeito lris Rezende começou seu tra
balho, primeiro, pelos bairros mais necessitados. São 
mil quilômetros de pavimentação, praças renovadas, 
escolas de qualidade, unidades de saúde 24 horas. Ou 
seja, transformou os bairros de Goiãnia em verdadeiras 
pequenas cidades. Dotou esses bairros de todos os 
beneficios e equipamentos sociais, com praças bem 
cuidadas, pistas de cooper etc. É essa determinação 
do Prefeito de sempre privilegiar os mais simples que 
justifica o grande momento que Goiânia vive hoje. To
dos ganham. 

Ao contrário do que acontece em várias cidades, 
transformou a periferia em agente de promoção do ser 
humano. Assim, a paz chega ao centro, sem necessi
dade de gastar grande quantidade de recursos para 
equipar polícias, que, muitas vezes despreparadas, 
não resolvem o problema. 

Essa é a verdadeira revolução: da periferia para 
o centro, dos bairros para as áreas nobres! É a forma 
mais lúcida, racional e verdadeira de dar um basta à 
violência e aos desajuste que espalham dor e morte 
pelos centros urbanos brasileiros. 

Portanto, creio que o Governo Federal, por meio 
do Ministério das Cidades, também poderia criar um 
programa de impacto nas periferias. Seria uma gran
de revolução, a revolução da periferia para o centro. 
O centro precisa de determinados cuidados, e a peri
feria muito mais. 

Era o que eu tinha a dizer.
 
Muito obrigada, Sr. Presidente.
 

o SR. ARMANDO AsfLlO (PTB-PB. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta
res, desta tribuna, renovamos nossa preocupação com 
a saúde pública do Pais. Há cerca de um mês, todo o 
Brasil vem assistindo à crise que atravessa a saúde 
pública no Nordeste, principalmente na Paraiba. 

Matéria veiculada por um dos principais proqra
mas de televisão mostrou que 2 jovens paraibanas 
morreram por falta de assistência médico-hospitalar, 
mais precisamente por falta de cirurgia cardfaca. Logo 
após, o Governo anunciou a liberação de recursos na 
ordem de 2 bilhões de reais, mas, até hoje, esses re
cursos não foram liberados, conseqüentemente, essa 
crise pode aumentar de intensidade. 

Registramos, assim, nossa preocupação quanto 
à não-liberação desses recursos. 

O problema é realmente sério, muito sério. Pri
meiro, precisamos regulamentar a Emenda n° 29. É 
certo, porém, que apenas a regulamentação dessa 
emenda não resolve, mas ela já representa recursos 
a mais da ordem de 5,2 bilhões de reais. 

O Ministro da Saúde, em audiência pública da 
Comissão de Seguridade Social e Fam f1ia , deixou 
bem clara a necessidade de atualizar a tabela do 
SUS. A propósito, vale lembrar que, atualmente, por 
uma cirurgia cardiaca o SUS paga em torno de 90 re
ais. Essa tabela vem afastando os profissionais que, 
com muita justeza, não querem aceitar o oferecido 
pelo SUS, principalmente os que atendem as classes 
menos favorecidas. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs, Parlamentares, mais 
uma vez, queremos deixar registrada nossa preocupa
ção com essa situação que gera grave crise na pres
tação de serviços de saúde pública. 

Não podemos ficar indiferentes a essa situação. 
Precisamos trabalhar para que o Brasil se torne um pais 
mais justo, mais humano e mais fraterno - e, para que 
isso seja alcançado, precisaremos oferecer um serviço 
público de saúde de boa qualidade à população. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

A SRA. ANGELA PORTELA (PT-RR. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, realizamos na semana passada, na Co
missão de Seguridade Social e Famffia, uma audiência 
pública com a intenção de discutir o Fórum Nacional 
de Previdência Social, instância de discussão criada 
pelo Presidente Lula, em fevereiro deste ano, com o 
objetivo de preservar o direito das futuras gerações a 
uma Previdência Social justa e, principalmente, sus
tentável. 

Na oportunidade esteve presente o Secretário 
Nacional de Polfticas de Previdência Social do MPS, 
Doutor Helmut Schwarzer, que fez uma detalhada expla
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nação sobre os trabalhos já desenvolvidos para adaptar 
o País às rápidas mudanças que vive a sociedade bra
sileira, principalmente no que diz respeito a questões 
demográficas e novas relações de trabalho. 

Também esteve presente a senhora Assunta Di 
Dea Bergamasco, Presidente da Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita do Brasil, nos apre
sentando um dado que considero de grande relevância 
em qualquer discussão nesse sentido: 52% da força de 
trabalho nacional está fora do sistema previdenciário. 

Sr. Presidente, tomamos a iniciativa de realizar 
essa audiência pública diante de uma preocupação 
legitima. A Câmara dos Deputados, principalmente a 
Comissão de Seguridade Social e Famflia, não foi cha
mada a contribuir para os debates no Fórum. 

Foi uma oportunidade, portanto, de corrigirmos 
essa lacuna, ainda mais quando sabemos que qual
quer proposta de reforma previdenciária terá que ser 
discutida e votada nesta Casa. 

Todos sabemos que a Previdência Social é o 
maior programa de distribuição de renda do Brasil. 
Associada à LOAS, tira da pobreza 40% da população 
do Pais, com 21 milhões de pagamentos mensais. A 
diminuição da miséria no campo e a interiorização da 
renda são efeitos positivos desse sistema, fundamental 
para a economia dos municlpios. 

Faço questão de ressaltar a importância da Previ
dência Social porque, como em todos os momentos em 
que se cogita uma nova reforma, volta à tona a questão 
do déficit previdenciário, com muitos especialistas aler
tando que o sistema é insustentável. E, como sempre, 
fala-se em rever direitos dos trabalhadores. 

No próprio Fórum Nacional tem sido sugerida 
a eliminação da diferença entre homens e mulheres, 
tanto na idade de aposentadoria quanto no tempo de 
contribuição. Parecem esquecer da enorme carga de 
atribuições assumidas pelas mulheres e que, embo
ra não sejam remuneradas, têm grande importância 
econômica. 

É claro, temos a consciência de que medidas 
adotadas hoje serão debitadas na conta das gerações 
futuras e, em algum momento, o Pais será obrigado a 
fazer escolhas. O que queremos e esperamos é que 
o preço dessas escolhas não caia somente no colo 
dos trabalhadores. . 

Fico feliz com a iniciativa do Presidente Lula ao 
propor esse fórum e definir o inicio de uma discussão 
ampla quanto ao futuro da Previdência. Por isso, é im
portante que um dos eixos seja a inclusão dos traba
lhadores que hoje estão fora do sistema, e a grande 
maioria são mulheres. As polfticas de inclusão preci
sam estar voltadas para esse grupo, em que destaco 
as donas de casa e as trabalhadoras rurais. 

Aumentar a inclusão, contribuir para a promo
ção da cidadania e dinamizar a estrutura de funciona
mento da Previdência Social devem ser os grandes 
desafios. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada. 

A SRA.MARIA HELENA (BlocoIPSB-RR. Sem 
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho a esta tribuna para registrar que, no último 
final de semana, estivemos reunidos com o Prefeito 
de Boa Vista, o Presidente da Assembléia Legislativa 
de Boa Vista, a Secretária de Educação e a Secretária 
de Desenvolvimento Social do Municfpio de Boa Vista, 
com todos os gerentes de projetos voltados para a ju
ventude - a Deputada Angela Portela também esteva 
presente - e o representante da Secretaria Nacional 
da Juventude. O jovem Darci Vieira foi ao nosso Esta
do dar apoio às conferências municipais, que deverão 
acontecer até o próximo mês de dezembro, e dar inicio 
à organização da Conferência Estadual da Juventude, 
que deverá acontecer em março de 2008. 

A primeira Conferência Nacional da Juventude 
foi decretada pelo Presidente Lula, no último dia 5 de 
setembro, diante da necessidade de se discutir com 
a sociedade civil organizada, com a juventude brasi
leira, soluções para o maior atendimento dos jovens 
em questões sociais, tais como: combate à violência, 
às drogas e à gravidez precoce; combate e controle 
de doenças sexualmente transmisslveis; combate ao 
abuso e à exploração sexual de crianças, adolescentes 
e mulheres; maior acesso dos jovens às escolas pú
blicas; retorno ou permanência dos jovens na escola; 
formação profissional; linhas de crédito para geração 
de renda para os jovens; oportunidade de trabalho; 
lazer e oportunidade de práticas esportivas; situação 
da juventude no campo e na cidade; relações familia
res; enfim, todos os assuntos relacionados à juventu
de brasileira. 

Somente a partir de 2003, o Governo Federal 
passou a ter maior preocupação com esses temas e 
a criar programas voltados para a juventude brasilei
ra. E, agora, com a discussão da redução da maiori
dade penal, passa-se a sentir a urgência de serem 
implementadas neste Pais polfticas voltadas para a 
juventude que efetivamente contribuam para a valori
zação dos jovens, pela sua importância para o futuro 
do nosso País. 

Finalizando, quero também registrar que, na tar
de de ontem, nesta 18 Semana Nacional do Turismo, a 
bancada de Roraima esteve reunida com a Ministra do 
Turismo, Marta Suplicy. Num encontro extremamente 
produtivo, os Parlamentares do nosso Estado apresen
taram à Ministra todo o potencial que Roraima oferece 
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nesse setor, Estado que apresenta alternativas para 
o turismo que vão da pesca esportiva aos esportes 
radicais, que possui belezas naturais, que se desta
ca pelas praias de água doce, pelos igarapés, pelos 
castanhos lavrados, pelas montanhas, como o Monte 
Cabural, o Monte Roraima, a Serra do Tepequém, a 
Serra do Sol. 

Ficamos felizes ao saber da Ministra que Rorai
ma está incluída no diagnóstico de turismo iniciado no 
Ministério. Esperamos num futuro próximo contribuir, 
através do turismo, para o crescimento econômico do 
nosso Pais. 

Muito obrigada. 

O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras, e Srs. 
Deputados, no último dia 6 setembro os radiouvintes de 
Teresina e do Piauí comemoraram os 45 anos de fun
dação da Rádio Pioneira, inaugurada nos idos de 1962, 
graças à força e ao prestrgio de Dom Avelar Brandão 
Vilela, então arcebispo da nossa capital, homem que 
tinha a dimensão dos problemas sociais que afetavam 
a população piauiense, agravados pelo analfabetismo. 
Já naquela época, Dom Avelar percebia que uma emis
sora de rádio, como ferramenta de educação, poderia 
ajudar na resolução desses problemas. 

Dom Avelar sabia que, numa região tão pobre, 
onde o povo vivia isolado por não poder viajar tanto, 
nem freqüentar a escola com facilidade, os meios de 
comunicação de massa poderiam exercer uma influ
ência poderosa na manutenção ou transformação da 
conjuntura. Percebia, também, que, assim como au
mentavam cada vez mais as desigualdades sociais no 
Brasil, se iniciava ali uma forte tendência de fortaleci
mento dos monopólios privados de comunicação, que 
a aliança entre o poder, seja polltico ou econômico, 
e os meios de comunicação eram, e ainda são, uma 
prática histórica no País. 

Nessa conjuntura de sobreposição do poder eco
nômico e político, nos idos dos anos 60, Dom Avelar 
Brandão Vilela ousou criar uma emissora de rádio di
ferente, para buscar a formação e a organização do 
povo. Concretizado e consolidado o sonho de Dom 
Avelar, a Rádio Pioneira de Teresina é hoje uma gran
de ferramenta de divulgação cultural e de evangeliza
ção, o que é feito principalmente pelo testemunho e 
a busca incansável do compromisso cristão e social 
com os mais pobres. Vale destacar que o jornalismo 
sério e competente sempre foi um suporte da progra
mação da emissora. Tanto que o programa mais antigo 
da Pioneira é justamente o Revista Noticiosa, no ar há 
exatos 45 anos, atualmente apresentado por Gil Costa 
e Pedro Alcântara. 

Outro programa que não tenho como deixar de 
citar, pois faz parte da memória da rádio teresinense, 
e ainda hoje aqueles que, como eu, já ouviam a Rádio 
Pioneira desde a década de 60 ainda se recordam, é 
o Seu gosto na Berlinda, apresentado pelo saudoso 
Roque Moreira. 

Já o programa Painel da Cidade, apresentado pelo 
ilustre radialista Joel Silva, há pelo menos 16 anos, é 
parle quase que indispensável do dia-a-dia piauiense, 
tão bem acostumados estamos de beber nessa fonte 
de informação. 

Sr. Presidente, assim como há 45 anos, o rádio 
continua sendo o maior instrumento de comunicação 
das massas populares, a Rádio Pioneira, assim como 
de resto a Igreja no Piauí, não tem se furtado a dar 
sua contribuição em prol de uma educação de base 
que fomente a organização popular e o fortalecimento 
dos grupos de base, para se chegar ao exercício da 
cidadania e à transformação social. 

Com uma programação moderna e versátil, dirigi
da preferencialmente às pessoas que moram na peri
feria, aos marginalizados, desempregados e excluídos, 
tanto na zona urbana de Teresina, como no campo, a 
Rádio Pioneira conta com alto grau de confiança. Se a 
Rádio Pioneira de Teresina é hoje uma das emissora 
mais populares e de maior audiência na região, isso 
é fruto de sua ousadia e pioneirismo nas produções 
que realiza. 

A Pioneira, como carinhosamente nos referimos 
à emissora, se fez, sem dúvida, uma das principais 
integrantes da Rede Católica de Rádio - RCR, uma 
das redes de comunicação mais importantes do País, 
principalmente no Norte e no Nordeste. 

Parabéns à Rádio Pioneira e aos seus dirigentes 
e apresentadores, entre os quais destaco o Pe. Tony 
Batista; Joel Silva; Dldimo de Castro; Gil Costa; Pedro 
Alcântara; Pedro Mendes Ribeiro; James Almeida e 
Lissandra Pires. Parabéns aos ouvintes da Pioneira, 
para quem a rádio é correio, informação, fonte de ins
trução, orientadora sentimental e espiritual, além de 
proporcionar o entretenimento. 

Muito obrigado. 

O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PMDB-DF. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, farei 2 breves registros. 

O primeiro deles diz respeito a fato ocorrido on
tem no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Quero 
parabenizar a Polícia Civil do Distrito Federal pela 
expressiva vitória no tocante à nossa autonomia e à 
aposentadoria especial. Ontem foi votada a Lei Com
plementar n° 51, que autoriza a integralidade e a pa
ridade dos proventos de policiais ativos e inativos do 
Distrito Federal. Essa vitória atinge todos os servidores 
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que ingressaram na instituição até 31 de dezembro 
de 2003. Trata-se de grande feito. Quero parabenizar 
o Tribunal de Contas do Distrito Federal pela justeza 
de sua decisão. 

O segundo registro, Sr. Presidente, já anunciado 
em todos os jornais e na televisão, diz respeito à che
gada da Força Nacional de Segurança Pública à região 
do Entorno do Distrito Federal. Apoiamos essa deci
são, mas ficamos preocupados. Queremos saber até 
quando a Força Nacional de Segurança Pública ficará 
no Entorno? Por 6 meses, por 1 ano? E depois disso? 
Temos de analisar o depois, porque agora ela inibe os 
crimes que costumam ser praticados no Entorno, e são 
muitos, mas até quando vai durar a ação? 

Precisamos de uma polftica pública que resolva de 
vez a situação do Entorno. E, para isso, Sr. Presidente, 
Srs. Parlamentares, temos de criar o que chamamos 
de Fundo Nacional do Entorno, com a finalidade de 
acabar de vez com a proliferação da bandidagem, de 
solucionar os problemas sociais, de garantir o acesso 
da população aos serviços públicos de saúde, edu
cação, transportes, atingindo diretamente a área de 
segurança pública. 

Hoje, 60% das ocorrências policiais registradas 
na região são oriundas do Entorno. E, para a solução 
desse problema, tem de ser criado o Fundo Nacional 
do Entorno, repito. 

Convoco todos os Parlamentares do Distrito Fe
deral, independente de partido, a unirem forças a fim 
de, num curto espaço de tempo, votarmos a PEC que 
cria o Fundo Nacional do Entorno. Só assim resolve
remos de vez o problema e não deixaremos acontecer 
o mesmo que verificamos no Rio de Janeiro. No caso 
da Baixada Fluminense, o problema foi criado durante 
a gestão do Governo Federal no Estado. 

Queremos agir preventivamente para que o futuro 
dos nossos filhos, dos moradores do Distrito Federal e 
do Entorno, local onde residem muitas famflias de bem, 
apesar do intenso tráfico de drogas, seja garantido. Que 
no futuro possamos dispor de boas moradias e acolher 
as pessoas que vêm para o Distrito Federal. 

Era o que tinha a dizer.
 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
 

O SR. CELSO MALDANER (BlocolPMDB-SC. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, aproveito a oportunidade para registrar a 
presença na Casa de acadêmicos oriundos de São 
Miguel do Oeste, Pinhalzinho e região, no Estado de 
Santa Catarina. São estudantes de Direito que parti
cipam do Programa Estágio-Visita de Curta Duração 
oferecido pela Câmara dos Deputados. Dentre eles 
estão Carlinhos Cenzi e Juscilei Honaiser, de Maravi
lha, e tantos outros. 

Sr. Presidente, há pouco escutei atentamente 
o pronunciamento da colega Iris de Araújo sobre o 
programa de descentralização do atendimento aos 
bairros, criado pelo Prefeito de Goiânia. Quero regis
trar e ser protagonista do plano de descentralização 
implantado em Santa Catarina pelo Governador Luiz 
Henrique da Silveira. 

No final de semana, estivemos em diversos rnunl
cípios, e muitas pessoas perguntaram ao Governador 
do que trata a descentralização. S.Exa. tem explicado, 
dando como exemplo a Igreja: pergunta qual a religião, 
e a pessoa responde que é católico; qual igreja freqüen
ta, e a pessoa diz que é a da comunidade, no interior; 
em seguida, pede que imaginem se não houvesse uma 
igreja onde moram e tivessem de ir à Catedral, na ca
pital do Estado, para receber comunhão. 

O Governador, com a implantação do programa 
de descentralização, criou 36 Secretarias de Desen
volvimento Regional. O Prefeito, as lideranças e os ci
dadãos não precisam mais se deslocar para a Capital 
do Estado. Antes, só havia uma fogueira para aquecer 
quem estava perto da Capital; atualmente, em cada 
região há uma fogueira para atender a população. 

Esse é o processo de descentralização em curo 
SO em Santa Catarina, e concretamente. De um total 
de 293 municfpios, 54 não tinham acesso asfaltado. 
Já inauguramos mais de 30 acessos. Até 2009, todos 
os municfpios de Santa Catarina serão atendidos. O 
Governador vai entrar para a história por levar asfalto 
a todos os municfpios catarinenses. 

Sr. Presidente, poderia citar outras ações. Por 
exemplo: a UDESC - Universidade do Estado de Santa 
Catarina, que só funcionava na Capital, em Joinville 
e Lages, foi levada para o interior, para os Municfpios 
de Palmitos, Chapecó e Pinhalzinho. 

Em todas as áreas poderíamos citar exemplo 
concretos da descentralização promovida pelo Gover
no de Santa Catarina. As prioridades são apontadas, 
e a decisão é tomada pelo Conselho de Desenvolvi
mento Regional. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a Universidade Estadual de Feira de 
Santana promoveu, nos dias 19 e 20 de setembro, um 
seminário sobre a vida e a trajetória polftica de um dos 
mais ilustres e respeitados polfticos da Bahia, o bra
vo Deputado Francisco Pinto, ou simplesmente Chico 
Pinto, como ficou conhecido em todo o Pafs desde os 
idos do Grupo Autêntico do MDB. 

A iniciativa da Universidade Estadual de Feira 
de Santana foi louvável e fez justiça a um dos maio
res Ifderes polfticos da Bahia, fcone de uma geração 
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de brasileiros que, como eu, aprendeu a admirar e 
respeitar Chico Pinto por sua coragem e coerência no 
enfrenfamento com a ditadura. 

Organizado pelo Laboratório de História e Memó
ria da Esquerda e das Lutas Sociais, o Seminário Chico 
Pinto - Democracia e Ditadura em Feira de Santana e 
no Brasilloi uma excelente oportunidade para mostrar 
aos mais novos um retrato do período ditatorial sob a 
ótica da trajetória de um político da envergadura de 
Chico Pinto, exibindo dados e informações de suas ex
periências como Prefeito de Feira de Santana e Depu
tado Federal, líder do Grupo Autêntico do MDB. 

Ao elogiar a iniciativa da Universidade Estadual 
de Feira de Santana de homenagear o ex-Deputado 
Chico Pinto, destaco o episódio do discurso proterido 
pelo bravo Parlamentar quando da visita ao Brasil do 
ditador chileno Augusto Pinochet, que serviu de pre
texto para a cassação de seu mandato. 

Dirigindo-se ao ditador chileno, Chico Pinto dis
se da tribuna da Cãmara dos Deputados: "Para que 
não lhe pareça que no Brasil estão todos silenciosos 
e felizes com sua presença, falo pelos que não po
dem falar, clamo e protesto por muitos que gostariam 
de reclamar e gritar nas ruas contra a sua presença 
em nosso País". 

Quando muitos permaneceram calados com a 
presença do ex-ditador Augusto Pinochet no Brasil, 
Chico Pinto se levantou, se posicionou e disse tudo 
aquilo que a população calada, impedida de se ma
nifestar pela ditadura instalada no Brasil, queria falar. 
Usou frases fortes, acusando o ex-ditador de assas
sino, mentiroso e fascista e se posicionou defendendo 
a democracia e os direitos humanos. 

A reação do Governo do General Geisel foi ime
diata e seu Ministro da Justiça, Armando Falcão, re
presentou contra Chico Pinto com base num artigo 
obscuro da Lei de Segurança Nacional, que vedava 
ofensas a chefes de nações estrangeiras. 

O Deputado Chico Pinto teve então seu man
dato cassado e ficou preso no 1° Batalhão da Polícia 
Militar de Brasília. Liberado em abril de 1975, Chico 
Pinto seria absolvido por unanimidade em 1977, pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

Francisco José Pinto dos Santos foi Vereador 
(1951-1955) e Prefeito (1963-1964) de Feira de San
tana. Tomou posse em abril de 1963 e foi deposto pela 
ditadura em maio do ano seguinte, exatamente por 
contestar as imposições e os desmandos advindos 
do regime militar. denunciando torturas e mortes de 
companheiros políticos, bem como criticando o regime 
de força daquele momento da vida política brasileira. 
A partir de sua deposição, foi preso e torturado, co
meçando, assim, uma série de prisões e torturas que 

sofreria durante sua vida política e se estenderia até 
seu mandato de Deputado Federal pelo MDB, já na 
década de 70. 

Respondeu a 8 processos e inquéritos policiais 
militares. Julgado pelo Conselho Permanente do Exér
cito e pelo Superior Tribunal Militar, defendeu-se em 
causa própria e foi absolvido por unanimidade. 

Eleito Deputado Federal pelo MDB em 1971, foi 
cassado em 1974 e condenado a 6 meses de prisão. 
Com a anistia, retornou à Câmara dos Deputados e 
exerceu mandatos nas Legislaturas de 1979-1983, 
1983-1987 e 1987-1991, sendo que seu último man
dato foi interrompido por licenças para tratamento de 
sua debilitada saúde. 

Rendo pois minhas homenagens ao ex-Depu
tado Chico Pinto e louvo a iniciativa da Universidade 
Estadual de Feira de Santana de reverenciar em um 
seminário um dos mais ilustres e admirados filhos da
quela terra. 

Muito obrigado. 

O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB-RJ. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nos últimos 10 anos, a carga tributária na
cional subiu de 26% a 35%. No que diz respeito aos 
tributos federais que incidem sobre o consumo, o au
mento, em termos reais, nos últimos 10 anos, foi de 
110% e decorreu do aumento de alíquotas e bases de 
cálculo de tributos que incidem sobre bens e serviços, 
como a COFINS, o PIS e a CPMF.Com isso, absurda
mente, os tributos sobre o consumo atingiram 67% da 
arrecadação total. O imposto sobre a renda representa, 
hoje, 29% da arrecadação total, restando apenas 4% 
para os impostos que incidem sobre o patrimônio. 

Com quase 70% da arrecadação nacional sen
do gerada por tributos que incidem sobre o consumo, 
é óbvio que a corda arrebenta do lado mais fraco. De 
acordo com estudo recente produzido pela Fundação 
Insiituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, a carga 
indireta sobre uma renda familiar de até 2 salários 
mínimos, em 1996, representava 26,5% dos ganhos 
daquela família. E, em 2004, chegou a 45,8%. Em re
lação a uma família com renda superior a 30 salários 
mínimos, a carga tributária, em 1996, era de 7,3%. Em 
2004, foi de 16,4%. 

Vejam, Sras. e Srs. Deputados, veja, companheiro 
Chico Alencar, como, proporcionalmente, pagam mais 
os que ganham menos. Repetindo: em 2004, segundo 
a FIPE, a carga indireta de tributos atingia 45,8% de 
uma renda familiar de até 2 salários mínimos, enquan
to a renda familiar superior a 30 salários mínimos era 
abocanhada em 16,4%. Ou seja, a reforma tributária 
não pode resumir-se apenas à sua redução. Ela tam
bém deve implicar incidência mais justa. 
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Como prova de que nosso sistema tributário é 
excessivo e também injusto, ressalte-se que enquanto 
o cidadão comum, ou seja a pessoa física, sofre um 
ataque implacável dos impostos, os grandes grupos 
econômicos recebem privilégios tributários. Um des
ses beneffcios fiscais, criado em 1995, é a chamada 
permissão legal para deduzir do lucro tributável des
pesas denominadas "juros sobre o capital próprio". O 
que permite reduzir os valores arrecadados por meio 
do Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a 
Contribuição Social sobre o Lucro Uquido -CSLL? É 
um benefício fiscal que consiste em pagar juros aos 
sócios e acionistas, para depois deduzir essa falsa 
despesa do lucro obtido. Resultado: as grandes cor
porações financeiras pagam menos tributos. 

Calcula-se que, em 2005, somente os 5 maiores 
bancos do Pais distribuiram R$6 bilhões de juros aos 
seus acionistas, conseguindo, com isso, uma redução 
de R$2 bilhões em seus encargos tributários. Em 2006, 
a recorrência a essa distribuição de juros a acionistas 
em diversos setores da economia nacional resultou 
numa renúncia fiscal de R$4,2 bilhões a menos para 
os cofres do Tesouro. 

Quero frisar que, em relação aos destaques que 
visam a dar novas destinações aos R$40 bilhões a 
serem arrecadados em 2008 pela CPMF, nada surtirá 
os efeitos esperados por seus autores enquanto não 
forem corrigidas essas distorções absurdas. Até por
que, nem mesmo a destinação inicial prevista para o 
dinheiro recolhido pela CPMF, que seria para a área 
da saúde, nunca foi integraimente respeitada. 

A CPMF é uma aberração polftica de viés tribu
tário. A imperfeita "comunhão" entre os Poderes Exe
cutivo e Legislativo gerou um monstro que hoje devo
ra o povo brasileiro, engolido pela bocarra da elevada 
carga tributária. 

A CPMF é um imposto que ignora o pacto federa
tivo e é aplicada de maneira injusta, ao tratar desiguais 
- ricos e pobres - de forma igual, com a sua alfquota 
única para toda e qualquer movimentação bancária. 

A CPMF tem patas, rabo, juba, boca de leão e 
morde como um leão; mas dizem que não é leão. A 
CPMF é um imposto. 

Deputado Chico Alencar, sua ausência está sendo 
sentida por nós em uma chamada reunião de Uderes, 
que, pelo visto, se realiza na casa do Presidente da 
Câmara dos Deputados, para decidir os destinos da 
votação de uma CPMF que o povo brasileiro repudia 
e que não podemos apoiar. 

A CPMF é, infelizmente, mais um imposto que vai 
assaltar o bolso do povo mais humilde deste Pais. 

Por isso, temos todos, nesta Casa, a responsabi
lidade de dizer sempre "não" ao aumento de imposto, 

"não" à CPMF, "não" a qualquer tipo de assalto ao povo 
brasileiro, que não agüenta mais carga tributária que 
retira a possibilidade de todos sermos mais justos e 
melhores neste Pais. 

Muito obrigado. 

O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT-PR. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a imagem externa do Brasil felizmente não se 
resume apenas ao fu1ebol, ao Carnaval e à crimina
lidade. Os mais influentes jornais do planeta desco
briram outros motivos para falar do Brasil sem cair na 
caricatura, no chavão e no lugar comum. Fala-se agora 
bastante, por exemplo, da liderança do Presidente Lula 
na região, que, no início desta semana, discursou na 
abertura da Assembléia Geral das Nações Unidas. 

Mas o tema mais enfocado, dado o problema do 
aquecimento global, é a Amazônia, assunto que vejo 
com muita preocupação, pois, apesar de batermos no 
peito dizendo que a Amazônia tem dono, são inexpres
sivas todas as medidas governamentais para garantir o 
controle nacional da floresta, como já denunciei recen
temente nesta Casa, com base num excelente trabalho 
jornalístico do Estadão, que mostrava a escalada de 
compra de terras na Amazônia, comandada por uma 
legião de empresários estrangeiros, sob o manto do 
preservacionismo. 

O fenômeno já ganhou ares preocupantes à so
berania nacional. 

A Amazônia contém pelo menos um terço das 
florestas tropicais do mundo e dá ao Brasil o título 
da biodiversidade do planeta, com seus 5 milhões de 
quilômetros quadrados e 5 mil espécies de árvores. 
No entanto, a insistência num modelo predatório de 
ocupação e de exploração econômica vem destruin
do a floresta ao ritmo de 20 mil quilômetros quadra
dos por ano. 

Dias atrás, numa longa reportagem, o prestigio
so matutino francês Le Monde disse que a Amazô
nia encontra-se asfixiada pela soja, considerando a 
commodity um dos mais ferozes inimigos da floresta 
brasileira. Escrevem do Pará - que chamam de faro
este brasileiro - os repórteres do Le Monde: "Está a 
floresta condenada? Desde 1960, um quinto de sua 
sopentcte já foi derrubada. Hoje, é a cultura da soja 
que a ameaça". 

A reportagem descreve como os produtores vi
vem uma guerra fria contra ambientaiistas, sobretudo 
do Greenpeace, uma das organizações não gover
namentais mais criticas em relação aos sojicultores 
amazônicos. 

Contra os argumentos de que a soja ajuda a 
Amazônia a se desenvolver, o Le Monde questiona, 
com razão: ''Quem se beneficia deste desenvotvimen
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to?" Aqui é preciso lembrar a violência que continua 
opondo grileiros e posseiros no campo, os assassina
tos de ativistas sociais e membros do MST e as re
petidas revelações de trabalho escravo em fazendas 
da área rural. 

O jornai acredita que o pior está por vir.A explosão 
dos biocombustíveisexigirá uma transformação de mais 
áreas de plantio para a cana-de-açúcar e empurrará 
a soja mais para dentro da floresta, diz o Le Monde. 
E eu acrescentaria: mesmo que o Governo brasileiro 
insista em dizer que o clima da região não favorece o 
cultivo dessa commodity: 

Sr. Presidente, os temores do Le Monde, jornal de 
tradições democráticas e grande respeitabilidade edito
rial, são também nossas preocupações. Por mais que 
o Governo informe que a desertificação da região está 
controlada, os satélites continuam mandando imagens 
impressionantes da devastação e as redes de televi
são a todo momento trazem imagens dramáticas das 
queimadas que darão lugar às novas plantações. 

Isso - não tenho receio de dizer, Sr. Presidente 
- combinado à chegada dos estrangeiros, agora pro
prietários de largas parceias da Amazônia, fornece 
combustível aos problemas da região e passa a com
prometer mais ainda o futuro da grande floresta. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a bancada do Maranhão recebeu ontem a vi
sita do Magno Reitor Fernando Ramos, que deixará 
a Reitoria da Universidade Federal do Maranhão no 
mês de outubro. 

Deixo, portanto, registrado o nosso respeito, a 
nossa admiração e o nosso carinho pelo Reitor Fer
nando Ramos, que, a despeito das dificuldades, de
sempenhou ótimo trabalho à frente daquela instituição, 
com a ajuda da nossa bancada. 

O melhor trabalho que realizou junto à bancada 
foi o de sensibilizá-Ia no sentido de apresentar emen
das para a recuperação, pelo menos da parte flsica, 
da universidade. Conseguimos alocar recursos, mas, 
infelizmente, não foram suficientes. Para V.Exas.terem 
idéia da situação, dos 5 milhões de reais alocados 
em 2006, conseguimos liberar apenas 150 mil reais, 
ou seja, valor muito aquém de todo o nosso esforço. 
Lamento profundamente, em nome da bancada, não 
ter conseguido ajudar mais a Universidade Federal 
do Maránhão, por conta da liberação dessas quantias 
medíocres. 

No ensejo, aproveito para dar as boas-vindas 
ao novo Reitor, Sr. Natalino Salgado, que já reaiizou 
grande trabalho à frente do Hospital Universitário da 
Universidade Federal do Maranhão e agora assume 

o cargo, com todo o empenho, a fim de continuar o 
caminho já idealizado por Fernando Ramos e a nos
sa bancada. 

Firmamos o nosso compromisso de alocar re
cursos para melhorar a mais conceituada instituição 
de ensino superior do Maranhão. Apelamos para o Mi
nistro Fernando Haddad, da Educação, no sentido de 
que analise as emendas apresentadas ao Orçamen
to deste ano e se empenhe para descontingenciar os 
recursos, a fim de possibilitar a conclusão das obras 
naquela universidade. 

Que, em 2008, tenhamos recursos para aquela 
universidade, e os mesmos sejam aplicados em be
netrcio do ensino superior do Maranhão. 

O SR. DR. PAULO CESAR (PR-RJ. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
convido todos para a inauguração do Aeroporto Inter
nacional de Cabo Frio, na próxima sexta-feira, dia 28, 
às 15h, com a presença do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, do Ministro dos Transportes e da Ministra do 
Turismo. Certamente. será um dia especial para a nos
sa cidade e para a Região dos Lagos. 

A inauguração do aeroporto - que já vinha ope
rando no transporte de cargas e beneficiando toda a 
região. com enorme arrecadação de ICMS - incenti
vará a rota do turismo internacional e a geração de 
emprego e renda para as cidades da Região dos La
gos: Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, 
Búzios, Araruama e Rio das Ostras. 

E agora, com a construção da nova pista e a 
ampliação das instalações, aquele aeroporto pôde 
ser elevado aos padrões de aeroporto internacional. 
Receberá vôos internacionais, sendo que a primeira 
rota será Buenos Aires-Cabo Frio. 

Ficaremos também satisfeitos se outras empre
sas aéreas inclufrem em suas rotas vôos charterpara 
Cabo Frio e - quem sabe? - o trecho Brasilia-Cabo 
Frio, para que os membros do Congresso Nacional, o 
funcionalismo público federal e a população do Distri
to Federal possa usufruir das belezas da Região dos 
Lagos. 

Contamos, portanto, com a presença de V.Exas. 
na inauguração do Aeroporto Internacional de Cabo 
Frio. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. MANATO - Sr. Presidente, peço á palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. : 

O SR. MANATO (Bloco/PDT-ES. Questão de or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a ses
são começou há 2 horas, 7 minutos e 13 segundos. 
O painel eletrônico registra, no momento, a presença 

,•
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de 262 sras. e Srs. Deputados, portanto, há quorum 
qualificado para o inicio da Ordem do Dia.. . . 

Desejo saber de V.Exa. a que horas vai ter íntcto 
a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) -Informo 
a V.Exa. que, no momento em que o ilustre Deputado 
Dr. Paulo Cesar se pronunciava, foi atingido o quorum 
necessário para o início da Ordem do Dia. 

Já comunicamos à Presidência da Casa sobre 
o quorum e estamos aguardando apenas o resultado 
da reunião que houve hoje pela manhã entre os Srs, 
LIderes, na residência oficial da Presidência da Câma
ra dos Deputados, em que se buscou um acordo. Em 
pouco minutos, portanto, vou me pronunciar a respei
to do assunto. 

O SR. ARNALDO FARIA DE sA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ARNALDO FARIA DE sA (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, qual 
foi o acordo firmado entre os Srs. LIderes? Não co
nheço esse acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) -Ilustre 
Deputado, adoraria ter uma bola de cristal para saber 
o que aconteceu na residência oficial da Câmara dos 
Deputados. 

Desde as 9h30min estou dirigindo os trabalhos 
da Casa a fim de que seja alcançado o quorum neces
sário ao inlcío da Ordem do Dia, pois queremos votar 
hoje importantes matérias para o PaIs. 

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Deputado Arnaldo Faria de Sá e Deputado Manato, a 
meu ver, a referida reunião de LIderes é informal ou 
fantasma, porque até o fim do ano sou Líder do meu 
partido, que é de Oposição. Li na Agência Câmara 
que os Líderes da Oposição estão reunidos neste mo
mento com o Presidente da Casa na residência oficial. 
De novo fui excluído, não fui chamado. Obviamente, 
não é vaidade, é apenas por ter assento nesta Casa 
e participação garantida nas reuniões do Colegiado, 
uma vez que fomos eleitos pelo povo para aqui repre
sentá-Ias. 

Sr. Presidente, levanto esta questão de ordem 
para exaltar o Regimento, que determina em seu art. 
82, inciso 11, § 2" 

"Art. 82 .. 
11- .. 

§ 2" Havendo matéria a ser votada e 
número legal para deliberar, proceder-se-á 
imedialamente à votação, interrompendo-se 
o orador que estiver na tribuna." 

É nesse sentido a questão de ordem: que V.Exa. 
dê infcio imediatamente à Ordem do Dia. Caso contrá
rio, estaremos subjugados a um acordo do qual mui
tos não participaram, do qual a maioria dos presentes 
não tem a menor ciência. V.Exa. declarou que gostaria 
até de ter poderes mediúnicos para saber o que está 
acontecendo. Ocorre que esta não é uma casa espí
rita mas um Parlamento, da transparência, do pacto, 
do 'Regimento, do cumprimento de normas, o que é 
tão exigido em certos casos, mas não hoje. Estamos 
há quase 3 horas em uma sessão que não acontece 
efetivamente. 

Repito: há algo no ar além dos aviões de car
reira. Os partidos podem estar cobrando coisas que 
não assumem para votar, e isso não é aceitável na 
democracia. 

O SR. PRESIDENTE (Narclo Rodrigues) - Es
ciareço ao ílustre Deputado Chico Alencar que não 
evoquei nenhum poder mediúnico, apenas fiz uma 
brincadeira sobre bola de cristal. Gostaria muito de 
ter uma bola de cristal que nos permitisse saber qual 
foi o acordo produzido. 

Com a responsabilidade que me cabe, comuni
quei a existência de quorum à Presidência e ao Dr. Mo
zart, que estão se deslocando para o plenário. Haverá 
em breve manifestação oficial sobre o procedimento 
a ser adotado. 

Tenho pelo L1derChico Alencar o maior apreço. 
Considero que deve ter ocorrido algo que será justifica
do. Não se pode pensar em reunião em que um L1der, 
seja quem for, ainda mais um alguém da expressão 
de S.Exa., seja excluldo das decisões. Tenho certeza 
de que o Presidente Arlindo Chinaglia esclarecerá o 
que houve. 

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço 
a palavra para contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a questão de 
ordem apresentada pelo companheiro Chico Alencar, 
Líder do PSOL, é regimental. 

Informo que não houve acordo, mas há perma
nente tentativa nesta Casa de realizar entendimentos 
que produzam resultados importantes, a exemplo da 
aprovação ontem, em plenário, de lei que garante para 
setores importantes da nossa economia incentivos que 
mantêm a capacidade de concorrência no mercado 
internacional. O acordo nos permitiu votar ontem, por 
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exemplo, requerimento de urgência para a tramitação 
de um projeto, sem que houvesse votação nominal, 
como estabelece o Regimento Interno. 

Na condição de Vice-L1der do Governo, afirmo 
que faremos tudo o que pudermos para que a Casa 
produza resultados que expressem para a sociedade 
brasileira os votos dos Srs. Deputados. 

Temos insistido com a Oposição para proceder
mos a acordo em relação à votação da proposta de 
prorrogação da CPMF - até o momento há 26 emendas 
aglutinativas e 10 destaques para votação em separa
do -, e superarmos, além do requerimento de retirada 
de pauta, a votação em globo dos destaques simples. 
Há muitas votações pela frente antes da conclusão da 
votação da proposta relativa à CPMF, que ainda tem 
de ir ao Senado, que constituirá Comissão Especial, de 
passar pela CCJ e ir ao plenário daquela Casa. 

Portanto, é nossa responsabilidade tentar enten
dimento que respeite as posições da Oposição, de obs
trução, mas que produza resultados para o Brasil. 

Informo ao Deputado Chico Alencar que não 
houve nenhum entendimento ainda entre Governo 
e Oposição para os procedimentos da votação, mas 
tentaremos buscá-lo até quando for possível, a fim de 
que os resultados para o Brasil sejam apresentados 
o mais rapidamente possível. 

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reitero 
minha questão de ordem, que, como reconheceu o 
Deputado Ricardo Barros, é absolutamente regimental 
e deve-se à necessidade de haver uma Casa eficiente 
e produtiva. 

As sessões extraordinárias às quartas-feiras pela 
manhã sempre são objeto de muito questionamento, 
por ser este o momento nobre do funcionamento das 
Comissões Permanentes da Casa, da atuação par
lamentar menos visível, mas de igual importância e, 
muitas vezes, de superior produtividade. Estão proibi
das as deliberações nas Comissões Permanentes; as 
que funcionam estão sempre com o olhar atento no 
plenário. Pelo que disse o próprio Vice-LIder Ricardo 
Barros, a perspectiva de algum acordo de procedimen
tos, que é o cabível neste momento, idealmente com 
a participação de todos, porque os excluídos têm todo 
o direito de questionar, reclamar e obstruir, inclusive, 
não existe a curto prazo. 

Portanto, creio que, em termos de economia pro
cessuallegislativa, o mais adequado e absolutamente 
regimental seria encerrar a Ordem do Dia e convocar 

nova sessão para o início da tarde. O risco de não 
acontecer nada a manhã inteira, o que depõe contra 
a Casa, é imenso. 

Volto a dizer, Deputado Fernando Lopes, meu 
dileto amigo de longas décadas, que o PMDB não é o 
partido das melhores benesses, o PT não é o partido 
das traquinagens, o PP não é o partido das propinas. 
Esse tipo de conversa circula à medida que demoramos 
a votar. E o PSOL não será o partido do silêncio obse
quioso e leniente, para ficar só nas nossas siglas. 

Não supúnhamos a existência de tantos proce
dimentos subterrâneos para votar a CPMF. A matéria 
já foi discutida com a força dos argumentos. Ficarmos 
nesses procedimentos do vai não vai, avança, recua, 
convoca, faz esforço e o esforço vira uma fraqueza, 
além da proclamada disputa por cargos, emendas e 
rolagem de dívidas, depõe contra o Parlamento. Esta 
sessão pode ser um fiasco. 

A questão de ordem é no sentido de que a Ordem 
do Dia deve ser iniciada ou a sessão deve ser encerrada 
e convocada outra para momento mais adequado. 

O SR.PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Aco
lhemos a questão de ordem de V.Exa. Temos a infor
mação de que o Presidente já está na Casa, o Dr. Mo
zart também está chegando e vamos nos manifestar 
rapidamente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao Deputado Lincoln Portela .. 

O SR. L1NCOLN PORTELA (PR-MG. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
demais senhoras e senhores aqui presentes, os que 
estâo acessando a Internet e aqueles que sintonizam a 
Rádio e a TV Câmara em todo o Brasil, especialmente 
a população de Minas Gerais, que tenho o orgulho de 
aqui representar. , 

A desoneração tributária da tarifa social de ener
gia e a extensão do benefício a toda a população de 
baixa renda vêm sendo defendidas por distribuidoras 
de energia elétrica de todo o Brasil, notadamente de 
Minas Gerais e do Rio de Janeiro.A proposta, que conta 
com ampla ressonância nesta Casa, onde, inclusive; 
já está sendo discutido projeto de lei nesse sentido, 
deverá desonerar o consumidor de baixa renda do 
PIS/PASEP e da COFINS na conta de energia e até 
propor a separação, em 2 itens na mesma conta, da 
cobrança de consumo de energia e da Taxa de ilumi
nação Pública. O PIS/PASEP e a COFINS representam 
7% do valor da conta. ' 

Os tributos são um dos fatores que fazem com 
que a tarifa de energia seja tão alta no Brasil em rela
ção à renda média da população. Cada real gasto em 
serviços efetivamente prestados corresponde a outro 
real em impostos. . 
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.O critério básico para a concessão do beneffcio 
será a renda. Outras opções podem ser o tipo e o local 
de moradia (cortiços e favelas) e o consumo mensal 
de energia. 

Uma das formas de aferir a baixa renda do cida
dão seria computar os que estão inscritos no Cadastro 
Único dos Programas Sociais do Governo Federal. A 
dificuldade apontada é a de que nem sempre as pes
soas carentes conseguem se inscrever no cadastro ou 
mesmo comprovar rendimentos. Para contornar isso, 
moradores de regiões com concentração de popula
ção de baixa renda teriam acesso ao beneffcio mesmo 
sem o cadastro. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais 
senhoras e senhores, é extremamente necessário o 
aprofundamento das discussões sobre a diminuição 
da tarifa de energia elétrica para as camadas mais 
carentes da população. Um dos princIpias básicos da 
implantação da justiça social é o da cobrança de taxas 
e impostos de forma proporcional aos rendimentos de 
cada cidadão. 

Para completar, Sr. Presidente, na condição de 
Vice-Líder de um partido que costuma encaminhar 
as votações nesta Casa, afirmo que o Partido da Re
pública está presente para votar, que seus membros 
têm marcado presença e que não estamos obstruin
do a votação. 

Entendemos que, às vezes, algumas coisas acon
tecem no âmbito da negociação de matérias e não da 
barganha. Há emendas aglutinativas e destaques que 
precisam ser debatidos. Por certo, talvez seja esse o 
motivo do atraso desta sessão. Mas o Partido da Re
pública está aqui pronto para votar. E, se ainda houver 
algum membro ausente, nós o convocamos para vir 
ao plenário, pois é preciso dar inIcio à Ordem do Dia. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM-SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, no mês passado, foi promovido o 2° 
Congresso de Televendas - As Vendas (Mais Que Es
tratégicas) Que Levam aConsolidação de (Grandes) 
Organizações, que discutiu a mudança estrutural pela 
qual passa essa área e os novos modelos de negócio: 
a complementação de venda por telefone, com a ven
da pessoal; a profissionalização do telemarketing ati
vo; os resultados operacionais; por que terceirizar e o 
que terceirizar; e as matérias em trâmite no Congresso 
Nacional que afetam diretamente o setor. 

Pesquisa realizada pela PUC-Sp, em 2006, radio
grafou o call centerbrasileiro como parte de um estudo 
mais amplo feito em 19 países. Diz o estudo: 

·0 setor brasileiro de Call Center passa por um 
momento de expansão e investimento em novas tec

nologias. Deve gerar milhares de novos empregos em 
2006 e segue em ritmo crescente de terceirização e 
especialização. É o que comprovam os resultados 
preliminares da pesquisa Global Call Center Indus
try Project, comandada no Brasil pelo Programa de 
Pós-Graduação em Administração da PUC-SP e pela 
Associação Brasileira de Telesserviços (ABT). 

Segundo a pesquisa, em 64% das centrais de 
atendimento (próprias e terceirizadas) as vendas au
mentaram nos 2 últimos anos. Com isso, estava nos 
planos das empresas contratar mais funcionários em 
2006, e isso se concretizou. 

A utilização do e-mail no contato com o consu
midor (72%) já superava, àquela época, o fax (67%), 
sendo que a tecnologia VOLP já estava presente em 
25% dos call centers estudados. A pesquisa envolveu 
19 petses, entre eles Estados Unidos da América, 
Canadá, Filipinas, lnaie, Austrália, Grã-Bretanha, Ale
manha, Suécia, Pol6nia e África do Sul. No exterior, é 
coordenada pelas Universidades de Sheffield (Reino 
Unido) e Cornell (EUA). 

Veja abaixo outros destaques: 

• o principal setor contratante de call cen
ter é o de serviços financeiros, seguido pelos 
de varejo, telecomunicações, seguros, saúde 
e editora/gráfica; 

• mais da metade dos call centers (76%) 
foram implantados após o processo de pri
vatização do setor de telecomunicações, em 
1998, mostrando que o ambiente mais com
petitivo permitiu a redução nos custos de im
plantação; 

• cerca de 80% das centrais de atendi
mento estão no eixo São Paulo-Rio de Janei
ro, mas há presença sigmficativa também na 
Região Sul (5%); 

• em tamanho: 2S,4% dos call centers 
têm mais de SOO PA (Posições de Atendimen
to); 24,6% têm entre 100 e SOO PA;e SO% têm 
mais de 10 PA, mostrando que há espaço no 
mercado para diferentes tipos de empresa; 

• na hora de conquistar clientes, a estra
tégia mais utilizada pelos call centers é a da 
entrega de um serviço diferenciado (63%); 

•a grande maioria dos atendentes é com
posta por mulheres (76,8%); 

• o tempo médio inicial de treinamen
to observado na amostra é de 4,4 semanas. 
Nos call centers próprios, essa média é de 
5,4 semanas, e, nos terceirizados, é de 3,5 
semanas. 

• do total de atendentes, 74% possuem 
o 2° Grau; 22%, curso superior'. 
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o fato, Sr. Presidente, é que o desenvolvimen
to do setor superou as expectativas mais otimistas, 
e a previsão é de que este ano seja atingida a meta 
extraordinária de 750 mil empregos diretos, sem ta
lar nos indiretos, que impactam as áreas de cursos, 
treinamentos, equipamentos, mobiliários, tecnologia, 
alimentação, transportes etc. 

Segundo o Presidente da ABT - Associação Bra
sileira de Telesserviços, Jarbas Nogueira, o setor de 
telesserviços é o que mais propicia a oportunidade do 
primeiro emprego a jovens de 18 a 24 anos de idade, 
com 2° Grau completo e independente de experiência 
anterior, uma vez que contrata, treina e capacita a sua 
mão-de-obra. 

Ele também destacou que hoje cerca de 70% da 
força de trabalho são compostos por mulheres, 10% 
das quais com idade acima de 40 anos, normalmente 
um contigente que estava desempregado por razões 
diversas e que, sem uma nova oportunidade como a 
que lhe é oferecida pelo setor, estaria condenado pro
vavelmente ao desemprego definitivo. 

Vale acrescentar que se trata de um setor que 
também se empenha em dar oportunidade de empre
go a deficientes físicos, não por imposição legal, mas 
sobretudo por consciência social. 

À semelhança do que existe nas áreas de publi
cidade e propaganda, onde há o CONAR, que já se 
impôs ao respeito perante a sociedade como um todo 
graças à sua eficiente atuação como órgão de auto
regulamentação, o setor, tendo a ABT à frente, criou O 

PROBARE, que tem-se esforçado para conscientizar as 
empresas de telesserviços a observarem rigorosamen
te um código de conduta que respeile o consumidor, 
tarefa na qual tem obtido amplo sucesso. 

Além do Código de Ética de Gall Genter, o PRO
BARE inclui Ouvidoria, Selo de Ética e Norma de Ma
turidade. 

Já existem 13 empresas devidamente certifica
das, que representam na sua totalidade mais de 100 
mil trabalhadores, e mais 18 empresas em processo 
de certificação. Hoje em dia, a atividade de telesservi
ços é fundamental para a sociedade brasileira, pois é 
através dela que se dá a maior parte do contato entre 
as empresas e seus consumidores, sem falar em tan
tas outras utilizações dessa atividade, a qual cresce 
em torno de 10% ao ano. 

Passo a abordar outro assunto: 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o jornal 

Folha de S.Paulo, edição de domingo passado, 23 de 
setembro, traz com chamada em primeira página ma
téria que se desdobra por diversas outras páginas da
quele importante periódico, sobre um dos mais graves 

problemas de saúde pública com que nos defrontamos 
hoje em dia: os males do tabagismo. ; 

Amparada em pesquisa Datafolha, a matéria 
mostra um quadro desolador, a saber: 200 mil pessoas 
morrem por ano de doenças relacionadas ao tabaco; 
83% dos fumantes querem interromper o vício: e 69% 
já tentaram parar de fumar e fracassaram; 52% dos 
fumantes começaram quando tinham entre 12 e 17 
anos de idade; 22% dos fumantes têm entre 16 e 24 
anos de idade; o SUS só começou a fazer tratamento 
em larga escala a partir de 2005; o Instituto Nacional 
do Câncer estima que 19 milhões de pessoas quei
ram deixar o vicio, mas que só o equivalente a 0,2% 
seja atendido. 

A chefe da Divisão de Controle do Tabagismo do 
INCA, Tânia Cavalcante, alerta que é preciso haver 
uma mudança de comportamento por parte de quem 
deseja parar de fumar, que a pessoa precisa desen
volver habilidades para substituir o cigarro e que a de
pendência de cigarro é tão grave quanto a de cocaína 
e de heroína. 

Vale a pena ler aquela extensa matéria do jornal 
Folha de SPaulo, que relata diversos casos de fu
mantes, alguns cômicos, outros dramáticos, e também 
aborda os mais variados métodos usados por aqueles 
que pretendem deixar o vicio. 

O fato, Sr. Presidente, é que está na hora de 
enfrentarmos de frente este grave problema de saú
de pública, que não será resolvido apenas com as 
restrições à publicidade de produtos fumigenos, mas, 
sim, também com um esforço gigantesco na área de 
prevenção, para não termos de gastar volumosos re
cursos - dos quais nos dispomos - no atendimento às 
doenças provocadas pelo tabagismo. 

Preocupado com o problema, determinei estudos 
para a apresentação de soluções, em âmbito legisla
tivo, para o problema, estando aberto a sugestões de 
todos, muito embora tenha consciência de que não 
bastam leis para resolvê-lo, haja vista que, embora a 
lei proíba a venda de cigarros a menores de18 anos 
de idade, entre os adolescentes de 16 e 17 anos de 
idade, 11% fumam. 

Durante o discurso do Sr. José certos 
Vieira, o Sr. Narcio Rodrigues, 1° Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 2° Vice-
Presidente. . 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Chico d'Angelo. 

O SR. CHICO D'ANGELO (PT-RJ. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, vou fazer uma breve mani
festação de solidariedade ao trabalho desenvolvido pela 
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Associação Nacionaldos Gruposde Apoio à Adoção,que 
tem como presidente o Promotor Sávio Biltencourt. 

Sabemos que hoje existem mais de 80 mil crian
ças institucionalizadas no Brasil que não estão tendo o 
seu direito de convivência familiar, e que tramita nesta 
Casa o Projeto de Lei n° 6.222, de 2005, com substi
tutivo aprovado pela Comissão Especial, que significa 
um avanço e um passo em direção à garantia da con
vivência familiar dessas crianças. 

Segundo pesquisa do IPEA, quase metade das 
crianças e dos adolescentes abrigados não têm o caso 
estudado em processos judiciais para que sejam defini
das as soluções. No Estado de São Paulo, por exemplo, 
segundo o IPEA, o tempo médio de abrigamento é de 
quase 5 anos. Então, considerando que a infância dura 
12 anos, conclui-se que uma criança abrigada passa 
quase metade de sua infância sem uma famllia. 

Nesse sentido, reitero a importância de o Plená
rio desta Casa aprovar o mais rapidamente possível o 
referido substitutivo ao PL n° 6.222, de 2005 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB-SE. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, faço o registro de um triste fato e, ao mes
mo tempo, rendo uma homenagem à Ju(za de Direito 
da Comarca de Riachuelo, no meu Estado, Dra. So
raia Gonçalves de Melo. Trata-se de denúncia feita 
ontem nesta Casa, veiculada por alguns setores da 
imprensa, acusando-a da prática de violência contra 
uma professora. 

Quem conhece a Dra. Soraia sabe de sua tran
qüilidade, de sua honradez, do seu trabalho, acima de 
tudo do respeito que tem às pessoas, às autoridades, 
e do carinho do qual é merecedora da Comarca em 
que trabalha e convive pacificamente com as popu
lações de Santa Rosa de Lima - Vila de Divina Pas
tora, Riachuelo e Malhador. A Ora. Soraia Gonçalves 
é uma pessoa antenada com os movimentos sociais, 
uma juiza equilibrada e séria que tem uma história de 
vida merecedora do respeito do povo do meu Estado 
e de todos nós. 

Quero, em nome da verdade, fazer aqui esta ho
menagem, com a justificativa de que aquela jufza não 
merece a condenação ou a critica pública por um fato 
que não aconteceu. 

Peço aos companheiros do Distrito de Vila de 
Divina Pastora, na Comarca de Riachuelo, mais equí
ilbrio, porque a juiza é uma pessoa sensata que res
peita a lei, os direitos humanos e que sabe o limite da 
sua autoridade. 

Façoesse registro porque conheço profundamen
te a Ora. Soraia e o seu comportamento. 

Muito obrigado. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje pela manhã, 
a CCJ aprovou projeto de lei que estende a conces
são de adicional de periculosidade aos carteiros, que 
passam por uma série de problemas no exercício de 
suas funções. Aprovou, ainda, de forma conclusiva, 
projeto que regulamenta as profissões de barbeiro, 
cabeleireiro, manicuro e pedicuro. Sem dúvida, 2 pro
jetos da maior importância foram aprovados hoje na
quela Comissão. 

Lamento que não tenhamos aprovado o projeto 
que estende a aposentados e pensionistas o reajuste 
que tanto reclamam desde o Plano Real, pela perda 
acumulada em mais de 80%. Os aposentados e pen
sionistas esperam que esta Casa aprove projeto de lei 
que estenda esse reajuste a todos. Em alguns casos, 
repita-se, a perda é de quase 80%. Não podem eles 
continuar convivendo com essa situação. Não adianta 
enganá-los com empréstimos consignados ou anteci
pação de décimo terceiro salário. O que aposentados 
e pensionistas querem é que efetivamente seja rea
justado o seu benelfcio. 

Estivemos em várias entidades representativas 
de aposentados e pensionistas; todas reclamam não 
somente do Poder Executivo, mas também desta Casa, 
exatamente por não tomarmos a atitude que deveria
mos tomar no sentido de pressionar o Poder Executivo. 
Quanto ao Judiciário, pelo menos o Juizado Especial 
Previdenciário tem dado grande atenção à categoria. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR.WILLlAM WOO (PSDB-SP. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, 
registro os eventos realizados na Câmara dos Depu
tados na semana em que comemoramos o transcurso 
dos 172 anos da Revolução Farroupilha. 

Parabenizo o Deputado Professor Ruy Paulelti 
pela organização e pela qualidade dos eventos que 
trouxe a esta Casa, engrandecendo essa data históri
ca, ao tempo em que cumprimento também a bancada 
do Rio Grande do Sul. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro a presença 
do Governador de Minas Gerais, Aécio Neves, nesta 
semana, nos Estados Unidos da América, para mais 
uma vez viabilizar o anúncio de conquistas importan
tes, com novos investimentos e geração de emprego 
e renda para o povo mineiro. 

Será assinado um memorando de intenções que 
garantirá a retomada de financiamentos do Banco In
teramericano de Desenvolvimento para a Companhia 
Energética de Minas Gerais, a eficiente CEMIG, lnclu
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sive com a possibilidade de contratação de linha de 
crédito no valor de 400 milhões de reais. 

O empreendimento a ser beneficiado seria a 
construção da linha de transmissão de energiaChar
rúa-Temuco, no Chile, que entraria em operação em 
julho de 2008, abrindo caminho para a atuação da es
tatal mineira no mercado internacional. 

Cumprimentamos o Governador Aécio Neves 
pela condução firme de uma polftica que recuperou a 
credibilidade do Estado, fortalecendo o potencial de 
atração de investimentos. 

Cumprimento também o Presidente da CEMIG, o 
eficiente e competente Djalma Bastos de Morais, toda 
a Diretoria e funcionários, por fazerem da estatal uma 
grande referência do setor no Brasil. 

Não é por acaso que a CEMIG foi eleita pelas re
vistas Exame e Você S/A a melhor empresa do Brasil 
para trabalhar na categoria As Maiores, prêmio mere
cido, fruto de intensa dedicação a serviço do desen
volvimento de Minas Gerais e do Brasil. 

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
parabenizar o Deputado Professor Ruy Paulelti e toda 
a bancada do Rio Grande do Sul pela lembrança da 
Revolução Farroupilha, prestigiando realmente o Rio 
Grande. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB-PA. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado 
Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, ao longo 
de vários mandatos tenho, desta tribuna, cobrado uma 
posição do Governo contra a tentativa de internacio
nalização da Amazônia. 

A omissão de sucessivos Governos fez com que 
a cobiça internacional pela Amazônia assumisse pro
porções verdadeiramente alarmantes. Mas a mesma 
voz que critica, Sr. Presidente, está hoje neste plenário 
para elogiar a posição firme, corajosa e tranqüila do 
Presidente Lula na Assembléia Geral da ONU, quando 
disse aos representantes dos países mais ricos que a 
Amazônia tem dono. Não podemos cedê-Ia a qualquer 
preço, sob qualquer pretexto. 

Sem sombra de dúvida, Sr. Presidente, a Ama
zônia é uma grande preocupação nacional. Se for le
vada em conta na devida proporção, tendo em vista 
as riquezas que possui no seu solo, no seu subsolo, 
no seu potencial hfdrico, na sua fauna, na sua flora, na 
sua biodiversidade, temos certeza de que dará uma 
resposta não apenas aos amazônidas, mas também 
a todos os brasileiros e ao mundo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PR-ES. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, no último domingo, o Pro

grama Fantástico veiculou matéria sobre a realidade 
dos presidios brasileiros, mostrando a toda a socieda
de brasileira que, de dentro deles, comanda-se hoje 
a maioria dos crimes, incluindo tráfico de drogas e de 
armas, seqüestros e mortes. 

A CPI do Sistema Carcerário, Sr. Presidente, 
instalada nesta Casa no dia 23 de agosto, trabalha 
para fazer o diagnóstico da situação do sistema car
cerário brasileiro, investigando a atuação de facções 
criminosas e a corrupção dentro do sistema, fazendo 
o levantamento do custo do preso por cada I Estado 
da Federação. 

Estamos empenhados em discutir com as autori
dades responsáveis pelas administrações penitenciá
rias no Brasil propostas e soluções para que possamos 
colaborar com o Governo Federal e com os Governos 
Estaduais no sentido de propor polfticas de enfrenta
mento dos problemas carcerários. 

A falta de investimento no setor durante os últi
mos anos levou a um déficit de 220 mil vagas. Há no 
País 420 mil presos - é a quinta maior população car
cerária do mundo -, e mais de 300 mil mandados de 
prisão não podem ser cumpridos porque não há onde 
colocar os criminosos, que continuam aterrorizando e 
levando o pânico à sociedade. 

A CPI do Sistema Carcerário trabalha com es
sas informações. 

Só nos últimos 18 meses morreram mais de 
1.700 presos dentro do sistema carcerário brasileiro. 

. A violência lá dentro está igual à que se verifica aqui 
fora. Precisamos encontrar uma solução para esse 
tipo de problema. 

Multo obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. SILAS CÂMARA (Bloco/PSC-AM. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar, 
mais uma vez, a nossa preocupação quanto ao último 
Censo que o IBGE está fazendo nos Municipios e nas 
Capitais do País. 

Há suspeitas sobre a eficiência, a competência 
e a forma como está sendo elaborada a pesquisa, 
principalmente em Estados que têm comunidades de 
difícil acesso, tais como vilas e pequenas cidades ri
beirinhas, como é o caso do Amazonas. 

Portanto, Sr. Presidente, faço aqui mais uma vez 
um apelo ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e ao IBGE no sentido de que dêem oportunida
de para que, nos Municípios brasileiros, principalmente 
naqueles que estão com as suas estatísticas prejudica
das, Prefeitos e autoridades constituídas acompanhem 
os trabalhos e façam uma reavaliação. 

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

do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar a esta 
! 
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Casa a minha desfiliação do Partido Progressista, no 
qual só deixei amigos durante a estada que muito me 
honrou. 

Aproveito a oportunidade para parabenizar os 
Parlamentares do Partido Progressista pelo grande 
e relevante trabalho que vêm realizando nesta Casa 
em prol do Brasil. Presto os meus agradecimentos ao 
Presidente Nacional do partido, Senador Francisco 
Dornelles, ao Uder do PP na Cllmara dos Deputados, 
Deputado Mário Negromonte, e a todos os seus Par
lamentares. 

Sr. Presidente, comunico a minha filiação a um 
novo partido, que as pessoas dizem ser pequeno. Re
firo-me ao PRB, Partido Republicano Brasileiro. Não 
se trata, verdadeiramente, de partido pequeno. Ele já 
nasceu grande, visto que tem nomes importantes, tais 
como o do Vice-Presidente da República e Presidente 
de Honra do partido, José Alencar, do Senador Mar
celo Crivella - futuro Prefeito do Rio de Janeiro -, do 
Dr. Roberto Mangabeira Unger, Ministro do Governo 
Lula, e de Vitor Paulo dos Santos, Presidente Nacio
nal do partido. 

Portanto, quero dar ciência a esta Casa da mi
nha filiação a esse novo partido, o Partido Republica
no Brasileiro. 

Muito obrigado. 

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, cumprimento o Deputado Carlos Souza de 
forma especial pelo ingresso no Partido Republicano 
Brasileiro. 

Seja bem-vindo, Deputado Carlos Souza! Para 
nós é motivo de satisfação e alegria saber que a ban
cada do PRB começa a crescer na Casa. Certamente, 
junto com VExa., que representa tão bem o Estado da 
Amazônia, vamos trabalhar para dignificar esse par
tido e fazer políticas públicas com responsabilidade e 
seriedade, para atender às pessoas mais carentes do 
PaIs. E V.Exa., nesta Casa, tem implementado ações 
no sentido de atender à população brasileira. 

Parabéns! Seja bem-vindo ao nosso partido! A 
presença de VExa. só dignifica a nossa bandeira e a 
nossa luta, pois que o nosso partido tende a formar 
uma das maiores bancadas desta Casa na defesa do 
trabalhador e dos aposentados. O PRB inclusive faz 
parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Aposen
tados e Pensionistas. Ao se filiar ao PRB, V.Exa. tam
bém se junta a nós nesta causa. Ficamos felizes com 
a sua filiação. 

Quero registrar ainda, Sr. Presidente, que o Mu
nicíplo de Vitorino Freire, no Maranhão, comemorou 
ontem os 55 anos da sua emancipação poutlco-ad

ministrativa. Trata-se de Cidade com vocação para a 
pecuária e a agricultura. 

Aproveito também esta oportunidade para deixar 
registrado que tramita nesta Casa projeto de lei de mi
nha autoria, que cria o Fundo Especial de Desenvol
vimento da Agricultura - FUNAGRI. Entendemos que 
o Governo Federal precisa distribuir recursos entre os 
municlpios, a fim de fortalecer a agricultura. O Mara
nhão, por exemplo, que tem vocação para a agricultura, 
precisa de suporte e de subsldios. Os lavradores mara
nhenses precisam de orientação técnica para realizar 
o trabalho voltado para a agricultura. Com apoio, po
derão fazer do Maranhão, Estado que aqui represento, 
um dos maiores produtores do PaIs. 

Muito obrigado. 

O SR. ALBANO FRANCO (PSDB-SE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, acontecerá em Aracaju, Capital do meu Estado, 
entre os dias 23 e 25 do corrente mês, o 1° Seminário 
de Capacitação de Conselhos Regionais de Alagoas, 
Bahia e Sergipe, sobre polfticas públicas que benefi
ciam pessoas portadoras de deficiência. 

O evento adquire importante significação, pois, 
além de promover o debate sobre as questões que 
envolvem este tema, procura despertar os Conselhos 
para a orientação dos deficientes e de seus familia
res quanto às polfticas que dizem respeito aos seus 
interesses. 

Legislação sobre o assunto existe, mas o que se 
tem constatado é negligência ou até mesmo descaso 
por parte de certos governantes para promover ações 
objetivando dar condições de acessibilidade favoráveis 
aos portadores de necessidades especiais. 

Ruas, edifícios e transportes urbanos precisam 
ser adaptados para que barreiras não impeçam a loco
moção e o sagrado direito de ir e vir desses indivlduos 
que possuem capacidade para trabalhar e anseiam por 
participar de atividades produtivas e de lazer, mas que 
muitas vezes não conseguem chegar aonde desejam. 

Ressalto, neste pronunciamento, as palavras 
da Coordenadora Estadual de Polrticas Públicas de 
Incfusão para Pessoas com Deficiência, Dra. Adriana 
Maria dos Santos: ''A discussão sobre acessibilidade 
para a pessoa com deficiência não deve se resumir à 
questão urbanfstica e arquitet6nica. Não adianta co
locar uma rampa e dizer que está incluindo a pessoa 
na sociedade". 

Reitero o meu apoio a esta causa e me solidarizo 
com essa luta. Manifesto também a minha esperança 
nas ações concretas que a Prefeitura de Aracaju, por 
intermédio do Prefeito Edvaldo Nogueira e sua equipe, 
já começa a adotar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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o SR. BETO FARO (PT-PA.Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o IBGE divulgou recentemente os resultados da Pes
quisa Nacional por Amostra de Domicllios - PNAD 
de 2006. 

De fato, são muito animadores os dados revela
dos pela pesquisa que traçou um retrato do País no 
ano passado. O IBGE entrevistou 410.241 pessoas, 
em 145.547 domicílios em todo o Brasil, e os resul
tados da pesquisa mostram avanços notáveis em vá
rias áreas. 

Um dos dados mais importantes e que tem me
recido bastante destaque na mídia foi a constatação 
do aumento real de 7.2%, de 2005 para 2006, nos 
rendimentos médios dos trabalhadores brasileiros, 
que passaram a ganhar, em média, R$663,OO por 
mês. Ainda que abaixo dos R$975,00 observados no 
pico da série PNAD, no ano de 1996, esse incremento 
confirma os virtuosismos do Governo do Presidente 
Lula, reflexo, neste caso, do continuado crescimento 
dos níveis do emprego e da recuperação do valor real 
do salário mínimo. 

A propósito, Sr. Presidente, o IBGE constatou 
que, em 2006, houve queda de 6.3% no contingente 
de pessoas desocupadas, o que equivale a dizer que 
no ano passado ocorreu redução de 742 mil pessoas 
desocupadas no País, relativamente à posição de 2005. 
Depois de longos anos, finalmente no Governo Lula, a 
economia brasileira voltou a gerar emprego. E o mais 
interessante é que, de acordo com a PNAD, o aumento 
na taxa de ocupação se deu no emprego formal. 

Assim, no ano de 2006, o número de trabalha
dores com carteira de trabalho assinada atingiu 30,1 
milhões, o que representou acréscimo de 1,3 milhão 
de pessoas no setor formal, em comparação com 2005. 
Em suma, de cada 5 novos postos de trabalho criados, 
3 eram com carteira assinada. 

E outro dado qualitativo importante é que os 
maiores ganhos no rendimento em 2006, frente a 
2005, deram-se nas regiões mais pobres do País: no 
Nordeste, onde os rendimentos cresceram 12,1%, e 
na região Norte, com 7,1%. 

É ínegável que persiste elevada a concentração 
de rendimentos no Brasil, conforme apurou a PNAD, à 
medida que os 10% da população ocupada com renda 
mais baixa detiveram 1% do total dos rendimentos do 
trabalho, enquanto os 10% com os maiores rendimentos 
corresponderam a 44,4% do total das remunerações, 
situação praticamente similar com a observada nos 
anos de 2004 e 2005. 

Digna de nota, a PNAD confirmou a continuida
de da redução do trabalho infantil no Brasil, em todas 
as faixas etárias, mas - e não poderia ser diferente 

por conta da situação herdada pelo Governo Lula -, 
no ano passado, ainda havia 5,1 milhões de crianças 
e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade em ocupa
ções muitas vezes degradantes. De qualquer modo, é 
bastante animadora a revelação de que a ocupação 
de crianças e adolescentes caiu de 12,2%, em 2005, 
para 11,5%, em 2006. 

Entre as Regiões, a Nordeste apresentou a maior 
participação de pessoas de 5 a 17 anos de idade entre 
os ocupados. Entretanto, registrou também a maior re
dução dessa participação de 2005 para 2006: declinou 
de 9,4% para 6,4%. 

Fruto da dantesca realidade social deparada 
pelo Governo Lula, lamenta-se que as crianças e os 
adolescentes ocupados venham de famílias cujo ren
dimento médio domiciliar per capila estava em torno 
de R$260,00. Em média, tinham uma carga horária 
semanal de 20 horas de trabalho, e 59,1% residiam 
nas áreas rurais, dos quais 41,4% estavam na ativi
dade agrícola. 

A propósito, Sr. Presidente, o IBGE chama a aten
ção para um dado que, pelo seu elevado significado 
polltico, merece ser cuidadosamente levado em conta 
nas políticas públicas para a agricultura. A PNAD cons
tatou importante queda da participação da atividade 
agrícola na população ocupada. Essa participação, que 
era de 20,5% em 2005, caiu para 19,3% em 2006, ou 
seja, os trabalhadores ocupados na atividade agrícola 
passaram de 17,6 milhões para 17,2 milhões, signifi
cando redução de 600 mil trabalhadores em plena fase 
de expansão do agronegócio. 

A Região Nordeste, onde se concentrava o maior 
contingente desses trabalhadores (cerca de 7,9milhões 
de pessoas), apresentou a maior queda: de 36,5%, em 
2005, para 33,6%, em 2006. 

Na Região Norte, a participação da atividade agrí
cola caiu de 23,4% para 22,6% da população ocupada, 
o que é muito significativo e revelador para uma região 
de intensa expansão da fronteira agrícola. . 

Esse fenõmeno sugestivo do abandono em larga 
escala na atividade agrícola nos leva a admitir a ne
cessidade de repensar a manutenção dos programas 
herdados do Governo do Presidente Fernando Henri
que Cardoso, pois, de fato, não atendem às condições 
produtivas de assentados, agricultores familiares e 
camponeses em geral. 

Nesse sentido, gostaria de reiterar o pedido de 
atenção desta Casa para algumas iniciativas 'do meu 
mandato que em muito poderiam contribuir para a re
versão desse quadro. Em especial, destaco os 'projetos 
de lei instituindo o seguro de renda para a agricultura 
familiar e a solução do forte quadro de endividamento 
desses segmentos sociais. . 
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Portanto, Sr. Presidente, ao tempo em que deve
mos comemorar os inegáveis avanços nos indicadores 
sociais brasileiros constatados pela PNAD, cumpre es
timular ainda mais a qualidade das polfticas públicas do 
Governo Lula como requisito para o adequado e urgen
te enfrentamento das inúmeras outras mazelas sociais 
constitufdas e mantidas ao longo da nossa história. 

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto. 
Apresentei há poucos dias nesta Casa projeto de 

lei que estabelece regras para a tarifação de chamadas 
telefônicas destinadas a serviços de teleatendimento, 
mais conhecido por telemarkeling. 

Nos últimos tempos, têm proliferado os serviços 
de teleatendimento postos à disposição do consu
midor. Esse serviço começou sendo oferecido peias 
empresas de telefonia. Com o passar do tempo, ou
tras empresas, tais como operadoras de cartão de 
crédito, bancos, companhias de aviação, montadoras 
e revendedoras de carro, também passaram a ofertar 
o teleatendimento. 

Inicialmente, a maior parte desses serviços era 
oferecida de maneira gratuita, por meio dos códigos 
oaoo. Mas, com o passar do tempo, o teleatendimen
to foi deixando de ser gratuito, e o ônus foi progressi
vamente sendo transferido para o consumidor, com a 
utilização do 0300 e de outros códigos. Com isso, in
felizmente, passou a prevalecer uma lógica econômica 
bastante simples: já que é o consumidor que pagará a 
conta, o melhor para as empresas passou a ser cortar 
os custos no atendimento, com diminuição do núme
ro de atendentes e, conseqüentemente, aumento do 
tempo de espera pelo atendimento. 

A lógica dessa equação é perversa e claramen
te prejudicial ao cidadão. Quanto menos pessoas no 
atendimento, maior o tempo de espera das ligações. 
E, por conseguinte, o usuário pagará mais pelo servi
ço de que precisa. 

Esse Projeto visa corrigir essa distorção, pois 
prevê que apenas haverá cobrança na ligação atendi
da e não no tempo de ligação. 

Sr Presidente, quantos de nós já não perderam 
a paciência com aquelas músicas intermináveis nos 
nossos ouvidos e com a voz, a cada minuto, dizendo 
que todos os atendentes estão ocupados e pedindo 
que, por favor, aguardemos? 

Considero, sim, o teleatendimento um avanço. Ele 
foi criado para facilitar a vida dos consumidores, mas 
cobrar por um serviço que não está sendo efetivamente 
prestado constitui desrespeito à população. 

Tenho certeza de que poderei contar com o apoio 
de VExas., Sras. e Srs. Deputados, para ver aprovada 
essa proposição. 

Muito obrigado. 

O SR.MARCELO TEIXEIRA (PA-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas solicitar 
a V.Exa. e ao Presidente da Casa que providenciem a 
inclusão em pauta de projeto que isenta turistas norte-
americanos e de outros 4 países do visto de entrada 
no nosso Pais, de autoria do ex-Deputado Carlos Edu
ardo Cadoca, que certamente trará ganhos ao setor 
neste momento. 

Esse projeto é importante não só para o Nordeste, 
mas também para todo o setor turrsfíco nacional. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que determine a 
divulgação desta minha fala no Programa A Voz do 
Brasil. 

Muito obrigado. 

O SR. FERNANDO LOPES (Bloco/PMDB-AJ. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero abordar rapidamente questão que, 
embora envolva o futuro da Amazônia, não tem sido 
tratada por esta Casa com a devida atenção. 

Vê-se, de um lado, a já conhecida cobiça interna
cional por essa parte do nosso território, bem como a 
ocupação, muitas vezes predatória, que afeta de ma
neira quase irreversrvel o ecossistema. De outro lado, 
não vemos uma poiitica clara de ocupação racional, 
desenvolvimento sustentável ou de manutenção da 
biodiversidade daquela região. 

A Amazônia brasileira, sob pena de comprometer 
o futuro do nosso País, não pode ser pilhada, como vem 
sendo através dos tempos e não pode ser preservada 
como se fosse uma peça de museu ou um santuário. 
Ela tem de ser ocupada racionalmente, tendo em vista 
sempre o benefício do povo brasileiro. 

Todos temos observado as mudanças climáticas 
e a importância que a água terá no século XXI. Na 
prática, é preciso defender a Amazônia brasileira das 
conhecidas cobiças, as quais têm nome e endereço. 
Há poucos anos, assistimos à invasão do Iraque pelo 
Império do Norte, com o objetivo único de garantir a 
fonte, o abastecimento e o suprimento de petróleo. Sa
bemos que os nossos vizinhos do Norte também têm 
uma visão parecida sobre a Amazônia brasileira. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa pre
ocupação tem de estar presente entre nós. Esta Casa 
e os Governos têm de estabelecer um planejamento 
adequado de ocupação daquela área e das fronteiras 
- presença demográfica, presença institucional e pre
sença militar -, para dissuadir esses planos que, no 
futuro, retirarão, com a cobertura de uma internaciona
lização, parte da Amazônia do nosso território. 

O potencial não só hldrlco, mas também de mi
nério e de biodiversidade, cada vez mais, se não for 
utilizado por nós brasileiros, atrairá a cobiça da grande 
nação do Norte que fala muito de democracia e de res
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peito aos valores democráticos, mas no resto do mundo 
age com um poder imperial, como polícia, atendendo 
única e exclusivamente a seus interesses. Temos vis
to isso através de décadas e não queremos, de forma 
alguma, que isso aconteça no nosso Pais. 

Chamo a atenção desta Casa para fato tão ur
gente e tão presente, mas que, lamentavelmente, tem 
sido deixado de lado. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
raramente trago questões municipais da Bahia para o 
Plenário. No entanto, sinto-me obrigado a cobrar pro
vidências do Ministério Público do nosso Estado em 
relação a um sério problema que vem acontecendo no 
Munidpio de São Gabriel: desvio de recursos públicos 
na área de Educação. 

O Prefeito de São Gabriel, Sr. Raimundo Perei
ra Rocha, deixou de destinar 60% dos recursos do 
FUNDEF para o pagamento de professores, conforme 
determina a lei. Para resolver o problema, inventou o 
pagamento de 2 abonos em dezembro de 2005. Apesar 
de ter prestado contas sobre o pagamento dos abo
nos, os professores de São Gabriel nunca receberam 
um tostão do que o Prefeito teria disponibilizado para 
efetuar tal pagamento. 

E mais, o Prefeito pagou normalmente os salários 
do magistério em novembro, mas inventou, simulando 
outra folha, um segundo pagamento, também de no
vembro, que, da mesma forma, nunca entrou na conta 
dos professores. 

Para os professores substitutos, o Prefeito si
mulou ter pago, no mesmo ano, cerca de 20 mil reais 
como gratificação. 

Diante dos fatos, os Vereadores Aribaldo Martins 
dos Santos, Edmilson Martins de Miranda, Neurôm 
Oliveira e Evanete Batista ingressaram com a Repre
sentação n° 5521906 contra o Prefeito junto ao Tribu
nal de Contas dos Municlpios do Estado da Bahia, em 
março de 2006. 

O TCM fez uma inspeção e confirmou as denún
cias, obrigando o Prefeito a devolver cerca de 300 mil 
reais. Aplicou multa de 26 mil reais, tirando do próprio 
salário do Prefeito - só que, até agora, ele não pagou. 
Além disso, encaminhou a denúncia ao Ministério PÚ
blico estadual. 

Na defesa que fez ao TCM, o Prefeito anexou 
62 declarações de professores afirmando que tinham 
recebido os valores. Entretanto, a Comissão Especial 
de Inquérito instalada na Câmara Municipal de São 
Gabriel para investigar as denúncias constatou que 
as assinaturas eram falsas, conforme depoimento dos 
próprios professores. 

Os Vereadores anexaram declarações dos pro
fessores, essas, sim, verdadeiras, registradas em Car
tório, de forma legftima, afirmando que nunca recebe
ram os valores. 

O Prefeito também arranjou uma declaração de 
uma funcionária do BRADESCO, dizendo que os re
cursos foram movimentados e transferidos da conta 
do FUNDEF no Banco do Brasil. 

A funcionária, no entanto, também desmentiu o 
Prefeito, na Comissão de Investigaçâo, afirmando, in
clusive, que, naquele per lodo, estava de licença mé
dica em Salvador. 

Com a quebra de sigilo da conta do FUNDEF, 
no Banco do Brasil, da conta da Prefeitura, no BRA
DESCO, ambas as agências localizadas em Irecê, foi 
constatado que a maioria dos cheques utilizados para 
pagar os supostos abonos não foram sequer deposi
tados na conta da Prefeitura. A maioria dos cheques 
foram sacados na boca do caixa, tanto no Banco do 
Brasil quanto no BRADESCO, pelo filho do Prefeito, 
Sr. Normando Nunes Rocha, que era o tesoureiro da 
Prefeitura. , 

Sr. Presidente, parece-me que existem mais do 
que vastas denúncias de sérias irregularidades em 
São Gabriel, as quais precisam, imediatamente, ser 
observadas pelo Ministério Público do Estado da Bahia, 
para que o Prefeito possa ser processado e responder 
pelas irregularidades cometidas. 

Espero que a CEI afaste o Prefeito, que não está 
à altura do Municipio de São Gabriel. 

A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO (BlocoIPMDB
MG. Pronuncia o seguinte díscurso.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o Jornal Nacional exibiu, na 
última segunda-feira, matéria importante e esclare
cedora sobre o risco dos sacos plásticos para o meio 
ambiente. 

De acordo com a reportagem da TV Globo, todo 
mês, cada brasileiro usa, em média, 60 sacolas de 
plástico, segundo a organização ambiental Fundação 
Verde. A exatidão desse número é o que menos im
porta. O fato é que sacolas plásticas poluem e a pre
ocupação ambiental pôs a indústria, o comércio e o 
Governo à procura de medidas que possam reduzir 
esse consumo. 

Infelizmente, poucas pessoas param para pensar 
nos danos que os plásticos causam ao meio ambiente. 
Nos supermercados ou nas lojas, todas as pessoas 
se acostumaram a pegar a mercadoria embalada em 
sacos plásticos. 

Pois bem, Sr. Presidente, caros colegas, trami
ta nesta Casa o Projeto de Lei n° 1.819, de 2007, de 
minha autoria, que se encontra na Comissão de De
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, cujo 
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teor vem exatamente ao encontro dessa questão, que 
tanto preocupa não só a comunidade ambientalista, 
mas também muitos de nós, brasileiros. 

Minha proposta estabelece como obrigatória a dis
ponibilização gradativa de sacos plásticos de material 
biodegradável, sacolas de papel ou de material resis
tente a serem usados pelos supermercados e afins. 

Infelizmente, sabemos que determinadas atitudes, 
como o consumo responsável, só se tornam aceitas 
pela população quando transformadas em lei e cujas 
sanções e penalidades impliquem prejulzo financeiro 
ao descumpridor-poluidor. 

Em virtude disso, o projeto visa conscientizar a 
população brasileira sobre o uso nocivo de material, 
que claramente causa enormes transtornos às cidades 
já que o plástico não se decompõe de maneira rápida 
no meio ambiente. 

O grande problema é que poucas pessoas se dão 
conta de que são esses sacos plásticos tão usados 
rotineiramente os que causam entupimentos de buei
ros e galerias de águas pluviais, acarretando ao final, 
enchentes e verdadeiras calamidades públicas. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, espero 
que este projeto, de clara importãncia para a popula
ção brasileira, conte com a boa vontade e a celeridade 
desta Casa, para que possamos fazer a nossa parte 
em contribuição ao meio ambiente, que, mais do que 
nunca, precisa de socorro. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e srs, Depu
tados, o Brasil é, ainda, um dos lideres mundiais de 
produção e processamento de castanha de caju, re
conhecido pela qualidade de suas amêndoas e pela 
confiabilidade de seus fornecedores. Sua cadeia de 
negócios é concentrada no Nordeste, com 195 mil 
produtores, predominantemente familiares, explorando 
uma área de 680 mil hectares. O segmento de proces
samento da castanha conta com 11 grandes unidades 
e outras 22 minifábricas ativas, compondo um parque 
industrial que supera 360 mil toneladas por ano, de 
capacidade instalada. 

Todo esse complexo é responsável pelo benefi
ciamento de aproximadamente 320 mil toneladas da 
castanha a cada ano, gerando divisas para o Brasil, da 
ordem de US$187 milhões, e posicionando a amêndoa 
da castanha de caju como o maior item na pauta de 
exportações de Estados como o Ceará. 

Geograficamente, ocorre um amplo domlnio dos 
Estados do Ceará, Piaui, Rio Grande do Norte, Mara
nhão e Bahia que concentram praticamente 100% da 
produção da castanha de caju brasileira. 

Quanto ao aspecto social, verifica-se uma gran
de fragmentação dos produtores, com os peque
nos (propriedades de até 10 hectares) e os médios 
(propriedades entre 10 e 100 hectares) represen
tando 95% dos 195 mil produtores de castanha de 
caju do Pais. Esses produtores com menos de 100 
hectares representam em torno de 80% do volume 
total produzido e são classificados como agriculto
res familiares. 

A capacidade instalada das grandes indústrias 
de processamento de castanha de caju está localiza
da, predominantemente, na Região Metropolitana de 
Fortaleza. As minifábricas, por sua vez, respondem por 
menos de 10% dessa capacidade total e estão distri
buídas pelo interior do Nordeste, especialmente nos 
Estados do Ceará, Plauí e Rio Grande do Norte. 

Por abrigar quase 90% da capacidade instalada 
de processamento nacional e dispor de boa loglstica, 
o Ceará posiciona-se como o principal exportador de 
amêndoa da castanha de caju brasileiro, com quase 
80% do volume e do faturamento das exportações na
cionais. É bom ressaltar que castanha in natura não é 
exportada pelo Brasil. 

Em contraste com a importãncia socioeconõmica 
da cadeia do caju, vem se verificando uma paulatina 
redução de competitividade desse setor, em função 
dos seguintes fatores: aumento da oferta mundial de 
castanha in natura, a ponto de deslocar o Brasil do 
segundo para o terceiro lugar como produtor mundial; 
ocorrência de oferta de amêndoas superior à deman
da, fato nunca verificado no mercado internacional de 
amêndoas de caju; queda real dos preços internacionais 
da amêndoa da castanha de caju, nos últimos anos, e 
tendência à estabilização; sobrevalorização do dólar 
em relação ao real. 

Considerando que o segmento exportador da 
amêndoa é quem impulsiona toda a cadeia do caju, 
faz-se necessária a adoção de medidas que venham a 
recuperar e aumentar a competitividade do segmento 
exportador, como o calçadista e o moveleiro, por meio 
da inclusão do setor nas medidas fiscais previstas no 
Projeto de Lei 2.086 - aprovado ontem, nesta Casa -, 
que substituiu a Medida Provisória n° 382. 

Com base nesses argumentos, que mostram a 
importância da cajucultura para o Ceará e o Brasil, 
e a necessidade de incentivo ao setor, solicitamos o 
apoio do Sr. Relator e dos nossos ilustres pares, em 
especial da bancada nordestina, para a aprovação da 
emenda que apresentamos, a qual inclui o segmento 
da cajucultura no Projeto de Lei n° 2.086. Entretanto, 
ela foi rejeitada. 
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Sr. Presidente, esperamos que o Governo também 
pense em resolver o problema desse setor importante 
para a economia cearense. 

Deixo a nossa preocupação e a esperança de que 
o Ceará também seja beneficiado. Não queremos ser 
o patinho feio dos benefícios do Governo Federal. 

Era só, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

A SRA. CIDA DIOGO (PT·RJ. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
participei, pela manhã, no Ministério da Justiça, da 
Comissão de Anistia Polrtica aos mais de 50 ex-tra
balhadores da Companhia Siderúrgica Nacional que 
foram perseguidos na época da ditadura, período di
fícil por que passou este País. Eles não conseguiram 
ascender profissionalmente nem ser acolhidos por 
outras empresas da região depois de demitidos, por
que era a determinação do Comando do Exército na 
nossa região. 

Espero que a Comissão de Anistia dê guarida a 
esses anistiados, para que eles possam ser reconhe
cidos e, finalmente, serem beneficiados, em razão da 
perseguição que sofreram em seu trabalho. 

Sr. Presidente, essa reunião acontece exatamente 
no dia em que os jornais vêm tornar pública a declara
ção do Coronel Lício Maciel, por determinação da Jus
tiça, sobre a Guerrilha do Araguaia, sobre o momento 
em que participou, na ditadura mi/itar, da perseguição 
de milhares de pessoas. E agora, neste momento de 
abertura democrática, de consolidação da democra
cia no País, ele vem 'dizer que não vai colaborar com 
nada, que não vai contribuir com comunistas e que, se 
forem à sua casa, vai traçar com bala, vai mandar bala 
em quem for buscar declarações, depoimentos para as 
investigações que estão sendo feitas, considerando-as 
uma atitude comunista. 

Além disso, Sr. Presidente, ele disse que se ar
repende de não ter, naquela época, matado o nosso 
companheiro, hoje Deputado Federal, José Genoíno. 
É um absurdo, nesse momento de consolidação da 
democracia no País, um coronel, que comandou atos 
da ditadura militar, dizer claramente que se arrepen
de de não ter matado uma pessoa. E não é qualquer 
pessoa, é o Deputado Federal José Genoíno. 

Espero que possamos tomar medidas sérias para 
que pessoas dessa categoria, de baixfssimo nível, não 
continuem se achando no direito de dar declarações 
públicas dizendo que se arrepende de não ter matado 
uma pessoa. Isso é muito grave, muito sério. 

Apelamos à Comissão de Anistia no sentido de 
que aprecie com lisura, com seriedade o caso dos nos
sos companheiros perseguidos em Volta Redonda, na 
Companhia Siderúrgica Nacional, e dê a eles o direito de 

resgatarsua dignidade,sua cidadania.Ao mesmo tempo, 
devemos tomar medidas sérias a fim de coibir posições 
públicas graves como a do Coronel Lício Maciel. 

Muito obrigada. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para 
uma questão de ordem, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Arnaldo Faria de Sá. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP.Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, esta sessão começou às 9h30min, portanto teria 
de terminar às 11h30min. Ela poderia ser prorrogada 
por 1 hora, se tivéssemos dado inicio à Ordem do Dia. 
Como não a iniciamos e venceu o prazo da sessão, 
solicito a V.Exa. que a declare encerrada. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - La
mento dizer a VExa. que o prazo para término da 
sessão extraordinária será às 13h30min. A partir de 
13h30min, poderá ser prorrogada por 1 hora. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Se às 13h30min 
não for iniciada a Ordem do Dia, VExa. encerrará a 
sessão? 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Ela poderá ser prorrogada por mais 1 hora, até as 
14h30min. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas, se não 
tiver inicio a Ordem do Dia, a sessão será encerrada 
às 13h30min? 

O SR. PRESIDENTE (InocêncioOliveira) - Lógico. 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado, Sr. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao ilustre Deputado Silvio Torres. 
O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
há semanas a opinião pública brasileira vem acompa
nhando a veiculação de denúncias de novos escânda
los envolvendo o futebol brasileiro. 

Desta vez, os escândalos têm como núcleo o 
Sport Club Corinthians e uma parceria firmada com 
investidores internacionais, sobre os quais havia sus
peitas há 3 anos, agora confirmadas. 

Foi importado para o Brasil um esquema de lava
gem de dinheiro internacional grande amplitude que se 
utiliza de uma rede de crime organizado concentrada 
no Leste Europeu. Esse esquema conseguiú chegar 
ao Brasil por meio dos clubes de futebol porque o es
porte no País vive momento de extrema fragilidade e 
vulnerabilidade, o que o torna alvo muito fácil para esse 
tipo de criminosos internacionais. i· 

Sr. Presidente, agora estamos num momento 
decisivo para o esporte brasileiro. Momento de passar 
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a limpo não apenas o que está acontecendo, suspei
tas confirmadas e investigadas pelo Ministério Públi
co Federal e pela Policia Federal, mas também e por 
completo a grande desorganização, as irregularidades 
e os crimes que vêm sendo cometidos dentro dos clu
bes brasileiros. 

Sabemos há muito tempo que foi exatamente 
essa falta de profissionalismo, de transparência, de 
modernização e de responsabilização de dirigentes que 
levaram o futebol brasileiro à falência. Falência essa 
que chega, apenas em débitos com o Fisco, a mais 
de 2 bilhões de reais e que agora está sendo solucio
nada por meio de um expediente inusitado no Brasil: 
a criação de uma loteria, pelo Governo Federal, para 
recebimento da divida desses clubes. 

Mesmo assim, ainda há grande caminho a percor
rer. A cada dia surgem novas denúncias sobre o escãn
dalo do Corinthians, reveladas por grampos telefônicos 
da Polícia Federal, que se somam a outras denúncias 
que pipocam em todo o Pais em clubes de futebol, como 
por exemplo o Club de Regatas Vasco da Gama. 

Na semana passada, o jornal O Globo divulgou 
denúncia envolvendo o time de futebol. O jogador Paulo 
Miranda foi vendido há 3 anos por 6 milhões de reais. 
Ao se investigar por onde circulou o dinheiro, desco
briu-se que nos cofres do clube entraram apenas 2 
milhões de reais, ou seja, 4 milhões se perderam nos 
esquemas de empresários, subempresários, dirigentes 
e em bancos estrangeiros. 

Isso dá a medida do empobrecimento do futebol 
brasileiro e de quem está se enriquecendo com ele. 
Esse, Sr. Presidente, Sras. e srs, Deputados, é apenas 
mais um exemplo. 

Esperamos que o Congresso Nacional tome uma 
atitude em relação a tudo isso, a fim de se ampliarem 
as investigações, a devassa nos clubes brasileiros, 
para sabermos quem realmente está empobrecendo. 
o futebol brasileiro de um modo geral. Quero contar 
com o apoio desta Casa para que essa investigação 
aconteça o mais rapidamente posslvel. 

Conversei com vários Lideres, Sr. Presidente, e 
notei em todos a mesma disposição. Vamos apenas 
aguardar que o Brasil seja confirmado como sede da 
Copa do Mundo de Futebol de 2014 para, então, partir 
para uma nova etapa. Acredito que seja necessária a 
instalação de uma CPI para apurar a lavagem de di
nheiro no futebol brasileiro. 

Muito obrigado. 

O Sr. tnocéncio Oliveira, 2° Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidencia, que é 
ocupada pelo Sr. Narcio Rodrigues, 1e Vice
Presidente. 

o SR_ PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao Sr. Raimundo Gomes de Matos. 

O SR.RAIMUNDO GOMES DEMATOS (PSDB
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna mais uma vez para 
relatar os tristes e lamentáveis fatos por que passam a 
população nordestina como um todo e a cearense em 
particular no tocante ao Sistema Único de Saúde. 

Vinte e quatro horas após a reunião do Ministro da 
Saúde, do Governador Cid Gomes e daPrefeita Luizian
ne, no Ceará, deflagra-se uma greve que atinge cerca 
de mil profissionais médicos em Fortaleza, gerando um 
caos no SUS. Isso tudo é fruto da insensibilidade da área 
econômica do Governo Federal que não descontingen
ela os recursos assegurados no Orçamento. O próprio 
Presidente da República, nordestino que é, desconhece 
o que passam os brasileiros na área de saúde. 

A nossa bancada assegurou 50 milhões de reais 
para o SUS no Ceará e até o momento nenhum re
curso foi liberado. O Ministro esteve em nosso Estado, 
anunciou o aumento nos valores dos procedimentos 
da rede básica, mas isso não é o suficiente. Precisa
mos regulamentar a PEC n° 29. Aliás, a Frente Parla
mentar de Saúde, suprapartidariamente, coordenada 
pelos Deputados Darclsio Perondi e Francini Guedes, 
pelo ex-Ministro Alceni Guerra e pela Deputada Rita 
Camata, há anos reivindica da área econômica essa 
regulamentação. Talvez não se resolva o problema só 
com a regulamentação, mas é um passo bastante im
portante para fortalecer Estados e municfpios. 

O caos instalou-se a partir do Instituto José Frota, 
hospital terciário da Capital, Fortaleza, onde cerca de 
BOO procedimentos e cirurgias eletivas estão paralisa
dos. O Hospital Universitário, que garante a formação de 
todos os profissionais da área da saúde, vem também 
com uma redução bastante drástica e com endivida
mento de 13 milhões de reais. E não existe, no MEC 
e no Ministério da Saúde, sensibilidade para resolver 
esse caos da saúde no Ceará e no Nordeste. 

Em Fortaleza, especificamente, B9 unidades de 
saúde estão paralisadas. Existe realmente a neces
sidade de termos essa complementação porque são 
realizadas cerca de 13 mil consultas/mês. 

O Governador Cid Gomes e a Prefeita Luizianne 
Lins estão fazendo articulações junto aos sindicatos 
dos profissionais da área da saúde para que se retome 
de imediato os atendimentos. 

Reafirmamos, aqui, esse apelo da Frente Par
iamentar para que o Governo Federal realmente as
segure o descontingenciamento desse recurso e que 
possamos aprovar rapidamente a PEC n." 29, para 
amenizar o caos da saúde instalado não somente no 
Nordeste, mas no Pais. 

Muito obrigado. 
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o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao Sr. Luiz Bassuma. 

O SR. LUIZ BASSUMA (PT-BA. Pronuncia o se
guinte discurso) 

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ 
BASSUMA QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO. 

A SRA_THELMA DE OLIVEIRA (PSDB-MT. Sem 
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e srs. Depu
tados, há pouco, aprovamos na Comissão de Agricul
tura requerimento de realização de audiência pública 
para discutir O Programa Luz Para Todos. 

Temos viajado pelo Estado de Mato Grosso. Esti
vemos em diversos Municípios: Alto Boa Vista, Planalto 
da Serra, São Félix do Araguaia, Colniza, Cotriguaçu. 
Lá pudemos detectar, in loco, que muitas famllias não 
têm sido atendidas pelo programa. 

Em princípio, o programa leria de atender a 
todas as pessoas, promover projetos de geração 
de emprego e renda e fazer com que as famllias te
nham melhor qualidade de vida. Nesse sentido, o 
debate na Comissão foi bastante profundo, e serão 
incluídos também outros Estados onde essa mesma 
situação ocorre. 

O segundo assunto que nos traz à tribuna nes
te momento, Sr. Presidente, é para, mais uma vez, 
reafirmar a posição do nosso partido, e a nossa par
ticularmente, de votar contra a CPMF, por entender
mos que esse imposto, que deveria ser temporário, 
é também injusto, uma vez que incide em cascata, 
fazendo com que principalmente as pessoas mais 
carentes, muitas vezes, ao comprarem algum ali
mento, uma passagem, paguem o preço com a in
cidência da CPMF. 

Novamente, realizaremos campanha contra esse 
imposto, como fizemos no Estado de Mato Grosso, e 
continuaremos, sob a direção do nosso Líder Pannun
zio, trabalhando para que esse imposto não seja apro
vado e seja feita justiça ao povo brasileiro, que sofre 
com inúmeros impostos e com a forte carga tributária 
em nosso Pais. 

Muito obrigada. 

O Sr. Narcio Rodrigues, la Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência que é ocu
pada peta Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente. 

O SR. FERNANDO FERRO - Sr.Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem, com base no 
art. 95 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
apresentei projeto de decreto legislativo, que, apa
rentemente, para alguns, pode não ter importância, 
mas quero crer que tenha, pelo menos para mim, 
porque trata da instalação nos recintos desta Casa, 
a exemplo das salas das Comissões, de um símbolo 
nosso, a Bandeira Nacional. Em outros Parlamentos 
observei que esse falo é corriqueiro, normal e é exal
tado. E, se não me engano, esse decreto legislativo 
foi aprovado. . 

Assim, peço que sejam tomadas as devidas pro
vidências no sentido da sua execução e indago se há 
algum problema, porque acredito ser algo que vai ao 
encontro de reverenciar e valorizar símbolos, a exem
plo da Bandeira Nacional, que merece, em todos os 
Parlamentos, postura de respeito. 

Portanto, pergunto à Mesa a respeito da execu
ção do nosso projeto de decreto legislativo ou da sua 
não-viabilização. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado, antes de responder, esclareça, conforme disse 
V.Exa., se o projeto foi aprovado, não dispomos dessa 
informação. 

O SR. FERNANDO FERRO - O projeto foi en
caminhado à Mesa há mais de 1 ano e meio. Indago 
exatamente a respeito da sua tramitação, porque a 
última informação que recebi, quando o Secretário
Geral era o Deputado Geddel, foi a de que estava em 
fase de aplicação e execução. Mas não tive mais ne
nhum retorno. 

Se não agora, mas em outro momento, gosta
ria que me fosse dada alguma explicação a respeito 
desse assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Presidência vai procurar informações a respeito. De 
qualquer maneira, trata-se de assunto proveniente da 
outra Legislatura. Então, consultarei a assessoria e, 
oportunamente, responderei a V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sras. 
e Srs, Deputados, informo a todos que vou encerrar o 
período das Breves Comunicações. 

Antes, consulto o Vice-Líder do Governo sobre 
eventual acordo quanto ao infcio da Ordem do Dia 
desta sessão extraordinária às 15h. Indago a S.Exa. 
se há acordo por parte da base do Governo nesse 
sentido. 

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, desejamos ini
ciar a votação.Aguardamos respostas até agora, somos 
favoráveis ao entendimento, mas podemos produzi-lo 
durante a votação de modo a ganharmos tempo. 



50052 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de2007 

o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues)- Con
cedo a palavra ao Sr.Deputado Nelson Bornier. 

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. 
Pronunciao seguintediscurso.)- Sr.Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, os brasileiros não mais agüentam 
tamanho arrocho salarial e financeiro.O Governo não 
podejamais titubearao optar entrea melhoriada quali
dadede vida da população e o cumprimento das metas 
draconianas da equipe econômica.O resultado disso 
é que a população brasileira continua a cumprir sua 
triste sina de passar fome em meio à fartura. 

Exemplodisso é o aumento dos juros do cheque 
especial, a despeitoda tendênciade quedada inflação. 
Segundodados, a taxa média cobrada de quem usa o 
cheque especial chegou a 185% ao ano. 

Issosignifica, nobrescolegas, que a aquisição de 
bense mercadorias pelaenormeparcelada população 
que não tem capacidade de poupança está cada vez 
maisdiffcil. Comoconseqüência inevitável e desastrosa, 
teremosacentuadaretração do mercadointerno, o que 
causará diminuição daatividade do comércio e daindús
tria, assim, por sua vez, aumentando o desemprego. 

Sr.Presidente, o rendimento familiar achatado, alia
docomos custos cadavezmaisaltosdastarifas públicas 
e da educação, está forçando osbrasileiros a mudarem 
os seus hábitosde consumoe lazer. Os maiorescortes 
são nos segmentos de entretenimento e cultura. 

Atualmente, cerca de 15% dos brasileiros não 
se dedicam a nenhuma diversão paga. Entre os pro
gramas de entretenimento mais citados estão ver TV 
(21 %) e praticar esportes (20%), com destaque para 
o futebol. 

O poder aquisitivo do trabalhador vem caindo 
acentuadamente no decorrer do ano. Esses dados 
tornam óbvia a conclusão de que, mais uma vez, foi 
a nossa classe trabalhadora que pagou a conta dos 
"ajustes econômicos"do Governo brasileiro. 

Causa-me enorme indignação constatar que o 
nosso rico e vigorosoPaíscontinuaa ser tratadocomo 
umagrandecolônia. Ao longodos 5 séculos da História 
do Brasil, nossos trabalhadores derramaram sangue, 
suor e lágrimaspara produzir riquezas fantásticasque 
jamais se traduziram em indicadores sociais mínima
mente aceitáveis para a população brasileira. 

Enquanto a riqueza acumulada pelo trabalho de 
nossoshomens, mulheres e até crianças é enviada sem 
escrúpulos ao exterior para pagar a intermináveldivi
da contraídajunto ao sistema financeiro internacional, 
milharesde cidadãos brasileiroscontinuam morrendo 
feito moscas, diariamente, por falta das mais básicas 
condições de higiene e de alimentação. 

Lamentavelmente, a qualidadede vida dos brasi
leiros não vem sendo prioridade para os Governosdo 

nossoPais,para essesembaixadores do capital. Feita 
a pilhagem,as migalhassão lançadasà nossasofrida 
população, envolvidas empalavrasbonitase acompa
nhadas por atraentes campanhas publicitárias. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já são 
5 séculos de servidão a interesses alheios ao nosso 
povo. Está na hora de rompermos, definitivamente, 
com essa trágica vocação que faz de nosso País um 
renitenteexportador de riquezas à custa da vida e da 
dignidade dos brasileiros. 

Era o que eu tinha a dizer. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, há alguns meses recebi em 
meu gabinete um grupo de empreendedores que nos 
relataram as dificuldades encontradas para a instala
ção de empreendimentos de pesca esportiva no Rio 
Unini, no Município de NovoAirão, Amazonas. 

Segundo os empreendedores, as dificuldades são 
decorrentes da faltade marcoregulatório, umavezque 
a Instrução Normativa Conjunta IBAMAlIPAAM n° 2, 
de 27 de setembrode 2004, cessouseus efeitosapós 
a criação da RESEX do Rio Unini. 

Srs.Deputados, os empreendedores ressaltaram 
a necessidade de dar ordenamento legal ao manejo 
dos ambientes aquáticos do Rio Unini, tendo em vista 
conflitos existentes entre ribeirinhos, pescadores co
merciais e operadores deturismo de pesca. Informaram 
também que o ordenamento, fiscalização, vigilância e 
monitoramento do Rio Unini era exercido apenas pela 
Associação de Moradoresdo Rio Unini,que, por inter
médiodeseu presidente, JoãoQueimado, vem tomando 
decisões discricionárias sobre a instalação de novos 
empreendimentos na região, sem prévia consulta às 
insliluições legalmente habilitadas para tal fim. 

Mesmo sem licenciamento ambiental e sem a 
existência de plano de manejo, a empresa Amazon 
Fishing Adventure, de propriedade do norte-americano 
Donald Culter, atuava livremente na região. 

Com base nas informações dos empreendedo
res brasileiros, encaminhamos ofícios ao Instituto de 
Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, ao Insti
tuto Brasileirode Meio Ambientee Recursos Naturais 
- IBAMA e requerimento ao Ministério do Meio Am
biente, paraalertarasautoridades competentes acerca 
das irregularidades na região. 

Finalmente, na última sexta-feira, o IBAMA, por 
intermédio da Operação Anavilhanas, autuou os em
presários Ney Mário Guedes, Nelson Guedes dos 
Santos e Donald Cutter por trabalharem ilegalmente 
na região do Rio Unini. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 
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o SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/ 
PSB-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, o Ministro da Saúde, 
José GomesTemporão, anunciou nesta segunda-feira 
a liberação de 1 bilhão e 200 milhões de reais para 
o reajuste das tabelas de serviços no âmbito do SUS 
- Sistema Único de Saúde, em todo o Pais. 

A decisão foi apresentada durante visita que faz 
a 6 Estadosda Região Nordeste, oportunidade em que 
o Ministro debate com os Governadores soluções para 
a grave crise na rede pública hospitalar. 

Defato, Sr.Presidente, é mono dnícil aatualsituação 
doshospitais públicos em praticamente todosos Estados 
da Federação, mesmo naquelas unidades de maior es
trutura e capacidade, oonforme se verifica em sucessivas 
reportagens mostradas quasediariamente pelatelevisão. 
Sãocenaschocantes de oompleto abandono de pessoas 
doentes pelos oorredores doshospitais, sematendimento, 
semsequer umleitoparaminimizar tantosofrimento edor 
de pacientes e familiares que os acompanham. 

No Nordeste, o caos no setor atingiu proporções 
alarmantes nos últimos meses em todos os Estados, 
porque as profundas carências estruturais e a baixa 
remuneração dos profissionaisda áreamédica levaram 
a paralisações e a uma absoluta impossibilidade de 
prestação de serviços decentes à população. Quem 
mais sofre, evidentemente, é a população de baixa 
renda que, sem recursos para procurar clinicas parti
culares, depende exclusivamente do SUS. 

Multiplicam-se dramaticamente os casos de pes
soas que não conseguem uma consulta ou um simples 
exame necessário para o médico fazer o diagnóstico. 
Quando ocorre uma necessidade de urgência, inter
nação ou cirurgia, então, os pacientes são obrigados a 
fazerverdadeira peregrinação em hospitais à procura de 
vaga e chegam a perder a esperança da recuperação 
desejada, tantas são as dificuldades e os obstáculos 
para o seu atendimento. 

Tudoisso, Sr.Presidente, porquedurantedécadas 
não houve, por parte dos governos, a devidaprioridade 
à saúde, o que provocou O sucateamentode toda a es
trutura do sistemapúblicohospitalarem nosso País. De 
igual modo,a falta de reajustamento, por longo período, 
na tabela de serviços do SUS, lncluíndo-se os hono
rários dos médicos e demais trabalhadores do setor, 
contribuiu fortemente para a evasão desses profissio
nais. Hoje, na maioria das unidades hospitalares, há 
uma grandecarênciade médicos, enfermeiros, técnicos 
da área da saúde, situação que se reflete diretamente 
no precário atendimento à população. 

Portanto, a decisãodo Ministroda Saúdee do Go
verno Lula,de liberar recursospara viabilizaro reajuste 
dos valorespagospelos procedimentos realizados pelo 

SUS, traz um alento e renova as esperanças de que, 
finalmente, o Brasil inicia uma nova forma de enfrentar, 
com firmeza e determinação, problematão gravecomo 
o do atendimento médico-hospitalar público. 

Todosos serviços prestados a partir de 1° de se
tembro último já serão pagos conforme a nova tabela 
de valores agora divulgada. A consulta médica, por 
exemplo, recebe um reajuste de 32,4%, o que elevará 
para R$2.000,00 a R$2.400,OO a remuneração paga 
aos médicos que trabalham 20 horas semanais pres
tando consultaspelo SUS, de acordo com informações 
do próprio Ministério da Saúde.Ainda não chega a ser 
um salário compatível com as responsabilidades e a 
natureza do serviço prestado pelo médico, mas não 
resta dúvidas de que o reajuste significa um grande 
avanço, principalmente porque mostra a sensibilidade 
do MinistroJoséGomesTemporão no tratamentoa pro
blema que se arrasta e se agrava por tanto tempo. 

É muito importante esse reajuste da tabela do 
SUS, em que alguns procedimentos hospitalares pas
sam a ter seus preços aumentados em até 200%, uma 
vez que atualiza valores inteiramentedefasadosdiante 
dos crescentes custos dos materiais médico-hospita
lares que a rede credenciada era obrigada a enfren
tar, com notórios prejuízos no seu fluxo financeiro. 
Enquanto prevaleciam congelados os preços pagos 
pelo SUS nos atendimentos médicos, hospitalares e 
de laboratórios, o aumento dos custos determinava a 
ocorrência de déficits sucessivos que inviabilizavam a 
continuidade da prestação dos serviços. 

Outro ponto fundamental da decisão do Governo 
ora anunciada é a ampliação do teto financeiro para 
os gastos com cirurgias e exames mais sofisticados, 
conhecidos como procedimentos de maior complexi
dade. Ou seja, mais cirurgias e exames poderão ser 
feitos, a partir deste mês de setembro, em todas as 
unidades da rede vinculada ao SUS, graças ao incre
mento de recursos para garantir esses tipos de aten
dimento. Igualmente importante registrar é a alocação 
de verbas para investimentos na rede assistencial do 
SUS nos Estados da Região Nordeste. 

Estou convicto, Sr. Presidente, de que o Ministro 
José Gomes Temporão, que tem demonstrado muita 
competência, seriedade e sensibilidade à frente da 
Pasta da Saúde, realizando minucioso trabalho de 
mapeamento de toda a situação em que se encontram 
as diferentes estruturas médico-hospitalares e am
bulatoriais de todo o Pais, tem total capacidade para 
implementar soluções de maneira bastante criteriosa, 
visandoatendercom maior urgênciaos municípiose as 
regiões onde o problema é mais grave, exatamente as 
Capitais e demais cidades do Nordeste brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. , 
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o SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna hoje para ressaltar o 
trabalho do Governador de Goiás, Alcides Rodrigues, 
em prol dos municlpios do Entorno de Brasflia. 

No último dia 20, Sr. Presidente, ao lado do opero
so Secretário de Segurança Pública, Ernesto Roller, o 
Governador entregou 272 novas viaturas policiais para 
as Polícias Militar e Civil, 100 para Goiânia e 172 para 
o Entorno do Distrito Federal. 

Foram beneficiados, além de Goiânia, os Muni
clpios de Luziânia, Cristalina, Águas Lindas, Cocalzi
nho, Padre Bernardo, Novo Gama, Valparaiso, Cidade 
Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Alexãnia, 
Formosa, Cabeceiras, Vila Boa, São João D'Aliança 
e Planallina de Goiás. 

Na última quarta-feira, em mais uma etapa do 
crescente aumento de parcerias entre os Governos 
de Goiás e do Distrito Federal, os Governadores Atci
des Rodrigues e José Roberto Arruda assinaram, de 
manhã, a liberação de R$100 milhões para obras de 
água tratada e de esgoto na cidade de Águas Lindas, 
no Entorno do Distrito Federal. Cada Governo entrará 
com R$50 milhões e o montante será distribufdo 70% 
para esgoto e 30% para água tratada. O recurso, pro
veniente do FGTS, será liberado pelo Ministério das 
Cidades, via Caixa Econômica Federal - CEF. 

Na solenitlade, estavam presentes o Ministro 
das Cidades, Márcio Fortes, a Presidenta da Caixa 
Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho, 
e os presidentes das empresas de Saneamento de 
Goiás - SANEAGO, Nicomedes Borges, e de Brasllia 
- CAESB, Fernando Leite. Tive a honra de participar 
dessa reunião ao lado dos colegas João Campos e 
Chico Abreu, da minha conterrânea Senadora Lúcia 
Vânia e do nobre Senador do Distrito Federal, Cristo
vam Buarque. 

Durante o evento, o Governador Alcides Rodri
gues, novamente, ressaltou a sensibilidade de seu 
colega José Roberto Arruda em ajudar os municipios 
do Entorno. Segundo ele, essa ação conjunta é mui
to importante, porque os problemas dessa grande e 
carente região afetam tanto Goiás quanto o Distrito 
Federal. O Governador Arruda, por sua vez, realçou o 
acerto da parceria com o Governo de Goiás, porque 
os problemas do Entorno de Brasflia são comuns a 
Goiás e ao Distrito Federal. 

Vale dizer, Sr. Presidente, que as obras de água 
e de esgoto são de grande necessidade para Águas 
Lindas, municfpio que mais cresceu nos últimos 10 
anos na América Latina. Paracomparar, em 1994, ainda 
distrito, eram 3 mil habitantes. Hoje, são mais de 250 
mii moradores, e a cidade não tem nenhum tratamen

to de esgoto. Foi por esta razão, Sr. Presidente, que o 
Prefeito José Pereira levou uma grande caravana para 
festejar o recurso. 

O Presidente da SANEAGO, Nicomedes Borges, 
estima que as obras devem começar dentro de 60 a 70 
dias, uma vez que os projetos já estão prontos para a 
publicação dos editais de licitação. 

Parabéns aos Governadores Alcides ROdrigues 
e José Roberto Arruda pela feliz iniciativa. 

Era o que linha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, assomo a esta tribuna para agradecer 
ao Presidente Lula os primeiros investimentos do Pro
grama de Aceleração do Crescimento (PAC), no valor 
de R$82 milhões, destinados à cidade de Corumbá, do 
meu querido Estado de Mato Grosso do Sul. 

Destaco que nunca na história dessa Unidade fe
derada houve repasse tão expressivo por parte do Go
verno Federal, cerca de R$345 milhões para obras de 
urbanização e saneamento básico em Campo Grande, 
Dourados e, como já destaquei, Corumbá, onde ainda 
existe a previsão de beneficiar futuramente as cidades 
de Três Lagoas e Ponta Porã, contemplando o bem
estar de aproximadamente 1 milhão de pessoas. 

Boa parte destes recursos, Sr. Presidente, con
tou com o meu exaustivo empenho, no inicio deste 
ano, junto aos órgãos federais responsáveis, como os 
Ministérios do Planejamento, Cidades e a Casa Civil, 
o que beneficiou, positivamente, a apresentação de 
projetos encaminhados pelas Prefeituras sul-mato
grossenses. 

Na última semana, o Governador André Puccinelli, 
juntamente com o Prefeito de Corumbá, o petista Rui
ter Cunha, assinou convênio com a Caixa Econômica 
Federal, o que autoriza o inicio das primeiras obras 
naquele importante município, ainda este ano. A ação 
visa a construçâo e ampliação do sistema de sanea
mento e esgotamento sanitário da região Noroeste, 
Centro e PopularVelho onde também serão construidas 
galerias de águas pluviais. O projeto de urbanização 
contemplará ainda as comunidades do Cravo Vermelho 
111, Tiradentes, Pantanal e Lar Doce Lar onde a soma 
total chega a R$120 milhões. 

Saliento ainda que nesse mesmo perlodo, durante 
a entrega de unidades habitacionais do Programa de 
Arrendamento Residencial (PAR), o Governador André 
Puccinelli e o Prefeito da Capital, Nelson Trad Filho, 
assinaram as ordens de serviço para liberação, pela 
Caixa Econômica Federal (CEF), de R$41 milhões, que 
serão destinados às obras de drenagem nas bacias 
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dos Córregos Segredo e Cabaça inseridas no Projeto 
Imbirussu-Serradinho. 

As próximas ações do PAC em Campo Grande 
prevêem a urbanização das comunidades do Vale do 
Córregó Lagoa, das bacias dos Córregos Cabaça e 
Segredo onde se encontram os bairros Jardim Aero
porto, Jardim das Reginas, Residencial Búzios, Jardim 
Itália, Taquaral Bosque, Vila Popular e Portal Caiobá. 
Os investimentos totais na nossa Capital ultrapassam 
R$130 milhões 

Já em Dourados, segunda maior cidade do Esta
do, o PACprevê a ampliação da rede de abastecimento 
de água e da Estação de Tratamento de Esgoto Água 
Boa, contemplando 2B3 quilômetros de novas redes 
coletoras, 17.600 ligações domiciliares. Serão também 
trocados 46 quilômetros de tubulação da rede de dis
tribuição, reduzindo perdas e otimizando o acesso e 
os custos. Nos projetos de saneamento serão aloca
dos R$52,6 milhões. Na urbanização das nascentes 
do Córrego Água Boa e do fundo do vale do Jardim 
Clímax serão investidos R$23 milhões. 

Ao finalizar, Sr. Presidente, saiiento que o·PAC 
lançará ainda obras nOS Municfpios de Três Lagoas, 
na divisa com São Paulo, e Ponta Porã, na fronteira 
com o Paraguai. 

Para aqueles que acreditaram que o PACnão iria 
decolar em nosso Estado, enfatizo que o Presidente 
Lula está provocando uma das maiores revoluções 
no âmbito estrutural do Pais, pois vem transforman
do a realidade das comunidades de estratos médios 
e populares do nosso Pafs e, em especial, do nosso 
Estado, ao investir em setores fundamentais para o 
desenvolvimento e bem-estar da população, o que 
até pouco tempo era sempre esquecido pelas eiites 
dominantes. 

Por isso, em nome do povo de Mato Grosso do 
Sul, agradeço a excelente atenção que o Governo Fe
deral tem dispensado às nossas necessidades. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

A SRA. MANUELA O'ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
srs, Deputados, quero destacar desta tribuna o grande 
papel desempenhado pela imprensa e especialmente 
pela mídia do interior do Pais. Esses comunicadores 
enfrentam inúmeras dificuldades para manter as suas 
comunidades informadas e também para dar voz ao 
interior de nosso País. 

Na última segunda-feira, tive a alegria e satis
fação de participar da comemoração dos 15 anos da 
Associação dos Diários do Interior do Rio Grande do 
Sul- ADI. Fundada em abril de 1992, a ADI reúne os 

1B jornais diários mais lidos e mais influentes do in
terior do Estado. 

Juntos, os diários buscam a constante capaci
tação tecnológica, priorizando a formação de capital 
intelectual capaz de implementar força editorial e in
teratividade com o público leitor. 

Cada jornal da ADI tem uma caracterfstica co
mum: ser o lider regional fortalecendo e defendendo 
os interesses de suas comunidades. 

Os pólos regionais cobertos pelos diários da 
ADI representam o maior contingente populacional 
do Estado. 

A ADI é formada pelos jornais A Platéia (Sant'Ana 
do Livramento); A Razão (Santa Maria); A Tribuna Re
gional (Santo Ângelo); Correio de Gravataf (Gravataí); 
Correio do Su/(Bagé); Diário de Cachoeirinha (Cacho
eirinha); Diário de Canoas (Canoas) Diário Popular 
(Pelotas); Diário Serrano (Cruz Alta); Gazeta do Sul 
(Santa Cruz do Sul); Jornal Agora (Rio Grande); Jornal 
do Povo (Cachoeira do Sul); Jornallbiá (Montenegro); 
Jornal NH (Novo Hamburgo); Jornal VS (São Leopoldo); 
O Informativo do Vale (Lajeado); O Nacional (Passo 
FUndo); e Voz Regional (Erechim). 

Saúdo em especial Maria Lufza Szulczewski, do 
Jornallbiá, de Montenegro, Presidenta da entidade, e 
meu grande amigo Múcio de Castro Neto, Vice-Presi
dente da ADI-RS. 

Por fim, Sr. Presidente, quero homenagear os 
repórteres, fotógrafos, editores, gráficos e demais fun
cionários que enfrentam o desafio diário de trazer aos 
moradores do Rio Grande do Sul informações corretas, 
isentas e atuais. Não é fácil enfrentar as dificuldades 
da nossa profissão, digo isso jornalista que sou, mas 
os veículos reunidos na ADI-RS provam que compe
tência, determinação e união trazem resultados. 

Parabéns pelos 15 anos da Associação dos Di
ários do Interior do Rio Grande do Sul. 

Muito obrigada. 

O SR. FELIPE BORNIER (Bloco/PHS-RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no último dia 22, a UNSP - União Nacional 
dos Servidores Públicos completou 55 anos.. 

Sensibilizados pela falta de atenção do Governo 
Getúlio Vargas nas questões salariais e de direitos tra
balhistas, como PCS (Plano de Cargos e Salários), os 
servidores públicos federais começaram a se mobilizar 
no centro do Rio Janeiro, então Capital nacional, no 
final do ano de 1951. Reuniam-se nas escadarias da 
Câmara dos Deputados, hoje Assembléia Legislativa, 
a fim de discursarem a situação e angariar cada vez 
mais adeptos ao movimento. . 

Ainda em 1951, surgiu a liderança que mais tarde 
viria ser IIder sindical: Lício Hauer, funcionário do Mi



50056 Quinta-feira 27 DIÁRIODA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de2007 

nistério Público e interessado na conquista dos bene
trcios da categoria. 'Todos nós estamos com salários 
defasados e não temos nenhuma garantia futura diante 
deste Governo que acha o funcionalismo público uma 
classe que nada mais é do que obrigada a prestarseus 
serviços em troca de migalhas", discursouele pela pri
meira vez, em encontro desta vez na Cinelândia. 

A cada semana que passava, mais adeptosche
gavam ao movimento dos servidores, com o objetivo 
de reforçar a mobilização. O próprio L1cio Hauer se 
empenhavaem percorreras repartiçõespúblicaspara 
divulgara necessidade que a classe tinha em conquis
tar seus direitos junto aos órgãostrabalhistase o reco
nhecimento perante as autoridades federais. 

Os jornais passaram a reconhecer que o movi
mento dos servidores estava crescendo e passarama 
apoiar a categoria. Os Diários da Noite e de Notfcias, 
hoje extintos, foram os que mais enfatizaram as ma
térias sobre reuniões e assembléias no Rio de Janei
ro.Outros órgãos de imprensa como O Globo, O Dia, 
Rádio Tupi e até a Rádio Nacional que era, e ainda 
é do Governo Federal, noticiavam a mobilização dos 
trabalhadores. 

O dia 25 de agosto de 1952 foi o grande dia da 
categoria. Mais de 2 mil servidores estavam reunidos 
na Cinelândia com o objetivode promoveruma grande 
passeata para reivindicar diretamente ao Presidente da 
República o reconhecimento dosseusdireitos trabalhis
tas.No meioda tarde,saframem direçãoao Paláciodo 
Catete, então sede do Governo, empunhando faixas e 
cartazes comdizeres: Queremos nossos direitos e Reco
nhecimento já dos servidores públicos, entre outros. 

Lício Hauer liderou a passeata até em trente ao 
Palácio. Durante a caminhada os servidores recebiam 
adesõesde apoio até de quem não integrava a catego
ria. Nas portas das lojas e bares saiam gritos de apoio 
aos funcionários públicos e até nas janelas de casas e 
dos sobrados surgiam aplausos para os participantes 
da caminhada, que terminouemfrente ao Cateteainda 
no meio da tarde daquele 25 de agosto. 

De viva vós, L1cio Hauer gritava as palavras de 
ordem sob os olhares atentos dos guardas do Palácio 
do Catete e de autoridades que estavamno interiordo 
prédio.Os pedidos de reconhecimentodos servidores 
duraram mais de 1 hora até que o Presidente Getú
lio Vargas autorizou a entrada do líder da categoria 
em seu gabinete. Lá, foi entregue a pauta de pedidos 
contendo8 itens, sendoos principaisdeleso aumento 
salarial, o reconhecimento da classe junto aos órgãos 
trabalhistas, principalmente, no MinistériodoTrabalho, 
que hoje tem acrescido e Emprego em seu título e o 
Plano de Cargos. 

GetúlioVargas aceitou todosos itensconcedendo 
vitóriatotalà mobilização. Aosairdo Palácio do Catete e 
dara notíciaaos servidores, LlcioHauerfoiovacionado 
pela multidãoque o aguardava com ansiedade. E não 
foi apenas isto. Foipromovida outrapasseata de volta à 
AvenidaRio Branco, onde, na sala de um dos prédios, 
já eramarquivados documentos e atasde reuniões. Os 
servidores fizeram L1cio Hauer levitar e o carregaram 
nos ombros elevando o IIder maior ao alto. 

Depoisdisso, veioa organização comas reuniões 
sendo realizadas como objetivo delegalizar umaentida
de representativa dacategoria. Nomes foram sugeridos, 
como Sindicato Nacional dosTrabalhadores em Órgãos 
Públicos, Sindicato Brasileiro dos Servidores, entreou
tros, até que se chegoua um consenso: UNSP- União 
Nacional dos Servidores Públicos, quefoi devidamente 
oficializada nodia 22 de setembro de 1952e teveo seu 
primeiroestatuto oficializado em 28 de setembro. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE.Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sras.e Srs. 
Deputados, o património e o acervo cultural de Per
nambuco são dos mais ricos do País, se contarmos 
o que está sob a guarda das Prefeituras, do Governo 
Estadual e da União. É de ressaltar-se a iniciativa da 
Prefeitura do Recite de promover, naCapital do Estado, 
o CircuitoCulturaldos Museus,com serviço de ônibus 
nos sábados e domingos, o que permite a turistas, 
pesquisadores e estudantes interessados conhecer 
as coleções públicas e privadas - inclusive a Oficina 
Cerâmica Francisco Brennand, na Várzea, e o Instituto 
Ricardo Brennand, também naquele aprazlvel subúr
bio recifense, este último com uma notável coleçãode 
quadros do pintor holandês Frans Post. 

Postveio com Mauricio de Nassauao Recife, no 
século XVII, e ali pintou as paisagensde Recife, Olin
da, Igarassu, margens do Rio São Francisco e Porto 
Calvo, em Alagoas. Sendo um retratista, Post pintou 
tipos e costumes do Brasildaqueleséculo. Suaspaisa
gens, ao lado das figuras pintadaspor Albert Eckhout, 
constituem valiosa mostra do Nordeste brasileiro, tal
vez única no Brasil.É bem verdadequeos quadrosde 
Eckhoutestão na Dinamarca, mascópias foram feitas 
no século XIX por iniciativa do Imperador D.Pedro 11, 
e toda uma documentação fotográfica se acha dispo
nlvel para consulta dos interessados. Essacoleção foi 
exposta no Recifee em São Paulo, em 2005. 

Gostaria de referir-me, ainda, aos outros mu
seus existentes no Estado e de muito interesse para 
os estudiosos: o Museu do Estado, instalado em anti
ga residênciasenhorialdo século XIX, comacervo de 
pinturas, gravuras, móveis, armaria, porcelana, esta 
enriquecida com a Coleção Roquede Brito Alves, do
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ada ao Estado em 2005; o Museu da Cidade do Recife, 
instalado no antigo Forte das Cinco Pontas, iniciativa 
do Governos do Estado e da Prefeitura do Recife, em 
tins dos anos 80, e que reúne excelente documenta
ção sobre a cidade desde 1530, inclusive numismática, 
idéia do escritor e jornalista Marco Aurélio de Alcântara, 
que teve o apoio do Ministro Delfim Netto, no Gover
no Figueiredo; o Museu Murilo La Greca, que contém 
mostras da obra do pintor pernambucano; o Museu de 
Arte Moderna Aluízio Magalhães (MAMAM), que foi 
instalado em prédio do século XIX, no cais da Rua da 
Aurora; o Museu do Homem do Nordeste, da Fundação 
Joaquim Nabuco, criado por Gilberto Freyre, nos anos 
60170; o Museu do Instituto Arqueológico, Histórico e 
Geográfico de Pernambuco; o Museu de Arte Sacra, 
em Oíínda: o Museu de Lampião, em Serra Talhada; 
e dezenas de galerias de arte espalhadas em toda a 
cidade do Recife e também em Olinda. 

Vale a pena conhecer, também, os acervos dos 
Conventos e Mosteiros de Pernambuco, abertos à vi
sitação pública. Breve teremos, se tudo der certo, o 
Centro Cultural do Banco do Brasil, que será uma nova 
entidade catalizadora de iniciativas e promoções na 
área das artes plásticas, visuais e cênicas, podendo 
ter um museu multidisciplinar. 

Sem vaidade e sem preconceito, posso dizer 
que o patrimônio cultural de Pernambuco representa 
a história de um povo que sempre procurou preservar 
o seu passado como referencial de vida. 

Isso é Pernambuco imortal! 

v- ORDEM DO DIA 

FRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS: 

RORAIMA 

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc 
Francisco Rodrigues DEM 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 6 

AMAPÁ 

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc 
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc 
Lucenira Pimeritel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Amapá: 7 

PARÁ 

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc 
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc 
Total de Pará: 14 

AMAZONAS 

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc 
Carlos Souza PP 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmriPhsPrb 
Total de Amazonas: 6 

RONDÔNIA 

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Vaiverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc 
Total de Rondônia: 5 

ACRE 

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc 
Henrique Afonso PT 
IIderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Acre: 6 ' 

TOCANTINS 

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc 
Nllmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 7 
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MARANHÃO. 

Catlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPtb 
Davi Alves Silva Júnior PSC PmdbPscPtc 
Domingos Dutra PT 
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc 
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPtb 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo'PMDB PmdbPscPtc 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 14 

CEARÁ 

Mosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPtb 
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunlcio Oliveira PMDB PmdbPscPtc 
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc 
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPs'cPtc 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc 
Total de Ceará: 18 

PIAuí 

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPtb 
Ciro Nogueira PP 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Piauí: 5 

RIO GRANDE DO NORTE 

Belinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPtb 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPtb 

Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPtb 
Total de Rio Grande do Norte: 7 

PARAíBA 

Armando Abflio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPtb 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Rômulo Gouveia PSDB 
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc 
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc 
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc 
Total de Paraíba: 10 

PERNAMBUCO 

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPtb 
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc 
Carlos Wilson PT 
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPtb 
Fernando Ferro PT . 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Inocêncio Oliveira PR 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB Psbf'dtPCdoBPmnPhsPtb 
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPtb 
Total de Pernambuco: 17 

ALAGOAS 

Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc 
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc 
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc 
Mauricio Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc 
Total de Alagoas: 8 

SERGIPE 

Albano Franco PSDB 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc 
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
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Valadares Filho PSB PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Sergipe: 7 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
José Carlos Aleluia DEM 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jusmari Oliveira PR 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPlc 
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Bri"o PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Walter Pinheiro PT 
Total de Bahia: 28 

MINAS GERAIS 

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc 
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc 
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

João Bi"ar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV , 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Juvenil Alves S.Par!. 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc 
Linco!n Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc 
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc 
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc 
Rafael Guerra PSDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc 
Virgflio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 42 

EspíRITO SANTO 

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc 
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc 
Leio Coimbra PMDB PmdbPscPtc 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Neucimar Fraga PR 
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc 
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Espírito Santo: 9 

RIO DE JANEIRO 

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc 
Andreia Zito PSDB 
Arnaldo Vianna PDT PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Ayrton Xerez DEM 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC PmdbPscPtc 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo Cesar PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc 
Edson Santos PT 
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Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc 
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc 
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc 
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bitlar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc 
Marina Maggessi PPS 
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc 
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 37 

SÃO PAULO 

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Aline COrrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zaratlini PT 
Cláudio Magrão PPS 
Clodovil Hernandes PR 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc 
Frank Aguiar PTB 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatlo PT 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorginho Maluly DEM 

José Anfbal PSDB 
José Genofno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tólfano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Marcelo Ortiz PV 
Milton Monti PR 
Paulo Maluf PP 
Paulo Teixeira PT 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Tripolí PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 47 

MATO GROSSO 

Carlos Abicalil PT 
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 7 

DISTRITO FEDERAL 

Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc 
Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc 
Total de Distrito Federal: 7 

GOIÁS 

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
Iris de Araújo PMDB PmdbPscPtc 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bitlencourt PMDB PmdbPscPtc 
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc 
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc 
Pedro Wilson PT 
Ronaldo Caiado DEM 
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Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 14 

MATO GROSSO DO SUL 

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc 
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc 
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 8 

PARANÁ 

Affonso Camargo PSDB 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Assis do Coulo PT 
Barbosa Nelo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Speralico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Guslavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPlc 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc 
Nelson Meurer PP 
Odflio Balbinotti PMDB PmdbPscPlc 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc 
Ricardo Barros PP 
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc 
Takayama PSC PmdbPscPtc 
Total de Paraná: 22 

SANTA CATARINA 

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPscPtc 
José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goetten PR 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 12 

RIO GRANDE DO SUL 

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Belo Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc 
Dardsio Perondi PMDB PmdbPscPtc 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPlc 
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP . 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Matteo Chiarelli DEM 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcfsio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 27 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
lista de presença registra o comparecimento de 397 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pas
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa 
e da constante da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Item 
Único. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
 
N° 558-8, DE 2006
 

(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Outros)
 

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui 
ção n° 558-8, de 2006, que dispõe sobre a 
inclusão da CPMF nas disposições do § 2°, 
do artigo 76 do Ato das Disposições Consti 
tucionaisTransitórias - ADCT da Constitui 
ção Federal; tendo pareceres da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade desta e das de nOs 
23, 50, 66, 90, 112 e 113/2007, apensadas 
(Relator: Dep. Eduardo Cunha); e da Co
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missão Especial, pela admissibilidade das 
emendas nOs 1 a 26, 28 e 29 e, no mérito, 
pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 50/2007, com substitutivo; 
pela rejeição desta e das de nOs 23, 66, 90, 
112 e 11312007, apensadas, e de todas as 
emendas apresentadas na Comissão Espe
cial (Relator: Dep. Antônio Palocci). 

Tendo apensadas as PECs nOs 23/07, 
50/07, 66f07, 90f07, 112/07, 113f07 e 
139f07. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento de seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do inciso VI do art. 117, do Regimento Interno, 
retirada da pauta da PEC n° 558-B, de 2006, 
constante da Ordem do Dia de hoje. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 
2006. - Deputado Fernando Coruja, L1der 
do PPS". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Vicenli
nho, que falará contra o requerimento. (Pausa.) 

Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado 
Ricardo Barros, que falará contra o requerimento. 

O SR. RICARDO BARROS (PP·PR. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, somos contra a retirada de 
pauta da matéria. Queremos votá-Ia de imediato. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Fernando 
Coruja, que falará a favor do requerimento. (Pausa.) 

Para encaminhar, concedo a palavra ao Depu
tado Arnaldo Faria de Sá, que falará a favor do reque
rimento. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós entendemos 
que ... 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Peço 
desculpas ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, que é 
absolutamente disciplinado. Nada contra VExa., mas 
tomo a liberdade de interrompê-lo, para, em seguida, 
retornar-lhe a palavra. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - À vontade. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Dado 

que há uma disputa pela obstrução, informo a todos 
que, decorrido o prazo regimental, não concederei um 
segundo a mais. Espero não errar muito. Nesse senti
do, peço a colaboração de V.Exas. 

Como há o desligamento automático do micro
fone, quando se encerra o prazo do orador, a briga 
será com a máquina e não com a Mesa. O meu pedido 

será estendido aos Presidentes que me substitulrem 
durante os trabalhos. 

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo dar 
uma informação ao Plenário que creio ser de interesse 
público. Estivemos aqui, disciplinadamente, atendendo 
à convocação desta sessão extraordinária. A Ordem 
do Dia, que, regimentalmente, teria de se iniciar por 
volta das 11h, começa agora, com largo atraso. Fomos 
informados, inclusive eu, de novo, na condição de L1
der excluldo, de que havia negociações. Até a Agência 
Câmara divulgou que havia uma reunião de LIderes da 
Oposição. E, reitero, nem todos foram chamados. 

Mas sabemos o que é ser a minoria da Minoria 
e estar eqüidistante de uma e de outra visão que po
lariza e hegemoniza, embora os nossos direilos nós 
cobramos sempre, e quase sempre V.Exa. os acolhe. 
Ontem e hoje foi diferente e desconheço o porquê. Não 
sei qual é o mistério dessas negociações. 

Peço, portanto, a VExa. a gentileza de esclarecer 
os fatos. Sei que houve gestões que não deram certo. 
Afinal, o que está havendo, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pri
meiro, não respondo pela Agência Câmara. O conte
údo da noUela é de responsabilidade dela e dos seus 
órgãos de comunicação. 

Segundo, repito a informação que dei ontem a 
VExa. Estamos tentando chegar ao acordo quanto às 
emendas aglutinalivas, como o próprio nome explica. 
É tradição da Casa a emenda aglutinativa servir para 
compor posições não necessariamente a partir de 
destaques individuais e de bancadas. 

Ocorre que - não estou fazendo julgamento, é 
uma constatação - no caso da CPMF,apareceram pelo 
menos 65 emendas aglutinativas, o que teria, a partir 
dai, 2 caminhos: discutir encaminhamentos, mas tarn
bém, além de ter havido uma triagem pela assessoria 
e várias calrarn, haverá encaminhamento de votação 
de destaques individuais em globo. E, na conttnuída
de, todos entenderão melhor a que me refiro, uma vez 
que pode ou não haver acordo para se separar alguns 
destaques individuais e se criar condições de se apre
sentar emenda aglutinativa. 

Como não houve acordo, há pouco o que relatar. 
Durante o andamento da sessão, serei informado das 
estratégias daqueles que estão mais diretamente en
volvidos no caso de emendas aglutinativas, que não 
é o caso do PSOL. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Fernando 
Coruja, que falará a favor do requerimento. 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamenta
res, sem dúvida alguma, neste segundo mandato do 
Presidente Lula, o Governo tem dado mais atenção à 
prorrogação da CPMF. 

O Brasil possui inúmeros problemas e precisa 
discutir polêmicos assuntos, como a reforma tributá
ria. Todos aqui concordam sobre a necessidade de se 
reformar o sistema tributário brasileiro, uma vez que 
é impróprio e injusto, provoca a guerra fiscal e tributa 
de forma inadequada os mais pobres. Além disso, a 
tabela do Imposto de Renda não é progressiva. 

O Brasil precisa discutir questões que passam 
pelo modelo econõmico. Podemos ver, por exemplo, 
que, só no mês de agosto, o Governo economizou 
3,4 bilhões de reais. Isto é apenas a queda dos juros 
em agosto. Colocou no caixa do Governo mais 3,4 bi
lhões de reais. 

Mas todas esses assuntos não são discutido por
que o Governo não quer tratar deles. inciusive o deba
te da reforma polrtica - travamos amplo debate - não 
evolui porque o Governo demonstrou desinteresse. No 
entanto, quando o assunto refere-se a reforçar o caixa, 
o Governo entra com força total no debate. 

Queremos retirar de pauta a CPMF. Houve uma 
votação nesta Casa em primeiro turno e o Governo a 
ganhou com 338 votos, mas sabemos quanto custou 
essa vitória. Certamente, houve muitas negociações 
- e uso novamente a terminologia do filósofo Roberto 
Jefferson - não-republicanas nesta Casa para aprovar 
a CPMF no primeiro turno. Mas ainda há uma longa 
caminhada: 36 emendas aglutinativas, 7 destaques da 
Oposição, além de destaques da base do Governo e 
o segundo turno. 

Mesmo com a aprovação da CPMF, por hipóte
se, nesta Casa e no Senado, é preciso discutir ques
tões que perpassam o pacto federativo no Brasil. Se a 
CPMF é importante para o caixa do Governo, para a 
macroeconomia, como alguns levantam, embora não 
discordemos, é preciso, a partir da sua aprovação, 
discutir o pacto federativo, a partilha da contribuições 
federais, a diminuição rápida na alíquota da CPMF, o 
que o Governo não está disposto a fazer. 

Acreditamos ainda na possibilidade de se deba
ter o assunto sob o contexto da reforma tributária. É 
possível incluir no debate a Emenda n° 29. Quando 
se discute a saúde, costuma-se dizer que, se a CPMF 
não for aprovada, diminuirão os recursos para a área. 
E a saúde precisa de muito mais dinheiro. A Emenda 

Constitucional n° 29 aguarda apreciação há mais de 
5 anos, e o Governo não a debate. 

Não podemos fazer de conta que a CPMF é uma 
questão isolada. Se o único objetivo for engordar o caixa 
do Governo, tudo bem. O Governo empurra a medida 
goela abaixo Oposição, consegue conquistar alguns 
setores de sua base, por mecanismos de pressão, 
com cargos, liberação de emendas e outros, e coopta 
Deputados - o PPS mesmo está perdendo Deputados 
nesta votação por conta disso; há Parlamentares indo 
para a base do Governo e dizendo aos jornais que foi 
oferecida liberação de emendas. 

Por isso encaminhamos requerimento pela re
tirada de pauta da matéria. É prudente a retirada de 
pauta. É preciso discutir mais, verificar o que está acon
tecendo, fazer o debate de forma mais ampla. E, se 
o Governo aprovar a CPMF fundamentalmente goela 
abaixo, como quer fazer, ver se não há uma manobra 
para aprovar outras questões que passam pela partilha 
com Estados e municípios e pela redução, não lenta e 
gradual, como alguns falam, de 0,2% por ano, mas pela 
redução drástica da CPMF, nos próximos anos. 

Encaminhamos "sim". 

O Sr.Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Nercio Rodrigues, I" Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Em 
votação o requerimento de retirada de pauta. 

Como vota o PSOL? (Pausa.) 
Como vota o PPS? (Pausa.) 
Como vota o PV? (Pausa.) 
Como vota o PTB? 
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB 
vota"não". 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o PP? (Pausa.) 

Como vota o PR? 
O SR. L1NCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PR 
vota"não", 

Pedimos celeridade dos membros da base para 
seguirmos na votação. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o PSOL? 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para 
nós, a CPMF, que não se negocia, não se discute, 
não se transige, apenas se prorroga por mais 4 anos, 
atinge toda a população na medida em que incide no 
preço das mercadorias. Portanto, é uma falácia dizer 
que apenas 17% da população pagam o tributo, Es
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ses pagam diretamente. Indiretamente, todos pagam 
ao adquirir um sabonete ou um autom6vel - aqueles 
que podem. 

Exigimos do Governo o que ele promete fazer no 
Senado e não na Câmara: a negociação e o debate 
sobre a arrecadação total, os tributos e a perspectiva 
de uma reforma tributária justa. 

Portanto, somos a favor do requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Aler

to o Plenário que, por decisão da Mesa, o tempo de 
orientação será, rigorosamente, de 1 minuto, sem di
reito ao famoso "Para concluir". 

Como vota o PPS? (Pausa.) 
Como vota o PSDB? 
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. nos 
prometeu pelo menos 1 minuto. Com o microfone cor
tado, fica diffcil. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - V.Exa. 
está perdendo tempo. 

O SR. LOBBE NETO - Peço a V.Exa.que me avi
se um pouquinho antes de completar 1 minuto, porque 
quero ser rigoroso nesse tempo. 

A orientação será "sim" a esse requerimento. 
Estava em debate muito importante na Comissão 

de Educação. A CPMF poderia ajudar a educação brasi
leira e também a saúde, que está um caos, pois há um 
apagão. E o Governo fica s6 no discurso, não trabalha 
em benéfico daqueles que procuram a saúde. 

Sr. Presidente, o voto é "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Narcío Rodrigues) - Como 

vota o PP? 
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, precisamos 
concluir a votação hoje. Não é possrvel procrastinar 
mais. Conseqüentemente, o PP vota "não" ao reque
rimento que tira a matéria de pauta. Temos de concluir 
o primeiro turno da votação da emenda que prorroga 
a CPMF. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o PV? 

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV 
vota contra a retirada. A Casa precisa trabalhar, e esses 
requerimentos continuam travando o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o PR? (Pausa.) 

Como vota o Democratas? 
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
Mesa está perdendo a fidalguia: corta tempo, prazo, 
aquilo que é normal na atividade parlamentar. O Go
verno já perdeu o pudor há muito tempo e tenta im

plantar algo nesta Casa por osmose. Infelizmente, a 
Mesa quer cortar o direito a emendas. Discutir isso em 
plenário. Temos posição muito clara a favor da popu
lação brasileira e contra a renovação da CPMF e de 
sua recriação. 

Está havendo atropelamento e açodamento. A 
Câmara dos Deputados se transformou num mercado 
persa. É triste ver nos jornais, como vemos no dia de 
hoje, as negociações e negociatas que estão ocorren
do. Estaremos em resistência democrática para que 
não haja atropelamento. 

Encaminhamos pela retirada do projeto para que 
a sociedade saiba o que está acontecendo. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) -Ilustre 
Deputado Paulo Bornhausen, a Mesa está apenas, num 
momento de grande embate do Plenário, seguindo o 
que dita o Regimento interno. 

Como vota o Bloco Parlamentar PSBIPDT/PCdoBI 
PMN/PHSIPRB? 

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o bloco en
tende que a discussão já perdura por muito tempo. Não 
concorda com as afirmações da Oposição de que a 
prorrogação tem sido mantida para troca de cargos. 
Não é esta a posição do bloco. Votamos "não" ao re
querimento. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o PT? 

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não" 
ao requerimento porque defende, com convicção, que 
a CPMF é boa neste momento não s6 para o Gover
no, mas para o Pais. Como disse com todas as iinhas 
e números o Ministro Antonio Palocci, quem paga a 
CPMF são 27 milhões de brasileiros. Quem recebe seus 
beneffcios são 160 milhões que precisam de saúde, 
aposentadoria e dos programas sociais. 

Por isso, votamos com convicção a CPMF e, 
neste momento, contra o requerimento, que é mais 
uma tentativa de procrastinar decisão tão importante 
para o nosso Pars. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota Bloco Parlamentar PMDB/PSCIPTC? 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blocol 
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, vamos completar esse processo de votação. 
Não adianta ficarmos nessa delonga para ganhar tem
po, quando o Pars quer uma definição, seja qual for. 

Já iniciamos o processo de votação, hoje é sua 
complementação. Portanto, "não" ao requerimento, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o PPS? 
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o SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já 
encaminhamos o requerimento do PPS e, evidente
mente, votaremos "sim". 

Apelamos para o Plenário no sentido de que vote 
"sim" à retirada de pauta. Já passa das 13 horas, esta 
sessão acabará daqui a uma hora e meia, e certamente 
não haverá espaço para votar nenhuma matéria. É de 
bom alvitre rediscutir a matéria para ver se se encontra 
solução melhor para o Pais. 

Há divergências. Não concordamos em que a 
CPMF seja um bom tributo. Aliás, não procede o ra
ciocfnlo apresentado pelo eminente Deputado Antonio 
Palocci de que o tributo é pago por alguns milhões 
para beneficiar a maioria. Assim ocorre com qualquer 
tributo. Não existe tributo pago por mais para beneficiar 
menos. Todos os tributos são pagos por poucos para 
beneficiar a maioria. Todavia, a CPMF não é paga só 
pelos que a pagam diretamente, é paga pela sociedade 
como um todo, porque o tributo tem impacto em toda 
a cadeia produtiva. 

Por todo o exposto, encaminhamos o voto 
"sim". 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota a Minoria? 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é 
obvio que a contribuição incide sobre todas aS ope
rações bancárias. O industrial, quando produz, nas 
suas operações bancárias, paga CPMF. Ele transfere 
esses custos para o comerciante. E este, por sua vez, 
paga de novo a CPMF e transfere os custos para o 
consumidor. 

O consumidor pode até não fazer operações 
bancárias diretas, mas sobre elas já está incidindo a 
CPMF, e não à taxa de 0,38%, mas o dobro, 0,76%. 
Então, é um tributo que reincide na cadeia comercial; 
é pago por toda a sociedade; é danoso à economia e 
sacrifica sobretudo os mais pobres na ponta do consu
mo. Todo cidadão brasileiro pobre, quando consome, 
está pagando um tributo acumulado. 

Por isso, votamos "sim" ao requerimento de re
tirada de pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o Governo? 

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convocamos 
todos os Parlamentares para virem a plenário. 

O Governo vota "não" à retirada de pauta. Que
remos votar imediatamente a CPMF. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Quero 
pedir desculpas ao Uder da Minoria, pois não foi um 
ato da Presidência, foi um problema eletrônico. Foram 

subtraídos 6 segundos de V.Exa. A Mesa fica lhe de
vendo para a próxima. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Em 
votação o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Os 
Srs. Deputados que forem pela aprovação permane
çam como se encontram. (Pausa.) 

REJEITADO. 
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC.) - Sr. 

Presidente, peço verificação. 
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP) Sr. Pre

sidente, peço verificação conjunta. 
O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC.) - Sr. Presidente, 

peço verificação conjunta. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Veri

ficação conjunta concedida. 
O SR. AYRTON XEREZ - Sr.Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. AYRTON XEREZ (DEM-AJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Democra
tas está em obstrução. 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
PSDB está em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Aodrigues) - A 
Presidência solicita aOS Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter infcio a votação pelo sis
tema eletrônico. 

Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto. 
O SR. BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Narcío Aodrigues) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Minoria 
vota "não" e convida os Srs. Deputados para compa
recerem ao plenário. 

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-AS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PDT em nome do Bloco Parlamentar PSB/PDT/ 
PCdoB/PMN/PHS/PAB pede aos colegas do partido 
que venham a plenário para votarmos "não". 

Queremos votar durante a tarde e também à noi
te. Acho que é preciso decidir a CPMF no voto. Quem 
é a favor vota a favor; quem é contra vota contra. Não 
tem por que esconder. Aqui ninguém vai dar o tapa 
e esconder a mão. Todo mundo vai mostrar a cara, e 
nós vamos mostrar a nossa Cara a favor do Brasil e a 
favor da CPMF. 
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o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - A 
orientação já foi feita, Deputado. 

O SR. POMPEO DE MATTOS - Muito obrigado, 
Sr. Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o PR? 

O SR. L1NCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da 
República está convocando seus membros para virem o 
mais rápido posslvel ao plenário, para encaminharmos 
o voto "não" e darmos seqüência à votação de hoje. 
Se preciso for, vamos até a madrugada, mas chama
mos os membros da Partido da República e pedimos 
que não demorem, que venham o mais rápido possível 
para encaminharem o voto "não". 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS 
está em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - O PPS 
está em obstrução. 

Como vota o PT? 
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós da bancada 
do PT conclamamos a nossa bancada para, como fi
zemos na votação do projeto, do substitutivo principal, 
vir ao plenário para derrotar esse requerimento, der
rotar a obstrução e votar a matéria. Queremos votar 
a matéria hoje. Isso será possível se permanecermos 
em plenário. A CPMF é muito importante para o País, 
para as políticas sociais do nosso Governo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOL, per
manentemente no plenário, sem ·buscar cargos, mas 
em busca de uma causa, está em obstrução. 

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido 
Verde convida todos os seus membros a compare
cerem ao plenário o mais rápido possível e, segundo 
a orientação do partido, votarem "não" à retirada de 
pauta. Solicita o partido que todos venham a plenário 
o mais rapidamente possivel. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - En
quanto procedemos à votação, vou retomar a lista de 
inscritos para breves comunicações. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao orador inscrito, ilustre Deputado 
Edinho Bez. (Pausa.) Ausente. 

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Rogerio 
Lisboa. (Pausa.) Ausente. 

Concedo a palavra ao Deputado Pedro Wilson. 
O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srs, Parlamenta

res, comunico a esta Casa que o Presidente Lula e o 
Ministro Paulo Vannuchi presidiram solenidade em ho
menagem à política nacional de proteção às pessoas 
portadoras de deficiência. 

O Presidente Lula e o Ministro Paulo Vannuchi, 
em apresentação cultural, demonstraram o carinho do 
Governo para com o assunto, seja por meio do Minis
tério do Desenvolvimento Social, Ministério da Edu
cação, Ministério da Cultura ou da própria Secretaria 
Especial de Direitos Humanos. 

O Ministro Paulo Vannuchi afirmou a necessida
de de acolher, no campo do trabalho, do esporte e do 
lazer, essas pessoas que, por nascimento ou acidente, 
tiveram suas vidas dirigidas à necessidade especial. 

Acorreram ao evento Deputados, Deputadas, 
representantes de vários Estados e da Coordenação 
Nacional de Defesa da Pessoa Deficiente. 

Registro, também, a presença da Vereadora Ci
dinha Siqueira, Presidenta da Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara Municipal de Goiânia. É a luta 
em favor de todos os portadores de deficiência que 
precisam de educação e de esporte. 

Registrou-se, por ocasião dos Jogos Parapan
Americanos, a presença extraordinária de homens 
e mulheres que ganharam dezenas de medalhas de 
ouro, para a glória e a honra do Brasil. 

Por isso, nossos parabéns ao Presidente Lula, 
ao Ministro Paulo Vannuchi e a toda a sua equipe pelo 
trabalho belíssimo de proteção, defesa e promoção das 
pessoas portadoras de necessidade especial. 

O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. AYRTON XEREZ (DEM-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada 
do Democratas reafirma que estamos em obstrução e 
que lutaremos como os espartanos, no Desfiladeiro das 
TermópiJas, até a morte, contra as flechas inimigas, as 
páginas do Diário Oficial carregadas de nomeações, e 
combateremos, se necessário, à sombra, até a morte 
pela obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Pas
so a palavra ao próximo orador inscrito, Sr. Deputado 
Chico Abreu. (Pausa.) Ausente. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Ferro. 
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras. e Srs. 
Parlamentares, a viagem do Presidente Lula e o encon
tro dele em Manaus com o Presidente da Venezuela, 
Hugo Chávez, foi alvo de uma série de agressões por 
parte das Lideranças da Oposição. Refiro-me especi
ficamente à atitude do Senador Arthur Virgllio que, de 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 50067 

maneira colérica, comunica que a Oposição tentará 
impedir a Venezuela de entrar no MERCOSUL. 

Essa explosividade da Oposição contra o Presi
dente Hugo Chávez me faz querer refrescar a memória 
de algumas Lideranças. Essa raiva contra o Presidente 
da Venezuela é descabida, desnecessária e irrespon
sável. Hugo Chávez foi eleito, pelo voto, Presidente 
de uma nação com a qual temos relações comerciais, 
diplomáticas e culturais históricas. 

Carece de autoridade moral aquele Senador 
ao querer permitir ou não a entrada da Venezuela no 
MERCOSUL, já que o Governo Fernando Henrique 
Cardoso condecorou o então Presidente do Peru, Al
berto Fujimori. Deram a mais alta comenda do País a 
Fujimori - como se isso não fosse nada. Agora, que
rem impedir, de maneira irresponsável, a entrada da 
Venezuela no MERCOSUL, prejudicando negócios en
tre o Brasil e aquele país, por uma rixa, por uma raiva 
particular, por não concordarem com as posições do 
Presidente da Venezuela. 

Quero pedir, então, que tenham mais coerência, 
mais compreensão e mais responsabilidade nesse 
tipo de postura e de procedimento que, além de pou
co inteligente, é irresponsável, porque não vimos essa 
mesma bravata quando se referia a outras "lideranças" 
- entre aspas -latino-americanas, como Fujimori, como 
Menem, que, curiosamente, hoje estão presos ou sen
do processados, como Salinas de Gortari, do México, 
envolvido em corrupção, em negócios de narcotráfico 
e coisas do tipo. 

Portanto, apelamos à Oposição mais sensata para 
que não enverede por esse caminho pouco inteligente 
e irresponsável de criar problemas diplomáticos ou po
líticos com um pais vizinho com o qual - a Oposição 
pode até não concordar - devemos manter relações 
políticas e diplomáticas. 

Quero entender que esse tipo de bravata faz parte 
muito mais de um jogo de cena, que desqualifica a nos
sa Oposição. Pode até agradar aos olhos dos Estados 
Unidos, pode até agradar aos olhos do Sr. Bush, mas, 
seguramente, não é bom para as relações comerciais 
dos nossos paises. 

Creio que essa atitude não está à altura da boa 
política, das boas relações políticas. Portanto, quero 
crer que isso se trata muito mais de bravatas irres
ponsáveis do que propriamente de atitude política do 
conjunto das oposições, que deverá concordar com a 
entrada da Venezuela no MERCOSUL, porque isso é 
bom para o nosso continente, para a nossa integra
ção política, econõmica e cultural e que deve ser parte 
crescente da nossa integração histórica. 

Muito obrigado. 

o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Zenaldo Coutinho, 
para uma Comunicação de Liderança, pela Minoria. 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Como 
Lider. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, enquanto estamos discutindo um as
sunto gravissimo do Brasil e dos brasileiros - a ques
tão tributária, os elevados custos da máquina pública 
brasileira, com tantos tributos, impostos, contribuições 
que oprimem o cidadão comum, entre todos, certamen
te, um dos piores é a CPMF, pela sua incidência em 
toda a cadeia produtiva, pela sua ocorrência em todas 
as movimentações bancárias e a sua transferência de 
custo para o consumidor comum, para a maioria do 
povo brasileiro, para o mais pobre -, surpreende-me o 
discurso do eminente Deputado do PT, que vem aqui 
defender o Presidente da Venezuela. 

Creio que há um equivoco não apenas da opor
tunidade, mas até do ambiente. O Presidente da Ve
nezuela, caudilho, ditador, com pretensão de assumir 
uma coordenação polftica na América Latina, com 
todas as suas atitudes insanas e de desrespeito à 
democracia mundial, em especial na Venezuela, vem 
oprimindo suas oposições. O Parlamento brasileiro 
não é o fórum adequado para defesa desse caudilho 
da América do Sul. 

Ele que seja defendido no parlamento venezue
lado onde nem sequer oposição existe. Mas em nosso 
País, depois de tantos arroubos desse caudilho em 
agredir o nosso Parlamento e os brasileiros, em ser 
solidário a ações intervencionistas como a da Bolívia 
contra a PETROBRAS, é no mini mo um equívoco e 
uma terrível inoportunidade, considerando que estamos 
aqui a tentar sensibilizar o Governo e a sua base para 
a necessidade de uma reforma tributária. 

Não está em questão apenas a CPMF, que pode, 
num percentual simbólico, significar o controle e o mo
nitoramento das operações bancárias, mas jamais e 
em tempo algum pode alguém admitir de bom senso 
que essa contribuição deva permanecer nos patama
res em que existe. 

Há pouco, na orientação da Minoria, dizia que 
essa contribuição incide desde a cadeia industrial de 
produção até o consumo, sendo várias vezes incidente 
sobre o consumo. Quando chega ao usuário comum, 
ao cidadão que vai comprar, já ocorreram sucessivas 
operações bancárias tributadas. Essas sucessivas 
tributações requerem obviamente a transferência do 
custo para quem? Para o pobre que consome. 

A Oposição insiste e resiste na discussão a fim 
de que busquemos um entendimento para sensibilizar 
o Governo. Não será aqui na defesa de um Fujimori da 
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vida, tampouco de Hugo Chávez da vida, que iremos 
conseguir aprimorar a democracia brasileira. 

Se queremosum pais com democraciaestável e 
consolidada, temos que aprimoraras nossasrelações 
institucionais. Neste momento, infelizmente, o que a 
grande rnldia informa do que está acontecendo nos 
bastidores é lesivo à relação institucional. Se efetiva
menteestá ocorrendoum balcãode negócios, de rela
ções obscurasentre governos, patrocinando açõesde 
Parlamentares, isso, no rnlnirno, requer uma reflexão 
do Parlamento brasileiro. 

Vamos ser sempre atingidos nesses momentos 
pelos nós a serem desatados no Parlamento pelas 
ações do Governo, pelas omissões de muitos, pela 
conivência de outros? 

O pontocruciale fulcral dadiscussãoé a reforma 
tributária. Emtodos os discursos, de todosos partidos, 
ela tem sido reiterada como necessária. Não há um 
Parlamentarque eu conheça que não diga: "Precisa
mos de reforma tributária". Todos reafirmam. Quando, 
porém, chega a hora de materializarmos o discurso e 
as idéias, ficamos perdidos, sobretudo nessemomento 
em que se vem defender o caudilho Hugo Chávez. 

Não precisamos de Hugo Chávez no MERCO
SUL. Precisamos do MERCOSULfortalecidocom re
lações entre os pafses que querem o aprimoramento 
das relações econômicas, mascoma defesade fundo 
da democracia. E a defesade fundode qualquerbloco 
entre partidos deve ter como primado a democracia. 
É o principio necessárioà coligação de esforçospara 
o bem comum. O MERCOSUL pode se transformar 
cada vez mais em um grande instrumentà de garantia 
das relações comerciaisdo continente, comotambém 
um dos instrumentos de defesa dos princlpios demo
cráticos. 

Nessa direção, Sr. Presidente, refuto qualquer 
tentativade se querer misturaressas relações comer
ciais sem se ter a defesa do primado da democracia. 
Nosso PaIs subscreveu inúmeros tratados interna
cionais e reiteradas vezes insistiu em que o prlncíplo 
da democracia é algo importante e fundamental. Dar 
por que minhas palavrasvão na direção da busca da 
sensibilizaçãomediantea obstrução, sim; mediantea 
procrastinação, sim, porque são os instrumentos par
iamentares que nos restam. 

O Brasil todo assistiuà votaçãoda semanapas
sada: 338 Deputadosvotando a favorda CPMF, ape
nas 117 se opondo. Se levarmos em conta apenas a 
questãonumérica, não haverianecessidade de existir 
oposição na Casa.É necessárioutilizarmosos instru
mentos regimentais, legais, na busca da sensibiliza
ção, na buscade fazervaler, pelo discursoe açãodas 
oposições, aquilo que é o anseio nacional: a redução 

da carga tributária, uma economia dinâmica e desa
fogada dessas situações que complicam a atividade 
produtiva. 

O equiHbrio não apenas da produção, mas so
bretudo do consumo, está dentro da desoneração 
tributária. É esse o caminho no qual vamos insistir, 
que vamos reiterare martelar, na esperançade que a 
voz dos partidos de oposição, de alguma forma, pos
sa senão sensibilizar de imediato, fazer com que as 
pressõesexternassobre a Casa levem a consciência 
coletivaa refletirsobre a necessidade de uma boa re
forma tributária, sabendoque a CPMFnão é um bom 
caminho para o Brasil. 

Muito obrigado, Sr.Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (NarcioRodrigues) - Esta 
Presidência prorrogaa sessão por mais 1 hora. 

O SR. JORGINHO MALULY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or
dem.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.e 
Srs. Deputados, o Código de Trânsito Brasileiro com
pletou 10 anos na últimaterça-feira, 18 de setembro. 

Em comemoração à aludida data, foi lançado 
em meu Estado, São Paulo, o estudo da Associação 
NacionaldeTransportes Públicos - ANTP, Trânsito no 
Brasil Avanços e Desafios. 

Nessetrabalho destaco algunstemas. O primeiro 
refere-se aonúmero de mortes notrânsito em3 grandes 
cidades brasileiras, São Paulo, Belo Horizonte e Porto 
Alegre, quecaiu a partir de 1995. NasCapitaispaulista 
e mineira, a quedachegoua quase50%,enquanto em 
Porto Alegre a reduçãochegou a apenas 20%. 

Apesardos avanços, maiorcontrolede velocida
de, municipalização do trânsitoe quedano númerode 
mortes em algumas Capitais, há ações diversas pelo 
Pals tentando mudar ou burlar o Código de Trânsito 
Brasileiro. Existem pressões diversas, às quais sou 
contrário, paraabrandaro valordas multasde trânsito, 
ou para flexibilizaralguns artigos.O próprio Governo, 
tempos atrás, reduziu o valor da multa por excesso 
de velocidade. 

Cabe ressaltar, ainda, os seguintes dados do 
estudo: entre 2003 e 2006, houve 34 mil mortes, 100 
mil pessoas adquiriram deficiências temporárias ou 
permanentes e 400 mil ficaram feridas; atualmente, há 
maisou menos40 milhõesde veículos registrados, 27 
milhões em circulação dos quais um terço é vendido 
anualmente; o Estadogasta28 bilhõescom acidentes 
de trânsito, (atendimento a vitimas,entradaem hospi
tais eo afastamento do trabalho); hojeexistem maisou 
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menos 40 milhões de motoristas e 1,7 milhão obtêm 
CNH/ano, sendo grande parte entre 18 e 24 anos. 

Nesse tenebroso cenário, percebe-se o cresci
mento - é este o ponto central da minha manifestação, 
Sr. Presidente - de acidentes envolvendo jovens na 
faixa etária de 18 a 24 anos, e, infelizmente, grande 
parte desses acidentes deve-se à ingestão de bebida 
alcoólica. Dai a necessidade de tornar mais rigido o 
CTB nesse aspecto, inclusive com a cassação tem
porária da carteira de habilitação dos motoristas res
ponsáveis por acidentes devido à ingestão de álcool. 
Como ação preventiva, tem-se a necessidade de in
cremento de Iniciativas educativas sobre o tema nas 
escolas oficiais de ensino básico. 

Sr. Presidente, todos os jornais do inicio des
ta semana, os telejornais, mostraram acidentes pelo 
Brasil afora, com graves danos, ferimentos, mortes e, 
para nossa tristeza e constatação, a grande maioria 
dos motoristas - inclusive um acidente com Casagran
de, famoso ex-jogador de futebol- estava com Indice 
muito elevado de álcool no sangue. 

Registro minha preocupação nesta Casa, ao co
memorar os 10 anos do Código de Trânsito Brasileiro. 
Temos de ser mais rigorosos com os motoristas que, 
antes de dirigir, ingerem bebida alcoólica. 

. Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - O 
próximo orador inscrito é o ilustre Deputado Eduardo 
Valverde. (Pausa.) Ausente. 

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Carlos 
Brandão. (Pausa.) Ausente. 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Waldir 
Maranhão. 

O SR. WALDIR MARANHÃO (PP-MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, mais uma vez, venho à tribuna fazer 
uma reivindicação que considero justa, após ler ma
téria publicada na revista Época, que diz que o diplo
ma dos nossos universitários faz crescer 2,7 vezes a 
condição de vida e de renda da juventude. 

Se tivermos a clareza de que, há 30 anos, essa 
relação era de 1,5, e está visto que era, por meio da 
Educação, teremos de crescer para emancipar nossa 
sociedade. 

Se temos, de um lado, a CPMF, de outro lado, 
iremos discutir hoje o piso salarial dos trabalhadores 
da Educação. Pontuo, entretanto, mais uma vez, que 
não devemos deixar fora da Ordem do Dia o debate 
sobre a nossa reforma universitária. 

Faço um apelo para que possamos constituir uma 
Comissão Especial que dê curso a essa matéria e, as
sim, tenhamos condições de avançar, cada vez mais, 
na direção da liberdade da nossa sociedade. 

Sr.Presidente, registro ainda que Igarapé, no Ma
ranhão, é um riacho, quase um córrego, um fio d'água 
de quase nada: aquilo que os gaúchos chamam de 
arroio, muito comum nas planicies dos pampas, nos 
alagados amazônicos e na Baixada Maranhense, o 
pantanal que lá temos também. 

igarapé do Meio chama-se um povoado dessa 
região. Conta ele com 11 mil habitantes estimados. 
Trata-se de uma população não toda rural, porque 
aquela cidade é um aglomerado de casas em meio à 
estrada, em determinado ponto da BR que liga São 
Luis a Belém do Pará. Na verdade, o lugarejo ganhou 
autonomia em razão de certo açodamento municipa
lista que, entre outras razões, deu ao Maranhão um 
rol de municfpios com os mais baixos Indices de po
breza do Brasil. 

Digo o que é esse municipio: Produto Interno Bru
to: R$12.033.108,OO, com um percapita de R$1.121,03, 
e IDH de 0,540, indicadores que não são ainda mais 
baixos, porque a área é sede de algumas fazendas 
de gado, numa inversão, alias, danosa ao que have
ria de sugerir o correto aproveitamento de seu solo 
disponlvel. 

Talquadro de grandes carências não é exceçãoao 
panorama geral de numerosos municípios brasileiros. É 
bom que isso seja dito e repetido, porque é muito fácil, 
Sras. e Srs. Deputados, nós nos esquecermos disso, 
trancados nos gabinetes e escritórios de Brasflia. 

É só porque a situação de Igarapé do Meio se 
oferece bem como espelho para muitas regiões brasi
leiras, que eu, envergonhado, exponho à Nação o que 
se passa naquele município de minha terra, cuja gente 
mereceria tratamento digno e decente, minimamente 
respeitoso da cidadania que é sua, inteira e total, tanto 
quanto a tem o mais ilustre dos brasileiros de quais
quer outros rincões da Pátria. 

Em Igarapé do Meio, Sr. Presidente, verifica-se a 
persistência de determinada prática que é uma chaga 
ou uma praga da polftica brasileira, a qual atravessa os 
tempos, imune a todos os remédios que possamos en
gendrar para fazê-Ia sumir dos nossos anais históricos: 
refiro-me à utilização da coisa pública como bem de 
ordem privada, como patrimônio particular, incorporada 
à riqueza pessoal, sem pudores nem rubores. 

A noticia está na Internet: o Ministério Público 
Eleitoral denunciou ao Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão o Sr. Antônio Berto Carreiro dos Santos, 
Prefeito de Igarapé do Meio, por crime de corrupção 
eleitoral. 

Vejamos o caso: o Prefeito foi reconduzido ao 
cargo, nas eleições de 2004, mediante o aliciamento, 
a manipulação de eleitores e a compra de votos. 
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Já esse Prefeito tinha desaprovadas, no TCE es
tadual, as contas de sua administração em exerclcios 
anteriores, por "irregularidades de cunho material e 
forma/", sendo responsabilizado nos termos da lei e 
condenado a repor valores integrais ao Erário municipal. 
Isso, no entanto, não impediu que fosse eleito. 

Muito menos, a prática nefasta apurada pelo 
Tribunal de Contas impediu que o Prefeito de Igarapé 
do Meio se alagasse em práticas ainda mais desa
vergonhadas de alcance sobre a coisa pública, que a 
cidadania de seu município, outra vez enganada por 
ele, lhe confiara. 

Tenho em mão os termos de uma representa
ção contra o Sr. Antônio Berta Carreira dos Santos, 
proposta por Alessandro Ruy Almeida Nobre, e data
da de 31 de agosto último, na qual é pedido o afasta
mento desse senhor do cargo de Prefeito Municipal e 
sua prisão preventiva, por haver ele se "apropriado de 
bens e rendas públicas, desviando-os e utilizando-os 
em proveito próprio ou alheio", conforme tipificado no 
Código Penal. 

Os fatos delituosos imputados ao Prefeito de 
Igarapé do Meio decorrem de Inquérito Policial, ins
taurado em 2 de fevereiro e concluldo em 31 de maio 
deste ano. 

Já antes, em novembro de 2004, o Ministério 
Público Estadual enviou ao Departamento de Polícia 
Federal, sediado em São Luís, otrcio requisitando a ins
tauração de inquérito policial, para apurar fatos como 
os seguintes, praticados por Antonio Berta Carreira dos 
Santos: compra de votos, utilização de funcionários da 
municipalidade em serviços de seu interesse pesso
al, desvio de recursos púbicos, licitações fraudadas e 
também fictícias, falsificação de notas fiscais. 

Para que se tenha idéia dos desmandos do Pre
feito, a Polfcia Federal apanhou o depoimento da Sra. 
Carolina Carreiro dos Santos, que vem a ser a mãe 
daquela autoridade. Pois bem. Em nome dessa senhora 
foi encontrada urna fazenda comprada pela importân
cia de 1 milhão de reais, nada menos, sendo ela uma 
simples aposentada do INSS, com rendimento básico 
de 1 salário mlnimo. 

Outro fato profundamente sintomático: a Comis
são Municipal de Licitações em Igarapé do Meio tinha 
como presidente ninguém menos que a Sra. Eudamar 
Carreira dos Santos, irmã do Prefeito, a qual não re
gateava escrúpulos de habilitar empresas que nunca 
existiram de fato. 

A corrupção que ai se caracteriza é lipica, infe
lizmente, de muitas cidades brasileiras. 

O terrível, porém, não é só isso: é o fato de que 
os tempos andam. avançamos séculos, e esse mau 
costume não se acaba nem se apaga. 

O terrlvel é que tamanha corrupção não pode se 
restringir a um único ramo dos poderes republicanos. 
É grande demais, é vislvel demais, para que fique es
condida. Não, não fica escondido, mas fica impune. 
O crime é apurado, denuncia-se o criminoso, mas o 
processo pára, amarrado por um nó e sujo por uma 
nódoa, no meio do caminho. 

Nesse sentido, pode-se dizer que, em Igarapé do 
Meio, onde a pobreza mora à beira da estrada, não há 
água: há um imenso lago de corrupção. E essa cor
rupção não é banida da coisa pública, porque há uma 
pedra no meio do caminho, para além e para fora das 
forças municipais. 

Trago, Sr. Presidente, esse fato ao conhecimento 
da Nação, para reforçar, uma vez mais, o meu apelo 
para que trabalhemos pela educação de nossos cida
dãos. Não vejo outro meio de sanearmos a Repúbli
ca, de levá-Ia à verdadeira democracia, construída à 
base da igualdade de todos perante a lei. Desejamos 
tornar o FUNDEB instrumento de redenção e provi
mento de novas possibilidades e qualidade de vida 
para aquele povo. 

Que fique o registro, para que se saiba, pelo me
nos, que não concordamos com tantos desmandos - e 
para que os cidadãos brasileiros compreendam que 
alguma voz se levantou em defesa da igualdade de to
dos perante a lei. De todos! Inclusive dos governantes 
de todos os ramos do poder governamental. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - A 
Presidência convoca todos os Parlamentares que se 
encontram nos gabinetes ou em outras dependências 
da Casa para que venham ao plenário, pois estamos 
em processo de votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Valtenir Pereira. 

O SR. VALTENIR PEREIRA (Bloco/PSB-MT. Pela 
andem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, amigas e amigos que nos as
sistem, aproveito a oportunidade para fazer um convite 
a todos os agentes comunitários de saúde e agentes 
de combate às endemias do Brasil, aos Prefeitos, aos 
Secretários Municipais de Saúde e à população em 
geral: no próximo dia 2 de outubro, vamos nos reunir, 
em Brasflia, num grande ato público para comemorar 
o Dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde 
e Agentes de Combate às Endemias. 

Na ocasião, faremos uma grande marcha na Es
planada dos Ministérios para entregarmos uma carta 
de reivindicações dos agentes de saúde e endemias 
ao Presidente Lula, ao Presidente desta Casa, Depu
tado Arlindo Chinaglia, e ao Presidente do Senado, 
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Senador Renan Calheiros, além do Ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão. 

Desde maio, estamos lutando com a Frente Parla
mentar de Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde 
e Agentes de Combate a Endemias.Já visitamos vários 
municípios levando esclarecimentos aos agentes e às 
Prefeituras a respeito da Emenda Constitucional n° 51 
e da Lei Federal n° 11.350, que regulamenta a profis
são de Agente de Saúde e Endemias, assegurando 
a esses profissionais da saúde uma relação estável 
com o Poder Público. 

Entendo que o papel da Câmara dos Deputados 
é, além de legislar sobre os rumos do Pais, zelar pelo 
cumprimento dos trabalhos aqui realizados. Os recur
sos para o programa estratégico dos agentes já estão 
garantidos pelo Ministério da Saúde, mas ainda faltam 
informação e vontade polltica para concretizarmos os 
procedimentos pela efetivação. 

Como Defensor Público, sei da importância de 
garantirmos a prevenção e a promoção da saúde, de 
modo a evitar a corriqueira rotina de filas e falta de leitos 
em hospitais públicos na busca da medicina curativa. 

A jornada é longa, mas a nossa esperança é 
ainda maior. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Pompeo de Mattos. 

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, todo o Brasil acompanha, e 
nós, nesta Câmara dos Deputados, temos a responsa
bilidade de decidir sobre a prorrogação da CPMF. 

Não tenho absolutamente nenhum problema em 
dizer que sou a favor da CPMF. Sou contra o desvio 
do dinheiro destinado à Saúde, sim. Sempre votei a 
favor da CPMF, embora tenho lutado para que parte 
dela fosse destinada aos municlpios, parte aos Es
tados e parte à União. Tanto que apresentei emenda 
nesse sentido. 

Aquele que é governo vota contra a minha emen
da; aquele que é oposição vota a favor. Quando aque
le que era oposição vira governo e o que era governo 
vira oposição, invertem-se as posturas. Mas continuo 
com a mesma posição, lutando para que o dinheiro da 
CPMF efetivamente seja destinado à Saúde e tenho 
clara a compreensão de que não há como abrir mão 
desse dinheiro, em função do caos nos hospitais. Se 
está ruim com a CPMF, pior e muito pior sem ela. 

Portanto, espero que tenhamos cabeça no lugar 
e coerência. Deixemos de hipocrisia. A CPMF é impor
tante para o País e a população terá de pagá-Ia. Quem 
tem mais paga mais, quem tem menos paga menos e 
quem não tem não paga. Vinte e sete milhões de pes

soas a pagam, 160 milhões não pagam, mas esses 
são os beneficiados. Sem esse imposto, a Saúde vira 
um caos - aliás, trata-se de uma contribuição, mas 
funciona como lrrposto, 

Sr. Presidente, nós, do PDT, votamos sim à pror
rogação da CPMF. Não é fácil votar a favor da manu
tenção da CPMF, com toda a campanha publicitária e 
de mldia que se faz pelo fim do imposto. Enquanto na 
oposição, os arautos da moralidade e da justiça querem 
fazer a polrtica do quanto pior melhor, e boa parte da 
elite, para quem a luta pela desigualdade social não 
está na ordem do dia, são contrários à manutenção da 
CPMF, há, felizmente, quem ainda pense na população 
mais carente do PaIs. 

As reclamações contra a CPMF por parte da po
pulação tem a ver com o tamanho da carga tributária, 
que de fato é grande e que precisa ser reduzida. A 
CPMF não é um imposto ruim; é justo e incide funda
mentalmente sobre aqueles que têm mais recursos. 
Basta levarmos em conta que o cidadão que movimenta 
mensalmente 500 reais por mês no banco, paga 1,80 
de CPMF. Então, não é um imposto impactante nas 
finanças do trabalhador. 

As elites e os grandes conglomerados empre
sariais e financeiros, ao liderarem campanha contra 
a CPMF, refletem o pensamento de uns poucos po
derosos. Aqueles que realmente pagam a CPMF, são 
eles, os grandes. Mesmo assim, os valores não são 
em nada relevantes. 

Outro exemplo do baixo impacto da CPMF nas 
finanças de quem paga: uma empresa que movimen
te 50 mil reais paga 180 reais de CPMF, enquanto o 
ICMS abocanha quase 3.500 reais. Assim, fica eviden
te que quem paga valores elevados de CPMF são os 
banqueiros e grandes empresários. Outro motivo da 
chiadeira é que a CPMF é o único imposto insonegá
vel no Brasil. Ninguém sonega CPMF, ninguém fica 
inadimplente, devedor. 

Temos de lembrar ainda que a CPMF não é uma 
invenção diabólica deste Governo. Foi criada no Go
verno Itamar Franco, por sugestão do então Ministro 
da Saúde, Adib Jatene, para investimentos exclusivos 
na área de saúde e naquele momento foi importante 
porque ajudou a resolver momentaneamente a crise. 
Foi renovada no Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, renovada novamente no Governo 
do Presidente Lula e agora, mais uma vez, no segun
do Governo do Presidente Lula. Foi no Governo de 
Fernando Henrique Cardoso, que praticamente toda 
a arrecadação da CPMF teve seu objetivo principal 
desviado e os recursos passaram a ser utilizados para 
atingir superávit primário. PoucosDeputados sabem que 
isso ficou comprovado pela CPI da CPMF, realizada na 
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Câmara, por requerimento de minha autoria. O Relator 
da CPI, Deputado Ronaldo Caiado, em seu relatório 
final, comprovou a mudança de finalidade e defendeu, 
com veemência, a medida adotada pelo Governo. 

Mas, atualmente, no Governo Lula, 40% dos re
cursos vão para a saúde, outra parte para os projetos 
sociais. Os resultados são visfveis. Mas se acabar a 
CPMF, acaba o PAC, acaba o Bolsa-Famflia e tantas 
outras iniciativas positivas do Governo. Isso é o que a 
Oposição, criadora da CPMF, sabe e não tem coragem 
de dizer. Sua cobrança tem uma importância vital para 
os programas do Governo, ou seja, a prorrogação da 
cobrança da CPMF é indispensável ao equiilbrio das 
contas públicas. 

Por outro lado, a extinção da CPMF em nada vai 
aliviar a carga tributária. Isso só acontecerá quando for 
feita uma reforma tributária efetiva e, para tanto, não há 
outro caminho senão um grande pacto federativo, em 
que todos os entes estejam dispostos a abrir mão de 
receitas, no curto e 'médio prazos, em prol do desen
volvimento da economia do Pais como um todo. 

Logo, mantenho minha coerência, voto a favor 
da CPMF e continuo brigando para que ela vá para 
a Saúde. 

Durante o discurso do Sr. Pompeo de Mat
tos, o Sr. Narcio Rodrigues, 10 Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente. 

O SR. DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. DAJÍlIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB·BA. Péla 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a carnara dos Deputados, por inter
médio das Comissões de Finanças e Tributação e de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, tomou 
decisão de grande relevância: aprovar o projeto de lei 
que reconhece as centrais sindicais no Brasil. Essa 
decisão acaba de acontecer. 

Estiveram na Casa para esse fim o Ministro do 
Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, e o ex-Ministro Luiz 
Marinho. Na ocasião, o Presidente da Casa, Deputado 
Arlindo Chinaglia, acompanhou a discussão e a deli
beração da matéria nas duas Comissões. 

Considero a aprovação desse projeto um fato 
histórico e relevante para o Brasil, para a democracia, 
para o movimento dos trabalhadores. Afinal, as cen
trais sindicais já são reconhecidas formalmente, têm 
presença marcante no Conselho de Desenvolvimento 
Econômico, do BNDES, na defesa da poHticade valori
zação do trabalho e de uma polftica permanente para 

o salário mfnimo, o que demonstra o amadurecimento 
dos trabalhadores brasileiros. 

Para que se chegasse a essa decisão, o Governo 
Federal abriu mão de 10% do imposto sindical recolhi
do, em favor do fortalecimento das centrais sindicais. A 
participação de todas as centrais sindicais brasileiras 
contribuiu para que se chegasse ao entendimento que 
levou à aprovação desse projeto. 

Com esse instrumento, fortalecemos a luta dos 
trabalhadores pela realização de ajustes na estrutura 
sindical brasileira, pela propalada reforma trabalhista, 
a fim de preservar e ampliar os direitos dos trabalha
dores. 

Queremos que modificações sejam feitas, mas 
sempre no sentido da preservação e da ampliação dos 
direitos dos trabalhadores. 

Portanto, meus parabéns aos trabalhadores do 
Brasil, às centrais sindicais, ao Governo Federal e a 
todos os que têm contribufdo para o reconhecimento 
legal e formal das centrais sindicais brasileiras. 

O SR. LAEL VARELLA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
VExa. a palavra. 

O SR. LAEL VARELLA (DEM-MG. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, causou-me grande preocupação as 
revelações feitas por Ali Kamel em artigo publicado no 
jornal O Globo sobre o livro didático Nova história crtti
ca, 8" série, distribuldo pelo Ministério da Educação e 
Cultura a 750 mil alunos da rede pública de ensino. 

Como bem realçou o diário carioca: '~ obra é 
uma assustadora compl1ação de informações e análi
ses distorcidas, equivocadas e mesmo erradas sobre 
a História, com um único objetivo: enaltecer o socia
lismo e seus ícones e qualificar o capitalismo com os 
piores adjetivos". 

Pais e mães de famllia, preocupados com a edu
cação e a formação que seus filhos recebem nas es
colas, decidiram criar o Projeto Reeducar, que, refle
tindo o descontentamento com o sistema de ensino, 
visa resgatar a autêntica história do Brasil e fornecer 
subsldios para mudar a mentalidade tendenciosa que 
hostiliza os autênticos valores nacionais. 

Na carta enviada por Juvenal de Arruda Furtado, 
Coordenador do Projeto Reeducar, ele pergunta: Você 
já parou para ver o que nossos filhos aprendem nas 
escolas? Na condição de pai - tenho 3 filhas - confes
so que estou estarrecido. O Brasil mostrado a nossos 
filhos nos livros de História é a escória do mundo, e o 
brasileiro, um povo incapaz. 

Nossos filhos são vitimas de interpretações his
tóricas falsas, grotescas e desrespeitosas que criam 
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neles um profundo sentimento de culpa pelo simples 
fato de serem brasileiros. 

Para dar um basta a esses abusos, pais e mães 
de famflia, preocupados com a educação de seus fi
lhos, lançaram o Projeto Reeducar. 

Certos livros de História apresentam os povoado
res portugueses como invasores assassinos, transfor
mam o Padre Anchieta e os Jesuftas em cúmplices de 
criminosos, e mostram os Bandeirantes como extermi
nadores de índios e caçadores de escravos. 

De Cabral aos dias de hoje, passando por Dom 
João VI, José Bonifácio e Dom Pedro I, ninguém es
capou de críticas injustas ou acusações sem qualquer 
comprovação histórica, mesmo porque são totalmente 
falsas. 

Vejam só o que diz, sobre a Independência do 
Brasil, o livro de História do ensino médio intitulado 
Nova História Crítica do Brasil- 500 anos de História 
mal contada, de Mário Furley Schmidt, largamente 
utilizado em escolas de todo o País: 

"No Museu do Ipiranga, em São' Paulo, 
tem o célebre quadro do pintor paraibano Pe
dro Américo, retratando o dia 7 de setembro 
de 1822. Parece um anúncio de desodorante, 
com aqueles sujeitos levantando a espada 
para mostrar o sovaco". 

Os senhores acham que isso tem cabimento num 
livro de História? Parece redação de folhetim humorís
tico de baixa qualidade! 

Leiam agora estes trechos com afirmações ao
surdas sobre a guerra do Paraguai e sobre o Conde 
d'Eu: 

"Vilas inteiras foram executadas. Doentes 
eram perfurados a baionetas no leito dos hos
pitais. Meninas paraguaias de 12 ou 14 anos 
eram presas e enviadas como prostitutas aos 
bordéís do Rio de Janeiro. Sua virgindade era 
comprada a peso de ouro pelos barões do Im
pério! O próprio Conde d'Eu tinha ligações com 
o meretrício do Rio. Gigolõ imperial." 

Essas afirmações, além de deprimentes, são 
caluniosas, pois não existe nenhum documento sério 
nesse sentido. 

Mas acompanhem também o teX10 a seguir, so
bre a Princesa Isabel, a Redentora, que acabou com 
a escravidão no Brasil: 

"Diziam que a Príncesa Isabel era feia 
como a peste e estúpida como uma legumi
nosa. Quem acredita que a escravidão negra 
acabou por causa da bondade de uma prin
cesa branquinha, não vai achar também que 

a situação dos oprimidos de hoje só vai me
Ihorar quando aparecer algum principezinho 
salvador?" 

Os abusos não param por aqui. Vejam só: 

"Ninguém sério acreditava num Terceiro 
Reinado. A estupidez da Princesa Isabel, e a 
péssima fama de seu esposo, o Conde d'Eu 
(corrupto, assassino da Guerra do Paraguai, 
picareta mesmo) contribuiam para isso". 

Esse tipo de argumentação irracional só serve 
para estimular nas crianças, adolescentes e jovens um 
sentimento de culpa e de inferioridade eX1remamente 
prejudiciais para suas cabeças. 

Nem D. Pedro 11 escapou ileso de críticas injustas 
e levianas pois, para os republicanos, "não era D. Pe
dro /I que estava velho, esclerosado e babão. A própria 
monarquia estava caduca e precisava ser substituída 
por uma forma de governo que botaria o Brasil nos 
trilhos da modernidade: a República". 

O que os professores sexagenários devem pen
sar dessa afirmação? Afinal, D. Pedro 11 tinha apenas 
63 anos quando foi exilado. 

E se um livro de História usa esse tipo argumen
to, o que vão pensar os jovens e adolescentes de seus 
próprios avós? 

Mas as agressões não param por aí. Nem mesmo 
os grandes homens da República foram poupados. Um 
dos primeiros presidentes, Campos Sales, foi acusado 
de ter "prostituído" a economia. E no livro é reprodu
zida, com destaque, uma caricatura da época que o 
mostra com uma prostituta. 

Infelizmente, não faltam fatos dessa natureza em 
muitos livros de História. Este que citei é apenas um 
entre dezenas de outros semelhantes que poluem a 
mente de nossos filhos. 

Tudo isso mostrá que realmente precisamos agir, 
formar uma coligação de inconformados e tomar uma 
atitude enérgica contra essa postura achincalhante, 
falsária, antididática e antipatriótica, utilizada em tan
tos livros de História do Brasil. Uma verdadeira droga 
mental para nossos jovens e adolescentes, que, na 
falta de modelos ideais, acabam caindo na conversa 
do primeiro traficante que lhes oferece drogas na porta 
das escolas, dentro de saquinhos de pipoca. 

Certamente, os senhores devem estar psrquntan
do: mas o Ministério da Educação não faz nada? Não 
sabe que livros desse tipo estão circulando livremente 
nos cursos de nível médio? 

Sim. O Ministério sabe. E pior: às vezes, até re
comenda. 

Foi recomendado pelo Ministério, por exemplo, 
o livro da 5" série da mesma coleção de Mário Furley 
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Schmidt.E ao recomendá-lo no Guiado LivroDidático 
2002, página351,o Ministério ainda fez a seguinte res
salva absurda que só agrava ainda mais a situação: 

"Emcertostrechos, desenvolve-se o tema 
docristianismo sobumprisma teológico, deixan
do-se mesmo de levar emconta a controvérsia a 
respeito da existência histórica de JesusCristo". 

Arruda Furtado reclama, e com razão: 

"É incompreensível que o Ministério da 
Educação tenhafeitoa crfticaabsurda dequeo 
autordo livrodeixoude questionar a existência 
histórica de Jesus Cristo! Porque o Ministério 
da Educaçãonão fez entãoa ressalvade que 
o autor também não questionou a existência 
histórica de Moisés, de Alexandre Magno, de 
Júlio César, ou de Tiradentes?" 

Sr.Presidente, o MECprecisatomarprovidencias 
que tranqüilizem os pais e mães de família preocu
pados com a educação e a formação que seus filhos 
recebem nas escolas. 

Tenho dito. 
O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

VExa. a palavra. 
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem re

visãodoorador.) - Sr. Presidente, Sras. eSrs. Deputados, 
eunãopoderia deixar deregistrar nesta Casaminha satis
fação diante dabela noticia quenosdeu, nasegunda-feira, 
oMinistro JoséGomes Iernporão, aoanunciar a liberação, 
porpartedo Governo Federal, de 1 bilhão e 200 milhões 
dereais para o reajuste decercade milprocedimentos da 
tabela do SUSe o aumento do teto financeiro, queditao 
limijedegastos do órgão, emtodoo Pais. 

A medida demorou, é claro, mas chega em boa 
hora, se levarmos em consideração que os proble
mas no sistema público de saúde, principalmente no 
Nordeste, já atingem a grande maioria dos Estados 
daquela região e também de outras partes do País, 
onde faltam recursos e ações paraque o atendimento 
nesse setor - que deve ser integral, universal, eficaz 
e eficiente- funcione, de fato, como deseja e sonha a 
população brasileira. Até porque a Constituição Bra
sileira reza que a saúde é um direito de todos e dever 
do Estado; que deve atender a seus cidadãos, sem 
distinção, de forma descentralizada e racionalmente. 
E o SUS não pode continuar sustentando, indefinida
mente, a péssima imagem de instituiçãoque maftrata 
os seus segurados em filas de espera para consultas, 
exames, internações e cirurgias;nos hospitaislotados, 
sucateados, com a falta de médicos, leitos, medica
mentos, insumos básicos, e por aí afora. 

Felizmente, não é só no Nordesteque o Ministro 
José Gomes Temporão quer promover a melhoria da 
gestão da Saúde, razão pela qual está anunciando 
reajustes de cerca de mil procedimentos do SUS, já 
passandoa vigorar, retroativamente, a partir do dia 1° 
deste mês de setembro, com um impacto dos recur
sos anunciados em torno de 3,6 bilhões de reais para 
o Orçamento da União de 2008. 

Graças à sua sensibilidade de homem público, 
compromissado que está com a questãoda justiça so
cial, o MinistroTemporão toma as rédeas da situação 
para reajustar em cerca de 30%, em média, valores 
defasados em até 110%de procedimentos do SUS pa
gos a hospitais, ambulatórios, serviçosde diagnóstico, 
tratamento e também a profissionais médicos. 

Essas medidas de apoio ao sistema de saúde 
precisam ser permanentes, ter continuidade, para que 
o SUSfuncione plenamente, comoé o desejode todos 
nós, e deixe de ser uma instituição tão estigmatizada. 

Por isso, renovo, desta tribuna, o meu voto de 
solidariedade ao Ministro José Gomes Temporão, a 
quemtambém dedicotodas as minhasesperançasem 
vê-lo cada vez mais atuante e eficiente no propósito 
de oferecer à população brasileira o direito mais ele
mentar de um cidadão, que é dispor de sua vida com 
saúde e dignidade. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - A Pre
sidência vai encerrar a votação. 

O SR. PAULO BORNHAUSEN - Sr.Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, não 
há quorum. V.Exa. vai derrubara sessão.A lembrança 
é para que VExa. não cometa esse deslize. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)- Muito 
obrigado. 

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V Exa.a palavra. 

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisãodo orador.) - Sr.Presidente, Sras.e Srs.Depu
tados, tenhoouvidováriasposições no quediz respeito 
à entrada da Venezuela no MERCOSUL. 

Na Comissão de Relações Exteriores e de De
fesa Nacionalda Câmara dos Deputados, sou Relator 
dessa mensagem do Poder Executivo. 

Temos travado debate ainda incipiente, porém 
importante. Há 2 semanas, estevepresentena Comis
são o Sr. Afonso José Sena Cardoso. Diretor do De
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partamento de Integração do Ministério das Relações 
Exteriores, e a Sra. Soraya Rosar, Gerente-Executiva 
de Negociações Internacionais da Confederação Na
cional da Indústria - CNI. 

O debate foi bastante tranqüilo, ocasião em que 
a Confederação Nacional da Indústria não se colocou 
contrária à entrada da Venezuela no MERCOSUL. Le
vantou apenas algumas questões técnicas nos tratados 
e nos acordos assinados até o momento. 

Na conversaque mantivemos, hoje,com o Deputado 
ArnaldoMadeira,doPSDB,deixamosclaroque há dúvidas 
técnicas, que serão sanadas em debate no Itamaraty. 

Marcamos para o dia 24 de outubro a votação para 
adesão da Venezuela ao MERCOSUL, na Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. 

Portanto, aqueles Parlamentares que estão falan
do muito em questão ideológica não reconhecem o que 
está ocorrendo, as negociações que acontecem. 

Votaremos a matéria no dia 24 e, com certeza, 
a aprovaremos. 

Era o que tinha a dizer. 
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Rebecca Garcia 

Vanessa Grazziotin 

Total Amazonas: 3 
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Anselmo de Iesus 
Eduardo Valverde 
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Lindomar Garçon 
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PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Não 

Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Obstroção 
Obstrução 
Não 

PmdbPscPte Não 
PmdbPscPte Nilo 

PmdbPscPtc Não 
Não 

PmdbPscPte Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Nilo 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Não 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nil 
Prb o 

Nilo 
PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Nilo 

Obstrução 
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Eduardo Amorim PSC PmdbPscPt<: Não
 
ImnBarbosa PT Não
 
lackson Barreto PMDB PmdbPscPlc Não
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã
Valadares Filho PSB Prb ao 

Total Sergipe: 5
 
Babia(BA)
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-

Alice Portugal PCdoB Prb ~ 

Cla..wio Cajado DEM Obstrução 
Colbert Martins PMDB PmdbPscPlc Não 

PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs N-Daniel Almeida Pro ao 
Edigac Mão Branca PV Não 
Edson Duarte PV Nilo 
GuJ1benne Menezes PT Não 
João Ahneida PSDB Obstrução 
João Carlos Bacelar PR Nilo 
João Leão PP Não 
José Carlos Amújo PR Não 
Josê Rocha PR Não 
Joseph Bandeira PT Não 
lusmari Oliveira PR Nilo 

PsbPdIPCdoBPmnPhs NãoLldice da Mata PSB 
Prb
 

Luiz Bassurna PT Não
 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPte Não
 

PsbPdIPCdoBPmnPhs NãMarcos Medrado PDT Prb O 

Nelson Pellegrino PT Não 
Roberto Britto PP Não 
Sérgio BatTadas Carneiro PT Nilo 

PsbPdIPCdoBPmnPhs N-Severiano Alves PDT Prb ao 
Tonha Magalhães PR Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-Uldurico Pinto PMN Prb ao 
Veloso PMDB PmdbPscPlc Não 
Total Bahia: 25 
Minas Gerals (MG) 
Aelton Freitas PR Não 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc Não 
Antônio Roberto PV Não 
Ciro Pedrosa PV Não 
Elisrnar Prado PT Nilo 
George Hilton PP Não 
Jaime Martins PR Não 

PCdoB PsbPdtpCdoBPmnPhs N}õMoraes Pro ao 
.José Fernando Aparecido de Oliveira PV Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhs NAJúlio Delgado PSB Pro o 
Leonardo Monteiro PT Não 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc Não 
Lincoln Portela PR Não 
Luiz Fernando Faria PP Não 
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Neilton Mulim 
Pastor Manoel Ferreira 
Simão Scssim 
Solange Almeida 
Suely 
Vinicius CaIValho 
Total Rio de Janeiro: 31 
Sito Paulo (SP) 

Aldo Rebelo 

Antonio Bulhões
 
Antonio Paloeci
 
Arlindo Chinaglia
 
Arnaldo Faria de Sá
 
Arnaldo Jardim
 
Arnaldo Madeira
 
Carlos Sampaio
 
Celso Russomanno
 
ClodoviJ Hcrnandcs
 
Devanir Ribeiro 
Dr. Talmir 

Dr_ Ubiali 

Edson Aparecido 
Emanuel Fernandes 
Frnnk Aguiar 
Ivan Valente 
Janetc Rocha Pietá 

JoâoDado 

Jorginho Maluly 
José Eduardo Cardozo 
José Genoíno 
José Menlor 
José Paulo Tóffano 
LobbeNeto 
Luclana Costa 

Luiza Enrndina 

Marcelo Ortiz 
Michel Temer 
Milton Monli 
Nelson Marquezelli 
Paulo Renato Souza 
Paulo Teixeira 
Regis de Oliveira 
Renato Amary 
Ricardo Trípoli 
Roberto Santiago 
Silvinho Peccioli 
VadãoGomes 
Valdemar Costa Nelo 
Vanderlei Macris 
Vicentinho 
WaJter lhoshi 

PR 
PTB 
PP 
PMDB 
PR 
PTdoB 

PCdoB 

PMDB 
PT 
PT 
PTB 
PPS 
PSDB 
PSDB 
PP 
PR 
PT 
PV 

PSB 

PSDB 
PSDB 
PTB 
PSOL 
PT 

PDT 

DEM 
PT 
PT 
PT 
PV 
PSDB 
PR 

PSB 

PV 
PMDB 
PR 
PTB 
PSDB 
PT 
PSC 
PSDB 
PSDB 
PV 
DEM 
PP 
PR 
PSDB 
PT 
DEM 

Prb 
Não 
Não 
Não 

PmdbPscPIC Não 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 
PmdbPscPte Não 

Não 
Art. 17 
Sim 
Obstrução 
Obstrução 
Obstrução 
Não 
Não 
Nilo 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb ao 

Obstrução 
Obstrução 
Não 
Obstrução 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Obstrução 
Não 
Não 
Não 
Não 
Obstrução 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Não 
PmdbPscPtc Não 

Não 
Não 
Obstrução 
Não 

PmdbPscPtc Não 
Obstrução 
Obstrução 
Nilo 
Obstrução 
Não 
Não 
Obstrução 
Não 
Obstrução 
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William Woo
 
Total Silo Paulo: 44
 
Mato Grosso (MT)
 
Carlos Abicalil
 
ElieneLima
 
Homero Pereira
 
PedmHenry
 
Thelmade Oliveira
 

Valtenir Pereira 

Total Mato Grono: 6
 
DIstrito Federal (DF)
 
Augusto Carvalho
 
lofian Frejat
 
Leerte Bessa
 
Magela
 

Rodrigo Rollemberg 

Tadeu Filippelli 
Total DIstrito Federal: 6 
Goiás (GO) 
Cartos Alberto Leréia 
Chico Abreu 
íris de Araújo 
Pedro Wilson 
Rubens Otoni 
Sandes Júnior 
Sandro Mabel 
Total Gollis: 7 
Mato Grosso do Sul (MS) 
GemIdo Resende 
Vender Loubet 
Waldemir MolaI 
Total Mato Grosso do Sul: 3 
Paraná(pR) 
Airton Roveda 
Alex Ca.nziarú 
AndreVBJPS 
Angelo Vanhoni 
Assis do Couto 

Barbosa Neto 

Cezar Si lvestri 
Chico da Princesa 
Dr, Rosinha 
Hennes Pareianello 
Luiz Carlos Hauly 
Luiz Certos Selim 
Moacir Micheletto 
Nelson Meurer 
Odflio Balbinotti 
Osmar Sen-aglio 
Ratinho Junior 
Ricardo Barros 
Takayama 
Total Paraná: 19 

PSB Prb 
PMDB PmdbPscPte 

PSDB 
PR 
PMDB PmdbPscPte 
PT 
PT 
PP 
PR 

PMDB PmdbPscPtc 
PT 
PMDB PmdbPscPtc 

PR 
PTB 
PT 
PT 
PT 

PSDB Obstrução 

PT Não 
PP Não 
PR Não 
PP Não 
PSDB Obstrução 

PsbPdtPCdoBPmnPhs NIIPSB Prb o 

PPS Sim 
PR Não 
PMDB PmdbPscPtc Não 
PT Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N

POT Prl> 
PPS 
PR 
PT 
PMDB PmdbPscPtc 
PSDB 
·DEM 
PMDB PmdbPscPtc 
PP 
PMDB PmdbPscPte 
PMDB PmdbPscPte 
PSC PmdbPscPte 
PP 
PSC PmdbPscPlc 

ao 
Não 

Obstrução 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 

Não 
Não 
Não 

Não 
Não 
Não 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Não 

Obstrução 
Não 
Não 
Não 
Obstrução 
Obstrução 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
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Santa Cstarina (SC) 
AngelaAmin 
Carlito Merss 
Celso Maldaner 
Décio Lima 
Fernando Coruja 
João Pizzolatti 
Nelson Goetten 
Valdir Colatto 
Vignatti 
Zonta 
Total Santa Catarina: 10 
Rio Grande do Sul (RS) 
Adão Pretto 
AfonsoHamm 

Beto Albuquerque 

Cezar Schirmer 
Darelsio Perondi 
Eliseu Padilha 

Enio Bacci 

Germano Bonow 
Henrique Fontana 
José Otávio Germano 
Luciana Genro 
Luiz Carlos Busato 
Maria do Rosário 
Matteo Chiarelli 
Mendes Ribeiro Filho 
Paulo Roberto 
Pepe Vargas 

Pompeo de Mattos 

Professor Ruy Pauletti 
Renato Molling 
Tarcísio Zimmermann 

Vieira da Cunha 

Vilson Covatti 
Total Rio Grande do Sul: 23 

PP 
PT 
PMDB 
PT 
PPS 
PP 
PR 
PMOB 
PT 
PP 

PT 
PP 

PSB 

PMOB 
PMOB 
PMOB 

PDT 
DEM 
PT 
PP 
PSOL 
PTB 
PT 
DEM 
PMDB 
PTB 
PT 

PDT 
PSDB 
PP 
PT 

PDT 
pp 

Não 
Não 

PrndbPscPtc Não 
Não 
Obstrução 
Não 
Não 

PrndbPscPtc Não 
Não 
Não 

Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Pro ao 

PrndbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Na
Pro ao 

Obstrução 
Não 
Não 
Sim 
Não 
Não 
Obstrução 

PmdbPscPtc Não 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmoPbs NA
Pro o 

Obstrução 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPnmPhs N-
Pro ao 

Não 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Ficam 
prejudicados os seguintes requerimentos: 

"Senhor Presidente, requeremos a V. Ex", 
nos termos do art. 117, VI, do Regimento In
terno, a retirada de pauta da PEC n°558-B/06, 
constante da presente Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 
2007. - Eduardo Sciarra, Vice-L1der do 
DEM". 

"Senhor Presidente, requeiro a V. Ex·, 
nos termos do inciso VI do art. 117, combina
do com o item 1, alfnea a, inciso I, do art. 101 
do Regimento Interno, a retirada da Ordem 
do Dia da PEC 558/06, constante da pauta da 
presente Sessão. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 
2007. - Lobbe Neto, Vice-Llder do PSDB" 

O SR. DILCEU SPERAFICO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR. DILCEU SPERAFICO (PP-PR. Pelaordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação, 
acompanhei a orientação do meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento de votação em globo dos desta
ques no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 162, inciso XIII, do Regimento Interno, 
a votação em globo dos destaques simples 
apresentados à PEC n° 558/06". 

Sala das Sessões, André Vargas, Vice
Llder do Pr'. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor: 

"Requeremos, na forma do art. 162, XIV, 
do Regimento Interno, que sejam sxcepcío
nalizados da votação em globo os destaques 
simples que foram considerados como de sus
tentação para emendas aglutinativas. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 
2007. - Fernando Coruja, L1derdo PPS". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Escla
reço que esse requerimento do L1derFernando Coruja 
não pode ser acolhido. Somente quem pode excepcio
nar é o autor do pedido de votação em globo. 

Portanto, se o requerimento de votação em glo
bo, como aqui está redigido, não excepciona, não há 
como a Mesa fazê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - So
bre a mesa requerimento para quebra de interstfcio 
no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos do art. 186, 11, do Regimento Interno, 
que a votação do requerimento que solicita 
a votação em globo dos destaques simples 
apresentados à PEC n° 558/06 seja feita pelo 
processo nominal (quebra de interstfcio). 

Sala das Sessões, - Paulo Bornhausen, 
Vice-Llder do DEM". 

O SR. ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP.Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, compreen
dendo as razões da Mesa, que considerou prejudi
cada a nossa solicitação de que alguns itens fossem 
tratados à parte, e, na esteira daquilo que foi orientado 
pela Mesa, de que o autor do requerimento em globo 
pudesse excepcionar, quero neste instante fazer um 
apelo para que o autor, o ilustre Deputado André Var
gas, considere a possibilidade de excepcionar os itens 
solicitados pelo L1der, Deputado Fernando Coruja. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois 
não. Não estou vendo aqui o Deputado André Vargas. 
TalvezV.Exa.possa até, em um diálogo pessoal, ver se 
isso é posslvel, porque, daqui em diante, vamos entrar 
em um certo ritmo, o que poderá prejudicar essa idéia 
de V.Exa., que, eventualmente, pode ser bem aceita 
pelo próprio autor. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
falar a favor do requerimento de quebra de interstfcio, 
concedo a palavra ao Deputado Paulo Bornhausen. 

Eu já disse e vou repetir, não tem nada a ver com 
nenhum dos inscritos, quem controla o tempo aqui é a 
máquina. Peço, então, que nos atenhamos ao tempo 
apropriado, porque não haverá prorrogação nem para a 
base nem para a Oposição, para que eu erre menos. 

O SR. JOÃO MATOS - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOÃO MATOS (Bloco/PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PMDB. 

O SR. ANTONIO CRUZ (PP-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o Partido Progressista. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação. 
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Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Paulo Bornhausen, que falará a favor da 
matéria. 

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM·SC. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando o Deputado 
Narcio Rodrigues estava na Presidência, observei que 
a fidalguia parlamentar faz parte do nosso convívio, e 
o "chortnho" faz parte dos usos e costumes da Casa. 

V.Exa. passou a interpretar o Regimento com mais 
dureza. Peço a V.Exa. que reveja, de acordo com sua 
consciência, como quem já ocupou aquele microfone da 
Oposição, sua postura um pouco mais dura em relação 
ao tema. V.Exa. já foi oposição com Luiz Eduardo, que 
era do Democratas nesta Casa. Essa medida nunca foi 
tomada, mas sua consciência é que responde. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, chamo 
a atenção pois estamos tentando não votar essa ma
téria por ser ela extremamente danosa para o Brasil, 
em todos os sentidos. As pessoas mais humildes são 
as que pagam mais. Além disso, está ocorrendo no
vamente aquele pesadelo do mensalão a que o Brasil 
assistiu. 

Hoje, nesta Casa, o que mais se espera não é a 
votação da CPMF, é o Diário Oficial, que deverá ter 1, 
2, 3 edições, que fará, com certeza, o Governo gastar 
não apenas na parte eletrônica, mas em papel para 
contemplar as nomeações. 

Uma das nomeações destacadas pela imprensa 
é muito interessante. Um partido polftico não abre mão 
de nomear um diretor internacional da PETROBRAS. 

Logo, imaginei: esse partido está com intenção 
de lançar um candidato à Presidência da República e 
está interessado nos votos dos brasileiros que votam 
nas embaixadas, até porque parte dessa bancada é 
do Estado de Minas Gerais, que não tem petróleo e 
não fica no exterior. Comecei a imaginar: será que é 
isso mesmo? Será que eles estão pensando nos votos 
dos brasileiros no exterior? 

A conclusão não pode ser essa, ela é um pouco 
mais triste, vai na direção da volta do fisiologismo. A 
defesa apaixonada de alguns, que é verdadeira, para 
a manutenção da PETROBRAS como empresa públi
ca esconde. por trás da boa intenção daqueles bem
intencionados. a vontade da privatização dos lucros 
da PETROBRAS. da distribuição dos lucros na forma 
de rapinagem, fazendo com que o cidadão brasileiro 
seja lesado. A nomeação para a diretoria internacio
nal não precisa de licitação. A lei das licitações não 
é aplicada a essa diretoria, 15 bilhões pagos pelos 
contribuintes serão manipulados no exterior, sem os 
olhos dos brasileiros. 

Vejo que o Governo não aprendeu, vejo que o 
Ministro Walfrido dos Mares Guia, que está para ser 

indiciado no mensalão, que está pronto para ir para às 
barras da Justiça, deveria deixar o Palácio do Planalto, 
em nome da dignidade dos brasileiros; deveria pedir 
demissão e parar de fazer esse jogo de barganha, de 
troca de cargos, jogo que está minando cada vez mais 
a imagem do Parlamento brasileiro e que se junta ao 
caso Renan, no Senado. 

Temosque dar um basta. A sociedade não agüen
ta mais essa negociata à luz do dia e na calada da noi
te. Os jornais estão publicando os fatos, o povo sabe o 
que está acontecendo. Nós, do Democratas, estamos 
na resistência democrática para denunciar essa má
quina que gira o Diário Oficial e libera recursos para 
os municipios. O golpe da medida provisória faz com 
que as obras do PAC quebrem a legislação eleitoral e 
a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Sr. Presidente, o Brasil está sob ataque na sua 
democracia. Este Governo não tem compromisso com 
a democracia, mas com o poder pelo poder. 

Estaremos aqui de armas na mão, que é o nos
so voto, a nossa palavra, para assegurar o que o povo 
brasileiro conquistou a duras penas: o regime demo
crático. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
votam os Srs. Líderes? 

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pelaordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota a fa
vor deste requerimento, tendo em visita que a proposta 
de prorrogação da CPMF deve ser mais debatida. A 
sociedade como um todo é contrária à CPMF. O setor 
produtivo se manifesta contrariamente. 

O PSDB voto "sim". 
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança 
do Governo concorda com a quebra de interstrcio. Va
mos à votação nominal imediatamente. 

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já 
que V.Exa. resolveu extinguir a prorrogação do horário, 
também poderia voltar a 1996 e ajudar a não prorrogar 
a CPMF. V.Exa. já foi contrário a esse tributo, quando 
defendia aqui o velho Partido dos Trabalhadores de 
guerra, que hoje se transformou no "partido dos tribu
tos" para a sociedade brasileira. 

Queremos fazer com que mais recursos voltem 
para o bolso do brasileiro. 

Por isso, o voto é "sim". 
O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
mesma direção da orientação do PSDB e do Demo
cratas, a Liderança da Minoria também acha funda
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mental aprofundar a discussão do mérito da matéria. 
Há muitas votações nominais a serem feitas e com a 
exigência do quorumqualificado. 

Portanto. achamos prudente. tanto para o Gover
no quanto para a Oposição. buscar o entendimento, 
que só é possivel quando se transige de uma parte e 
de outra. A ficar como está a CPMF, no parâmetro de 
0,38%. obviamente haverá intransigência por parte 
das Oposições. 

O SR. ADEMIR CAMILO - Sr. Presidente. peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ADEMIR CAMILO (Bloco/PDT-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior. votei de acordo com a orientação do 
meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vamos 
comemorar o primeiro entendimento da tarde, dado 
que Oposição e Governo encaminharam o voto "sim" 
ao requerimento. 

O SR. ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente. 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dizer 
ao Plenário que segui a sugestão de V.Exa. e pedi ao 
Deputado André Vargas que excepcionalizasse algumas 
emendas. Dialoguei na mesma direção com o Vice-Ll
der do Governo, Deputado Ricardo Barros. até porque 
estamos convencidos de que a emenda aglutinativa 
proposta por nós. do PPS, e que se fundamenta no art. 
122. tem nexo e é oportuna no seu conteúdo. 

Portanto. esse sinal da excepcionalização pode
ria abrir caminho para outro procedimento. conforme a 
nossa intenção e. acredito, a de outros partidos. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação o requerimento. . 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como 
se acham. (Pausa.) 

APROVADO. 
O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. EDINHO BEZ (Blooo/PMDB-SC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na vo
tação anterior, votei de acordo com a orientação do 
partido. 

O SR.VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

na votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido. 

A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente. na 
votação anterior. votei de acordo com a orientação 
do partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
falar contrariamente ao requerimento de votação em 
globo dos destaques simples. ooncedo a palavra ao 
Sr. Deputado Arnaldo Jardim. 

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS·SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente. a aprovação deste 
requerimento fará com que. de forma unificada, todos 
os destaques sejam analisados. Sabemos que o re
sultado disso será a limitação. extremamente aguda, 
da possibilidade de estabelecimento do contraditório, 
princfpio básico deste Parlamento. 

Portanto, o encaminhamento é contrário a este 
requerimento, para permitir exatamente a possibilidade 
de análise de cada um dos destaques. 

Quero ressaltar que essa medida radical adota
da pela Maioria nesta Casa ou sugerida pela base de 
apoio do Governo não resolverá os problemas globais 
de tramitação da matéria. Todos sabemos que. pelo an
dar da carruagem, teremos um prazo muito extensivo. 
muito diffcil de calcular, para lazer essa votação, razão 
pela qual reitero ao autor da proposta que nos permita 
efetivamente esse exerctcío, na busca do oontraditório 
e também da convergência no Parlamento. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
falar a favor do requerimento, concedo a palavra ao 
Sr. Deputado André Vargas. 

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente. o PT encaminha o voto 
"sim". 

O SR. JULlÃO AMIN - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JULlÃO AMIN (Bloco/PDT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na votação 
anterior, o meu voto foi de acordo com a orientação 
do partido. 

O SR. ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na 
votação anterior, o meu voto foi de acordo com a orien
tação do partido. 

O SR. DR. NECHAR (PV-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior. o meu voto foi de acordo com a orientação do 
partido. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
falar contrariamente à matéria, concedo a palavra ao 
Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, estamos encaminhando uma votação que é a 
negação da atividade parlamentar, que significa rasgar 
o Regimento Interno. 

Qual é o objetivo do requerimento de antecipação 
da votação em globo dos destaques simples? É o de 
rejeitar os destaques e, a partir dar, declarar-se que 
não há suporte para as emendas aglutinativas. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, isso é 
relegar o Legislativo a um apêndice da mais baixa 
categoria do Executivo. É a ordem do Executivo que 
prevalece e quer quebrar a sustentabilidade das emen
das aglutinativas. 

Lembro que a emenda aglutinativa nasceu na 
época da primeira reforma da Previdência Social, no 
Governo FHC, quando o Plenário derrotou o relatório 
inicial, e o Deputado Michel Temer foi nomeado novo 
Relator. Então, surgiram as emendas aglutinativas, 
que, desde 1996, são tradição nesta Casa. Mas agora 
estão tentando acabar com elas. 

Esta votação tem o objetivo deslavado e desca
rado, sem dúvida alguma, de manietar a ação parla
mentar. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Depu
tado Ronaldo Caiado, não acredito na armação que está 
sendo preparada, isto é, se rejeitados em globo todos 
os destaques, deixam de ter suporte as emendas aglu
tinativas, as quais a Mesa declarará prejudicadas. 

Acho que seria melhor rasgar o Regimento Inter
no, o que, sem dúvida alguma, atenderia, com mais 
sobriedade, aos interesses escusos que se escondem 
atrás desta votação. 

Não dá para acreditar! É algo estranho. Não quis 
acreditar, quando tomei conhecimento de que esse era 
o objetivo. Querem porque querem aprovar, a qualquer 
preço e a qualquer custo, a proposta de prorrogação 
da CPMF. 

Sr. Presidente, lembro que na quarta-feira pas
sada, quando aprovado o texto básico da proposta, 
todos assistiram, no dia seguinte, aos telejornais mos
trarem o preço e o custo da aprovação da matéria. 
Lamentavelmente, já percebemos que aqueles que 
tinham prometido para si esta ou aquela condição fo
ram colocados de lado. Só se atendeu ao partido do 
Governo, o principal. 

Os outros partidos acreditam que, depois de 
votada a proposta de prorrogação da CPMF desta 
maneira, com a qual se atropelará a Oposição, terão 
seus pleitos atendidos. Trata-se de ledo engano, de 

um sonho vão, de uma filosofia que mais uma vez 
será utilizada contra todos aqueles que acreditam em 
história da carochinha. 

Lembram-se V.Exas. da medida provisória das 
armas, que foi revogada? Ela foi reeditada na íntegra, 
desrespeitando a Constituição Federal. 

O fato é que desrespeitam a Constituição, o Regi
mento Interno desta Casa. E aqueles que levam vanta
gem estão achando graça de tudo isso, estão achando 
muito bom. Mas isso poderá reverter-se contra eles, até 
porque, quem com ferro fere, com ferro será ferido. 

Sem dúvida alguma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, estamos vivendo um dos momentos 
mais conturbados do Legislativo, ao admitir que se está 
armando uma jogada para ganhar tempo na votação. 
O que se faz hoje pode ser armado contra quem, nes
te momento, está armando. De fato, este é o momen
to de denunciar o que está sendo feito, em relação a 
esta votação - a votação do cala-boca, a votação do 
trator, a votação para nos impedir de discutir as várias 
emendas aglutinativas e, pelo menos, diminuir a inten
sidade da sanha tributária da CPMF, que não melhora 
a saúde em hipótese alguma. É preciso que se regula
mente a Emenda Constitucional n° 29, para a melhoria 
do atendimento básico à saúde, hoje um caos. Dizem 
que precisam da CPMF para manter a saúde nessa 
negligência. E, o que é ainda pior, contando com a 
conivência de parte desta Casa, que admite ser sub
serviente aos interesses do Executivo, interesses que 
um dia poderão se virar contra todos. 

"Não", Sr. Presidente. 
O SA. ODAIR CUNHA - Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei conforme a 
orientação da minha bancada. 

O SR. REINALDO NOGUEIRA (PDT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
última votação, acompanhei a orientação do partido. 

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vo
tação, votei de acordo com a orientação do partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Peço 
aos Srs. Deputados que, por favor, respeitem a orien
tação das bancadas. 

Para orientar a bancada, tem a palavra o Depu
tado José Carlos Aleluia. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
democracia, num dia, certa tendência política é gover
no; noutro, muda a tendência polftica. 
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Há 5 anos, o partido de V.Exa. e o partido que 
hoje comanda a Maioria estava no Governo. V.Exa. era 
Deputado, como eu. E agora sabe que está tomando 
decisão que cria novo paradigma no relacionamen
to entre Maioria e Minoria. Estamos cometendo um 
equivoco; estamos atropelando as Minorias, que são 
pequenas: apenas 117 Deputados votaram contraria
mente à CPMF. 

Mais do que registrar o voto contrário, tenho de 
manifestar o meu protesto pela decisão de V.Exa., com 
todo o respeito e até com carinho. Sei das pressões 
que pesam sobre V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o Democratas, por favor? 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Conceda-me 
mais 1 minuto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não 
posso conceder mais tempo, Deputado, e responderei 
a todos no momento oportuno. 

Presumo que o Democratas vota contrariamente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A Mi

noria pode orientar. 
Como vota o PSDB? 
O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. aca
ba de tomar uma medida, como manda o Regimento, 
para controlar o tempo. S6 peço a V.Exa. que tenha o 
mesmo critério, em obediência ao Regimento, na con
vocação das sessões extraordinárias, que se destinam 
exclusivamente a apreciar matéria da Ordem do Dia. 
Passamos aqui 1, 2, 3, 4 horas esperando quorum 
para iniciar a Ordem do Dia. 

Daqui em diante, serei fiel cobrador de V.Exa. 
quanto ao cumprimento do Regimento Interno, em re
lação a outros itens, como agora o faz cumprir acerca 
do uso do tempo, entregando o controle do tempo à 
máquina. 

O PSDB vota "não" ao requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

orientar, PSOL. 
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Regimen
to determina que a Ordem do Dia começasse às 11h. 
Não aconteceu, mas vamos fazer com que ele valha 
agora, em todos os aspectos, inclusive na convocação 
do Colégio de LIderes. 

Há uma filosofia canhestra de certo governismo 
segundo o qual, em determinadas matérias, o gover
nismo mercantil se sente valorizado pela nossa reação 
e pela nossa obstrução. Quanto mais vocês resistirem, 
mais ganhamos do lado de cá. Isso se chama pequena 
política, politicagem grosseira, baixa polltica. Estamos 
aqui contra essa politicagem rasteira, lutando por idéias 

e causas, discutindo tributação, repasse do valor do 
imposto não apenas àqueles que pagam. 

Portanto, o nosso voto é "não". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o PPS? 
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.Exa.acatou 
quando lhe foi apresentada a proposta de constituição 
da CPI do chamado apagão aéreo. Foi uma posição 
de V.Exa. na condução dos trabalhos e no respeito à 
Minoria. 

Infelizmente, depois uma medida de plenário 
deu outra interpretação, e o próprio Judiciário aca
bou se imiscuindo em atuação do Legislativo. V.Exa. 
é iembrado por sua oposição correta a favor da CPI 
do Apagão Aéreo. 

Neste instante, sob outra forma, é o mesmo de
bate que se estabelece: o direito da Minoria. A emenda 
aglutinativa é uma evolução do Regimento, uma con
quista do exercício Parlamentar de estabelecer con
vergências e vontades. E nós estamos às vésperas de, 
perigosamente, ameaçar esse instrumento... 

(O microfone é desligado.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Eu 
lamento, vou seguir em frente e responder a todos no 
momento oportuno. 

Com a palavra a Minoria, para orientar a ban
cada. 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Devemos enfatizar 
essa preocupação do PPS. Não será por meio de me
canismos como o rolo compressor que daremos bom 
desfecho à votação da CPMF ou a quaisquer votações 
na convivência nesta Casa. É fundamental o respeito à 
vontade da Maioria, que se estabelece nas votações, 
como também é essencial à democracia e ao Parla
mento o respeito ao direito da Minoria. 

A Minoria insiste na possibilidade de que haja os 
entendimentos procedimentais necessários. Porém, é 
fundamental que lhe sejam garantidos os instrumen
tos de obstrução. Esta votação em globo de todos 
os destaques simples, na pretensão de prejudicar as 
emendas aglutinativas, certamente é um dano, uma 
agressão até àquilo que já é estabelecido na prática 
no Parlamento brasileiro. 

Por sermos contrários a isso, orientamos a Mi
noria o "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
orientar a bancada, tem a palavra o Llder Miro Tei
xeira. 

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - N6s aqui nos acos
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tumamos a ouvir de maneira generosa, porque a hu
mildade nos impõe e a generosidade também. Parece 
contraditório, mas não é. Há coisas que não podemos 
ouvir calados. 

Emenda aglutinativa nasce no Regimento da As· 
sembléia do Império, é usada na Constituinte e reavi· 
vada na votação da PEC da Previdência. Isso vem lá 
de trás, com nomes diferenciados. Sempre foi solução 
para os impasses de plenário, nunca foi instrumento de 
obstrução. O Regimento Interno é até flexfvel demais, 
permite muita obstrução. 

Vou simplificar, Sr. Presidente - agora já enten
demos o sorriso do Presidente - e dizer apenas que 
votamos a favor. Nós votamos "sim". E na... 

(O microfone é desligado.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - La
mento. Cria-me um constrangimento terrível. 

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
minha questão de ordem se refere ao art. 162, inciso 
XIV, "em caso de mais de um requerimento de des
taque, poderão os pedidos ser votados em globo, se 
requerido por Uder e aprovado pelo Plenário", e art. 
122, ambos do Regimento Interno. 

Durante anos, os destaques simples serviram 
paraendossaras emendas aglutinativas apresentadas 
em plenário. O Deputado Arnaldo Faria de Sá fez uma 
exposição de motivos, muito bem formulada: durante a 
reforma tributária, o ex-Presidente João Paulo Cunha 
suportou todas as emendas aglutinativas e transtor
mou em excepcionais os destaques simples para dar 
suporte a elas. 

Sr. Presidente, na reforma polftica, V.Exa. se 
lembra de que, até o último minuto da votação, rece
bíamos emendas aglutinativas, que eram avaliadas e 
discutidas por nós. Sendo assim, pedimos a V. Exa. não 
quebre esse direito, que não é apenas da Oposição, a 
Situação também se beneficia delas para completar o 
texto e acrescer o que é necessário. 

Os destaques de bancadas são pontos principais 
e excepcionais. O que pretendemos, neste momento, 
é buscar junto à Mesa que essa atitude pretendida por 
alguns Líderes dos partidos da base governista não 
destrua nossa prerrogativa de debater exaustivamente 
as matérias relevantes. Se queriam debater, como não 
deram quorum na quinta-feira e na tarde de ontem? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Por 
gentileza, qual é a questão de ordem? 

O SR. RONALDO CAIADO - A questão de ordem 
que levanto é exatamente no sentido de esta votação 
ter tratamento igualitário a outras que já tivemos na 
Casa, com a excepcionalidade dos destaques simples 
para suporte às emendas aglutinativas. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Ronaldo Caiado, vou responder a V. Exa. 

Primeiro, pelo respeito que lhe tenho, mas tam
bém com a responsabilidade de conduzir equanime
mente os trabalhos, devo dizer a V.Exa. que a ques
tão de ordem que levanta já foi respondida quando do 
questionamento do Deputado Arnaldo Jardim. Ou seja, 
só podem dar excepcionalidade o autor ou autores do 
requerimento. 

Vou provar o que digo, pois ouvi calado para não 
contribuir regimentalmente com a obstrução, referindo
me diretamente aos Deputados Arnaldo Faria de Sá, 
Paulo Bornhausen, José Carlos Aleluia e V.Exa., sendo 
os 3 últimos do Democratas, antigo PFL. 

No dia 10 de novembro de 2003, presidia os tra
balhos o Deputado Inocêncio Oliveira, do PFL, à épo
ca. Portanto, creio que V.Exas. não compactuariam 
com rasgar o Regimento Interno, como disse aqui o 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, dada a coerência e 
o respeito às Minorias que o Deputado José Carlos 
Aleluia cobrou. 

Qual foi a questão de ordem? Quando o Presi
dente em exercfcio, Deputado Inocêncio Oliveira, dis
se: "Estãoprejudicadas, após esta votação, todas as 
emendas aglutinativas cujostextos já se apresentam em 
emendasobjetodosdestaques orarejeitados". Eram as 
emendas aglutinativas de nOs 1 a 48. Foi essa a decisão 
do Presidente em exercício Inocêncio Oliveira. 

Até o momento, estou informando a referência 
não para discordar do Deputado Inocêncio Oliveira, 
mas exatamente para provar ao Democratas que es
tou me apoiando em decisão de um ex-correligioná
rio de V.Exas. que era seguramente observado com 
o mesmo rigor com que observam os fatos políticos 
atualmente. 

O Deputado Arnaldo Faria de Sá disse o seguin
te: "Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão 
de ordem." 

Responde o Deputado Inocêncio Oliveira: 'Tem 
VExa. a palavra." 

A questão de ordem do Deputado Arnaldo Faria 
de Sá foi a seguinte: "Sr. Presidente, VExa. informou, 
antes de anunciar essa matéria, que todas as emen
das aglutinativas suportadas em texto das emendas 
destacadas e que foram votadas em globo estariam 
prejudicadas. Essa é a informação que a Mesa dá?" 

Responde o Presidente Inocêncio Oliveira: "Isso 
mesmo. Todas as emendasde nOs 1 a 48, que estavam 
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assentadas sobre os destaques que foram rejeitados, 
estão prejudicadas." 

O Deputado Arnaldo Faria de Sá disse da tribuna, 
como quem com ferro fere, com ferro será ferido: "En
tão, Sr. Presidente, pedi a V.Exa. a palavra para uma 
questão de ordem no sentido de um esclarecimento. 
Quaisquer das emendas aglutinativas que vierem a 
ser votadas e tiverem texto oriundo de emendas des
tacadas que foram rejeitadas em globo estarão pre
judicadas7" 

O Presidente Inocêncio Oliveira responde: "Sim, 
estarão prejudicadas. Só as excepcionalizadas." Ou 
seja, aquelas que não estiverem em globo. 

Assim, o Deputado Arnaldo Faria de Sá feriu com 
o ferro. "Então, é bom que fique registrado que, ·even
tualmente, algumas das emendas aglutinativas serão 
objeto de votação. Mas poderão ser prejudicadas se 
fundadas em textos de emendas destacadas em globo 
e que foram rejeitadas." 

Ao que disse o Presidente em exerclcio Inocêncio 
Oliveira: ''V.Exa. tem toda razão." 

Não houve nenhum protesto do Deputado Arnaldo 
Faria de Sá nem do Democratas, PFL à época. 

Portanto, está rejeitada a questão de ordem. Não 
houve nenhuma atitude da Mesa que não se respal
dasse no Regimento Interno. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero recorrer 
da decisão de V.Exa... 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pode. 
É regimental. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Até porque a 
questão de ordem que levantei, que V.Exa. disse que 
era ferro naquela época, era uma indagação que eu 
fazia ao Presidente Inocêncio Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mas 
V.Exa. não discordou. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Na verdade, 
quero recorrer, respeitosamente, da decisão... 

O SR. MIRO TEIXEIRA - Está precluso o direito 
de recurso. Era naquela. O recurso era da decisão do 
Deputado Inocêncio Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mas 
veja, quem pode recorrer não é V.Exa. V.Exa. não le· 
vantou a questão de ordem. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Qualquer um 
pode recorrer. 

O SR. RONALDO CAIADO - Quem formulou 
foi exatamente o Democratas, e nós recorreremos da 
decisão. 

O SR. MIRO TEIXEIRA - Do Deputado lnocên
cio Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - É re
gimental. V.Exa. está recorrendo da decisão do lno
cêncio ou da minha? 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - De V.Exa. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Muito 

bem. Está esclarecido. 
O SR. NEUDO CAMPOS - Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. tem a palavra. 
O SR. NEUDO CAMPOS (PP·RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 
anterior, meu voto foi de acordo com o partido. 

A SRA. LUCENIRA PIMENTEL (PR·AP Pela oro 
demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, meu 
voto foi de acordo com a orientação do partido. 

O SR. MARCELO MELO (Bloco/PMDB·GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu 
voto foi de acordo com o do PMDB, na votação ano 
terior. 

O SR. FÁBIO FARIA (Bloco/PMN·RN. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu 
voto foi de acordo com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Eu pe
diria silêncio em plenário porque eu quero que o Uder 
Coruja tenha o direito de usar a palavra. 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernan· 
do Coruja, para uma Comunicação de Liderança, pelo 
PPS. 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS·SC. Como 
Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já se 
passou um minuto. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - V.Exa. 
tem 3 minutos, por gentileza. 

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, 
estamos na iminência de tomar uma decisão que pode, 
na verdade, matar com o expediente das emendas 
aglutinativas. É claro que a emenda aglutinativa não 
pode ser um instrumento nem tanto ao céu nem tanto 
à terra. Ela não pode servir como mecanismo aosotu
to de obstrução. Por isso, talvez seja preciso procurar 
uma solução intermediária para possibilitar que as 
emendas aglutinativas sejam feitas. 

No caso especifico, o Presidente embasou sua 
decisão numa questão de ordem feita pelo Deputado 
Arnaldo Faria de Sá ao então Presidente João Pau
lo Cunha. Nessa ocasião, o Presidente em exerct
cio, Deputado Inocêncio Oliveira, disse que estavam 
prejudicadas. Mas eu lembro que após isso, a Mesa 
decidiu, para então achar uma decisão de consenso, 
que aquelas emendas que fossem excepcionalizadas, 
exatamente para suportar o destaque, estariam fora 
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do destaque em globo. Então, é preciso achar uma 
solução que permita o debate. 

Ao apresentarmos o destaque, o PPS, por exem
plo, já apontou emenda para ser excepcionalizada para 
suportar o destaque para a emenda aglutinativa. Apre
sentamos uma emenda constitucional para possibilitar 
que, uma vez votada a CPMF, se aprovada, possamos 
votar o compartilhamento. 

Vejam bem: se agora simplesmente matarmos 
todas as emendas aglutinativas, vamos tirar a oportu
nidade deste Plenário de compartilhar a CPMF com os 
Estados e municípios, o que também seria uma decio 
são contrária ao espfrito da Constituição Federal, que 
permite que se apresente destaques e emendas. 

Então, acho que há uma decísão do Presidente, 
foi feita a questão de ordem, mas é preciso ver decio 
sões posteriores que fizeram com que emendas ex
cepcionalizadas pudessem ser excetuadas. 

Como já terminou a sessão, encerro por aqui 
meu pronunciamento. 

O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra, para justificar voto, por gentileza, na 
seqüência que se segue, a partir do Deputado Hicar
do Izar. 

O SR. RICARDO IZAR (PTB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 
anterior votei com o partido. 

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Pela oro 
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior votei com o bloco. 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o par
tido na sessão anterior. 

O SR.VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com o partido na sessão anterior. 

O SR. LÉO ALCÂNTARA (PR-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, segui a orien
tação do meu partido. 

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o PMDB. 

O SR. AUGUSTO FARIAS (PTB-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei confor
me orientação do meu partido. 

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com o partido. 

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se este Depu
tado aqui estivesse, votaria com o meu partido, PT. 

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o 
partido, PT. 

O SR. PRESIDENTE (Ariindo Chinaglia) - Depu
tada Sandra Rosado. 

O SR. SÉRGIO MORAES (PTB·RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o 
meu partido. 

O SR. LEONARDO VILELA (PSDB-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o meu partido. 

O SR. FRANCISCO TENÓRIO (Bloco/PMN-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com o partido. 

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG.Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este Depu
tado gostaria de ter votado com o partido. 

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com o meu partido na votação anterior. 

O SR. EUGÊNIO RABELO (PP-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acor
do com a orientação do meu partido. 

O SR. REINALDO NOGUEIRA (PDT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o meu partido na última votação. 

O SR. FLAVIANO MELO (Bloco/PMDB-AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o meu partido. 

O SR. JULlÂO AMIN (Bloco/PDT-MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o meu partido. 

O SR. RAUL JUNGMANN - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, veja que a 
obediência, às vezes, não favorece o peticionador ou 
o peticionante. 

Na verdade, quero apenas pedir que conste obs
trução na orientação do PPS. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não 
vai haver votação agora. Possivelmente, haverá reo
rientação na sessão seguinte. 

O SR. JUVENIL ALVES - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JUVENIL ALVES (Sem Partido·MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com a Liderança do Governo. 
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o SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o meu partido o PTB. 

O SR. EDUARDO DA FONTE (PP-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
de acordo com orientação do partido. 

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, vamos 
permanecer em plenário para dar velocidade às vota
ções. Se permanecermos em plenário, terminaremos 
hoje a votação da CPMF. 

O SR. PRESIDENtE (Arlindo Chinaglia) - Srs. 
Parlamentares, é óbvio que a Mesa sente-se no papel 
desagradável de controlar o tempo com rigor. O Depu
tado Paulo Bornhausen e eu estávamos presentes 
quando o Presidente Luiz Eduardo Magalhães con
duziu de maneira muita segura as votações à época, 
principalmente as 5 medidas que, na ocasião, eram 
consideradas as que abriam a economia, notadamente 
a reforma da Previdência. 

Portanto, quando se cumpre o Regimento a Mesa 
erra menos. Peço escusas, estou simplesmente que
rendo dar equilfbrio à disputa. Cabe ao Plenário de· 
liberações. 

O SR. PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompa
nhei o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Quero 
perguntar se pode haver transferência de painel para 
a próxima sessão. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Não, Sr. Pre
sidente. 

VI - ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 

COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS 
SRS.: 

RORAIMA 

Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 1 

RONDÔNIA 

Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
 
Total de Rondônia: 1
 

ACRE
 

Sergio Petecão PMN PsbPdiPCdoBPmnPhsPrb
 
Total de Acre: 1
 

TOCANTINS
 

Lázaro Botelho PP
 
Total de Tocantins: 1
 

MARANHÃO 

Clóvis Fecury DEM 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Maranhão: 2 

CEARÁ 

Arnon Bezerra PTB 
Total de Ceará: 1 

PIAuí 

B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Júlio Cesar DEM 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 3 

RIO GRANDE DO NORTE 

Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc 
Total de Rio Grande do Norte: 1 

PARAíBA 

Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Wellington Roberto PR 
Total de Paraíba: 2 

PERNAMBUCO 

José Múcio Monteiro PTB 
Mauricio Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PT 
Pedro Eugênio PT 
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Pernambuco: 5 

ALAGOAS 

Augusto Farias PTB 
Total de Alagoas: 1 

SERGIPE 

Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc 
Total de Sergipe: 1 

BAHIA 

Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc 
João Almeida PSDB 
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Jorge Khoury DEM 
José Carlos Araújo PR 
Nelson Pellegrino PT 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Veloso PMDB PmdbPscP1c 
Total de Bahia: 7 

MINAS GERAIS 

Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Marcos Montes DEM 
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc 
Miguel Corrêa Jr. PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Total de Minas Gerais: 9 

RIO DE JANEIRO 

Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc 
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Rio de Janeiro: 6 

SÃO PAULO 

Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Dr. Nechar PV 
Dr.Talmir PV 
Duarte Nogueira PSDB 
Guilherme Campos DEM 
José Eduardo Cardozo PT 
Lobbe Neto PSDB 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Paulo Renato Souza PSDB 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc 
Ricardo Izar PTB 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 19 

DISTRITO FEDERAL 

Magela PT 
Total de Distrito Federal: 1 

PARANÁ 

Airton Roveda PR 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Cezar Silvestri PPS 
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc 
Total de Paraná: 5 

SANTA CATARINA 

João Pizzolatti PP 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc 
Total de Santa Catarina: 3 

RIO GRANDE DO SUL 

Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Luciana Genro PSOL 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 3 

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OSSRS.: 

RORAIMA 

Luciano Castro PR 
Total de Roraima: 1 

AMAPÁ 

Davi Alcolumbre DEM 
Total de Amapá: 1 

PARÁ 

Bel Mesquita PMDS PmdbPscPtc 
Gerson Peres PP 
Jader Sarbalho PMDB PmdbPscPtc 
Total de Pará: 3 

AMAZONAS 

Praciano PT 
Sabino Castelo Branco PTS 
Total de Amazonas: 2 

RONDÔNIA 

Marinha Raupp PMDB PmdbPscP1c 
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 2 

ACRE 

Gladson Cameli PP 
Total de Acre: 1 

MARANHÃO 

Nice Lobão DEM 
Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 2 
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CEARÁ 

Anlbal Gomes PMDB PmdbPscPtc 
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
José Airton Cirilo PT 
Total de Ceará: 3 

PIAuí 

Alberto Silva PMDB PmdbPscPlc 
Mussa Demes DEM 
Total de Piauí: 2 

PERNAMBUCO 

Bruno Rodrigues PSDS 
Raul Henry PMDB PmdbPscPlc 
Renildo Calheiros PCdoS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Pernambuco: 3 

BAHIA 

Mário Negromonle PP 
Mauricio Trindade PR 
Sérgio Brito PMDB PmdbPscPlc 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 4 

MINAS GERAIS 

Carlos Melles DEM 
José Santana de Vasconcellos PR 
Total de Minas Gerais: 2 

EspíRITO SANTO 

Rose de Freitas PMDB PmdbPscPlc 
Total de Espírito Santo: 1 

RIO DE JANEIRO 

Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc 
Indio da Costa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Total de Rio de Janeiro: 3 

SÃO PAULO 

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Dr. Pinolti DEM 
Ricardo Berzoini PT 
Total de São Paulo: 4 

MATO GROSSO 

Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc 
Total de Mato Grosso: 1 

GOlAS 

Jovair Arantes PTB 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 3 

PARANÁ 

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc 
Total de Paraná: 3 

SANTA CATARINA 

Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Santa Catarina: 1 

RIO GRANDE DO SUL 

Claudio Diaz PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 1 

O SR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Encerro a 
sessão, convocando para hoje,quarta-feira, dia26 dese
tembro, às 15h, sessão extraordinária, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS 

(Art. 202, c/c art. 191 do Regimento Interno)
 

Votação
 

ITEM ÚNICO
 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
 
N° 558-B, DE 2006
 

(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Outros)
 

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda li Constitui 
ção n° 558-B, de 2006, que dispõe sobre a 
inclusão da CPMF nas disposições do § 2°, 
do artigo 76 do Ato das Disposições Consti
tucionaisTransitórias - ADCT da Constitui
ção Federal; tendo pareceres da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade desta e das de nOs 
23,50,66,90,112 e 11312007, apensadas 
(Relator: Dep. Eduardo Cunha); e da Co
missão Especial, pela admissibilidade das 
emendas nOs 1 a 26, 28 e 29 e, no mérito, 
pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 50/2007, com substitutivo; 
pela rejeição desta e das de nOs 23, 66, 90, 
112 e 11312007, apensadas, e de todas as 
emendas apresentadas na Comissão Espe
cial (Relator: Dep. Antônio Palocci). 

Tendo apensadas as PECs nOs 23/07, 
50/07,66/07,90/07,112/07,113/07 e 139/07. 

(Encerra-se a sessão às 14 horas e 35 
minutos.) 
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Ata da 260a Sessão, Extraordinária, Vespertina, 
em 26 de setembro de 2007 

Presidência dos Srs.: Arlindo Chinaglia, Presidente; Nárcio Rodrigues, 
1° Vice-Presidente; Inocêncio Oliveira, 2° Vice-Presidente 

ÀS 15 HORAS COMPARECEM À CASA OS 
SRS.: 

Arlindo Chinaglia 
Narcio Rodrigues 
Inocêncio Oliveira 
Osmar Serraglio 
Ciro Nogueira 
Waldemir Moka 
José Carlos Machado 
Manato 
Arnon 8ezerra 
Alexandre Silveira 
Deley 

RORAIMA 

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMD8 PmdbPscPtc 
Francisco Rodrigues DEM 
Mareio Junqueira DEM 
Maria Helena PS8 PsbPdtPCd08PmnPhsP 
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSD8 
Presentes Roraima: 7 

AMAPÁ 

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCd08 PsbPdtPCd08PmnPhsP 
Fátima Pelaes PMD8 PmdbPscPtc 
Janete Capiberibe PS8 PsbPdtPCd08PmnPhsP 
Jurandil Juarez PMD8 PmdbPscPtc 
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião 8ala Rocha PDT PsbPdtPCd08PmnPhsP 
Presentes Amapá: 7 

PARÁ 

Asdrubal 8entes PMD8 PmdbPscPtc 
8eto Faro PT 
Elcione 8arbalho PMD8 PmdbPscPtc 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCd08PmnPhsP 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSD8 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSD8 

Wladimir Costa PMD8 PmdbPscPtc 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSD8 
Zequinha Marinho PMD8 PmdbPscPtc 
Presentes Pará: 14 

AMAZONAS 

Átila Lins PMD8 PmdbPscPtc 
Carlos Souza PP 
Marcelo Serafim PS8 PsbPdtPCd08PmnPhsP 
Rebecca Garcia PP 
Sílas Câmara PSC PmdbPscPtc 
Vanessa Grazziotin PCd08 PsbPdtPCd08PmnPhsP 
Presentes Amazonas: 6 

RONDÔNIA 

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PT8 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc 
Mauro Nazi! PS8 PsbPdtPCd08PmnPhsP 
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMD8 PmdbPscPtc 
Presentes Rondônia: 8 

ACRE 

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMD8 PmdbPscPtc 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCd08 PsbPdtPCd08PmnPhsP 
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCd08PmnPhsP 
Presentes Acre: 8 

TOCANTINS 

Eduardo Gomes PSD8 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PS8 PsbPdtPCd08PmnPhsP 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMD8 PmdbPscPtc 
Nllmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMD8 PmdbPscPtc 
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Vicentinho Alves PR 
Presentes Tocantíns: 8 

MARANHÃO 

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PSC PmdbPscPtc 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc 
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Presentes Maranhão: 16 

CEARÁ 

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc 
Mosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabeio PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc 
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc 
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc 
Presentes Ceará: 20 

PIAui 

Átlla Lira PSB PsbPdtPCdbBPmnPhsP 
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Paes Landim PTB 
Presentes Piaul: 7 

RIO GRANDE DO NORTE 

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Presentes Rio Grande do Norte: 8 

PARAiBA 

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

PERNAMBUCO 

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc 
Carlos Wilson PT 
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
José Mendonça Bezerra DEM 
José Múcio Monteiro PTB 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Presentes Pernambuco: 22 

ALAGOAS 

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

SERGIPE 

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

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Antonio Carlos Magalhães NeDEM 
Claudio Cajado DEM 
Colberl Martins PMDB PmdbPscPlc 
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jusmari Oliveira PR 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPlc 
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Mário Negromonte PP 
MaurIcio Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PMDB PmdbPscPtc 

Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Tenha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Veloso PMDB PmdbPscPlc 
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Presentes Bahia: 39 

MINAS GERAIS 

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Aellon Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc 
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Willian PTC PmdbPscPlc 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc 
George Hillon PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc 
José Fernando Aparecido de PV 
José Santana de VasconcelloPR 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Juvenil Alves S.ParI. 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Ouintão PMDB PmdbPscPtc 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc 
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPlc 
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc 
Miguel Corrêa Jr. PT 
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc 
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Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc 
Virgllio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Presentes Minas Gerais: 50 

EsplRITO SANTO 

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc 
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc 
Leio Coimbra PMDB PmdbPscPtc 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Neucimar Fraga PR 
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc 
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Presentes Espírito Santo: 8 

RIO DE JANEIRO 

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc 
Andreia Zito PSDB 
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Ayrton Xerez DEM 
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo Cesar PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP . 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc 
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc 
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc 
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc 
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bittar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc 
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPscptc 

Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Presentes Rio de Janeiro: 42 

SÁOPAULO 

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc 
Antonio Carlos Mendes ThamePSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 
Clodovil Hernandes PR 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc 
Frank Aguiar PTB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorginho Maluly DEM 
José Anlbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genofno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Juiio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
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Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc 
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Paulo Henato Souza PSDB 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Siivio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
WilliamWoo PSDB 
Presentes São Paulo: 67 

MATO GROSSO 

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc 
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Wellington Fagundes PR 
Presentes Mato Grosso: 8 

DISTRITO FEDERAL 

Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDi3 PmdbPscPtc 
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc 
Presentes Distrito Federal: 8 

GOIÁS 

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc 

João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc 
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc 
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc 
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Oloni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Presentes Goiás: 15 

MATO GROSSO DO SUL 

Antônio Carlos Bifti PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc 
Nelson Trad PMDB PmdbPscPlc 
Vander Loubet PT 
Waldir Neves PSDB 
Presentes Mato Grosso do Sul: 7 

PARANÁ 

Alfonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
And re Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPlc 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc 
Nelson Meurer PP 
Odllio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc 
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc 
Ricardo Barros PP 
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc 
Takayama PSC PmdbPscPtc 
Presentes Paraná: 26 
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SANTA CATARINA 

Angela Amin PP 
Carlilo Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPscPtc 
João Pizzolatti PP 
José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Presentes Santa Catarina: 15 

RIO GRANDE DO SUL 

Adão Prello PT 
Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc 
Claudio Diaz PSDB 
Darclsio Perondi PMDB PmdbPscPtc 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc 
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc 
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Matteo Chiarelli DEM 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarctsío Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Vilson Covatti PP 
Presentes Rio Grande do Sul: 31 

1- ABERTURA DA SESSÃO 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 
486 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. 

Está aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus e em nome do povo 

brasileiro iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da 

sessão anterior. 

11 - LEITURA DA ATA 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Pas
sa-se à leitura do expediente. 

11I - EXPEDIENTE 

(Não há expediente a ser lido) 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Pas

sa-se às 

IV - BREVES COMUNICAÇÕES 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Be
nevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no próximo dia 5 de Outubro, o Pais esta
rá comemorando o 19° aniversário de promulgação da 
Carta Cidadã, quando será relembrada a importância 
de sua elaboração para que alcançássemos o Estado 
Democrático de Direito, após tantos anos de cercea
mento das liberdades públicas e de outras restrições 
de igual drasticidade. 

A convocação da Assembléia, efetivada por ini
ciativa do Presidente José Sarney, abriu perspectivas 
auspiciosas para a concretização de anseios justos 
e legltimos da comunidade, muitos dos quais trans
plantados ao texto então coordenado pelo Relator, o 
Deputado e depois Senador Bernardo Cabral, extrema
mente dedicado aos pesados encargos que lhe foram 
atnbuídos, naquela histórica oportunidade. 

É indiscutível, porém, que a missão cumprida por 
ComissõesTemáticas e de Sistematização foi das mais 
exaustivas, exigindo de seus integrantes extrema sen
sibilidade para ajustar as ações dos Parlamentares à 
realidade política, econômica e social do Pais. 

vícs-Presidente que fui da Constituinte, estive 
presente a momentos cruciais que vivenciamos na 
ocasião, especialmente quando o movimento denomi
nado Centrão, tendo à frente Roberto Cardoso Alves, 
impunha alterações imediatas no Regimento Interno, 
sob pena de obstrução que impediria o prosseguimento 
normal das respectivas atividades. 
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Ainda há poucos dias, na tribuna da Casa, o Depu
tado pelo Paraná, Alceni Guerra, recordou episódios 
ocorridos na ANC, especialmente o instante em que o 
Plenário acolhera a proposta de sua lavra, referente à 
licença-paternidade, afinal chancelada por expressiva 
maioria dos presentes. 

Na sessão de segunda-feira, ao exercer even
tualmente, a direção dos trabalhos da Casa, aludi ao 
fato, a tempo em que conferia ao ilustre paranaense 
a faculdade de ocupar o Pequeno Expediente, com a 
finalidade de abordar o tema inserido no contexto do 
próprio desempenho, na qualidade de Parlamentar 
daquela Unidade da Federação. 

Sr. Presidente, a partir deste momento, pelo que 
sei, a Mesa Diretora, da qual V.Exa. faz parte, se propõe 
a fazer, no ano vindouro, uma série de eventos para 
realçar a grande comemoração vintenária da Carta 
Cidadã, que teve como primeiro signatário o grande 
Presidente Ulysses Guimarães e, naturalmente, sem 
falsa modéstia, quero dizer a V.Exa., Sr. Presidente, 
que fui o segundo signatário da Carta Cidadã. 

Trata-se de um magno acontecimento que esta 
Casa terá de festejar, porque a Constituição de 1988 
representou um marco indelével na nossa luta em fa
vor da liberdade democrática. 

OSR. MARCO MAIA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei com o meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Décio Lima. 

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
morte súbita de um jovem atleta, como a de qualquer 
pessoa jovem, é um acontecimento devastador que 
gera grande impacto emocional e social. Parece-nos 
uma violação inexplicável da ordem natural, afinal de 
contas, são atletas, em condições físicas excelentes e 
servem de exemplo de saúde para todos. Para a maio
ria das pessoas, os atletas representam o segmento 
mais saudável de nossa sociedade, e o colapso ines
perado de um deles, ainda que raro, causa profundo 
impacto. 

Porém, nobres colegas, essas mortes, apesar de 
extremamente raras, não deixam de ser praticamen
te inaceitáveis. Diante do drama dessas tragédias, a 
prevenção deve constituir objetivo importante para a 
medicina esportiva. Evidências clínicas e anatomopato
lógicas indicam que nem todas as enfermidades podem 
ser detectadas pela avaliação médica realizada antes 

das competições e, por isso, dever-se-iam pensar em 
outras possibilidades. 

Estudos mostram-nos que a maior parte das mor
tes súbitas, aproximadamente 80%, acomete atletas 
jovens com idade inferior a 30 anos, e por problemas 
cardiacos como enfermidades do músculo cardíaco 
(cardiomiopatia hipertrófica), anomalias congênitas 
das artérias coronárias, ruptura da artéria aorta devido 
a alterações em sua parede (Sindrome de Martan) e 
alterações na válvula aórtlca (estreitamento). 

A meu ver, Sr. Presidente, a estratégia lógica para 
redução da incidência desse problema é a identifica
ção dos atletas que apresentam o risco de desenvolver 
essa patologia, antes que o pior lhes aconteça. 

A avaliação médica antes da competição tem um 
papel importante, mas, isoladamente, não consegue 
detectar todas as possíveis patologias cardíacas que 
determinam a morte súbita do atleta. A evidência clí
nica indíca que é relativamente fácii suspeitar e diag
nosticar os problemas de aneurismas da artéria aorta 
e a estenose da válvula aórtica, diferentemente dos 
casos de cardiomiopatia hipertrófica que apresentam 
sintomas variáveis e que, em alguns casos, são se
melhantes às adaptações provocadas pelo exercício 
físico, exigindo meios sofisticados e caros para diag
nós1ico, assim como as anomalias coronarianas que 
podem ser totalmente assintomáticas e manifestar-se 
apenas por meio da morte súbita. 

É mais do que evidente que a melhor forma de 
diminuir a incidência de morte súbita é a prevenção, 
com a utilização periódica, mais completa possível, 
de métodos de avaliação, tais como questionários, 
exames físicos diversos, radiografia do tórax e eletro
cardiograma, quantos se fizerem necessários. Ques
tionários enfocando sintomas e antecedentes cardio
vasculares devem ser realizados em todo indivíduo 
aparentemente saudável que inicie um programa de 
atividades físicas. 

Chamo também atenção para a necessidade em 
se educar treinadores e atletas ao conhecimento da 
realização de RCP (ressuscitação cardiopulmonar). O 
treinamento desse procedimento, pelos profissionais 
que lidam com atividade física, pode ser literalmente 
vital, podendo salvar até 70% dos casos, se atendidos 
em até 3 minutos. 

Temos total obrigação de cuidar desses jovens, 
que tantas vezes nos dão a alegria de ter nosso Pais 
representado nos pódios, protegendo-os e fazendo 
com que tenham todo o socorro posslvel, para que 
possam desenvolver todo o seu potencial, com segu
rança e saúde. 

Era o que tinha a dizer. 
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O SR. JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a O SR. ZEZÉU RIBEIRO - Sr. Presidente, peço 
palavrapela ordem. a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. V.Exa. a palavra. 

O SR. JOSÉ ROCHA (PR-BA.Pelaordem.Sem O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT-BA. Pela ordem. Sem 
revisãodo orador.) - Sr.Presidente, Sras.e Srs. Par- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na últimavotação, 
lamentares, quero fazer um registro do encontro do votei conforme orientação do partido. 
Partido da República, ocorrido dia 22 próximo passa. O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
do, em Curitiba, organizado pelo Presidente Regio- cedo a palavra ao próximo orador inscrito, o ilustre 
nal, Fernando Giacobo, com a presença dos colegas DeputadoArnaldo Jardim. 
Deputados Federais do Paraná, Chico da Princesa e O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pronuncia 
Airton Roveda, e do Deputado Estadual CarlosSimões. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, assomo à tri-
Estiveram presentes o Uder do nosso partido aqui na buna para dar ciência da realização da Conferência 
Câmara,DeputadoLucianoCastro; o Deputado Milton Nacional de Bioenergia, na cidade São Paulo, nos 
Monti;o SenadorÁlvaro Dias e o PresidenteNacional próximos dias 27 e 26, por iniciativa da Universidade 
do partido, Sérgio Tamer. Foi bastante expressiva a de São Paulo. 
participação dos filiados do Paraná. Houve pessoas Quero destacaresseimportante evento, que tem 
que vieram de uma distância de 700 quilômetros. a preocupação de colocar o nosso País sempre na 

O Presidente Regional do partido, Fernando Gia- vanguarda da questãoda bioenergia, transcrevendo a 
cobo, está de parabéns pelo brilhante e expressivo introduçãoda Comissão Organizadora.
 
encontro que realizou. O encontro estava à altura do "Hátrintaanos, a crisedopetróleo forçou
 
que representa o Partido da República no Estado do o Governo brasileiroa buscar alternativas de 
Paraná. O PR tem candidatos em mais de 300 muni. combustíveis automolivos, nascendoassimo 
clpios do Estado. PROÁLCOOL, o primeiro e mais ambicioso pro-

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a grama de biocombuslíveis domundo. Hoje, por 
palavrapela ordem. outrolado, a conjuntura nacional e internacional 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) _ Tem é mais favorável ao Pais. Somospraticamente 
V.Exa. a palavra. auto-suficientes em petróleo, graças, sobretu-

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pelaordem.Sem do, aosava~ços tecnológicos alcançados pela 
revisãodo orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- PETROBRAS na prospecção e exploração em 
rior, votei conforme a orientação da bancada. águas profundas e, nessas três décadas, as-

O SR. WILSON SANTIAGO _ Sr. Presidente, sumimosa liderançamundialna produçãode 
peço a palavra pela ordem. etanol a partir da cana-de-açúcare nas atíví-

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) _ Tem dades de P&D a ela associadas. 
V.Exa. a palavra. Além disso, os riscos de escala planetária 

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. resultantes do aquecimento global, e a com
Pelaordem.Sem revisãodo orador.)_ Sr. Presidente, provação de que este é resultado da ação dos 
na votação anterior, votei com o partido. gases de efeito estufa, emitidos principalmente 

palav~ ~:~~~d~~N TRAD - Sr. Presidente, peço a ~:~aq~~e~;'~r1:ac;;i~~~t~~~ ~S;:~::~:e::~~ 
experiência brasileira com os biocombustfveis 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem e a bioenergia. 
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON TRAD (Bloco/PMDB.MS. Pela Desde o infcio, as instituições de pesqui
sa em geral, e a USP em particular, têm tido 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na uma participação destacada nessas conquis
última votação, votei com o meu partido. tas. Os resultados das pesquisas realizadas 

O SR. CRISTIANO MATHEUS - Sr. Presidente, na USP têm se demonstrado imprescindfveis 
peço a palavra pela ordem. para sustentar o acelerado ritmo de desen-

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem volvimento tecnológico de toda a cadeia pro
V.Exa. a palavra. dutiva desse setor, envolvendo diversas áre· 

O SR.CRISTIANO MATHEUS (Bloco/PMDB-AL. as do conhecimento. Atualmente, a pesquisa 
Pelaordem.Sem revisãodo orador.)- Sr. Presidente, brasileira em bioenergia abrange pelo menos 
na votação anterior, votei com o PMDB. quatro grandes áreas: 
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A - A genética e a biotecnologia em ge
raI, aplicadas principalmente na obtenção de 
novos cultivares para btocomõusttvels; 

B - As engenharias e as mudanças tec
nológicas associadas ao uso da bioenergia 
como combustfvel automotivo; 

C - A qutmce e as engenharias, voltadas 
para a inovação tecnológica dos processos in
dustriais e agroindustriais em geral; 

D - A agronomia, a economia e a geo
grafia que se dedicam aos estudos dos siste
mas agrários em geral e de produção agroin
dustriais, dos mercados internacionais, além 
dos impactos socioecon6micos e regionais da 
expansão da bioenergia no Brasil; 

E - Um grupo não inferior a dez áreas 
das ciências básicas e aplicadas que pos
suem, atualmente, parte importante dos seus 
portfólios de pesquisas direcionados para as 
questões ambientais em geral e, emparticular, 
para os impactos da produção, distribuição e 
consumo de comausttveis sobre o meio am
biente em suas diversas modatidades, inten
sidades e escalas. 

É esse cenário extremamente favorável 
para o Pais e a Universidade que nos motiva 
a realizar um evento dessa naturezae abran
gência, no qual estarão presentes e represen
tados os principais atores envolvidos com o 
tema da bioenergia. Dal resultao seu formato, 
que procura incluira discussãoe a divulgação 
para o público especializado e, em geral, do 
estado da arte dessa estratégica área para a 
'pesquisa,a produçãoe o futuro do Pais, apre
sentando-a a partir das suas mais importantes 
dimensões. 

Uma universidade do porte da USp, na 
qual está reunido o universo dos conhecimen
tos envolvidos nessa questão, possui todas 

'as credenciais para explorar e debater todos 
os seus diversos ângulos. É por isso que esta 
Conferência Nacional vai abordar a bioener
gia da forma mais abrangente possivel. Nela 
serão expostos e debatidos desde os avan
ços cientfficos e tecnológicos até os impactos 
(positivos e negativos) sociais, econômicos, 
regionais e ambientais envolvidos nesse es
tratégico tema". 

Vejamos o programa: 

26(09 - Quarta-feira 
09h - Abertura - Profa.Ora.Suely Vilela 

(Reitora da USP) 

1Oh - Conferência Inaugural: O Programa 
de Bioenergia do Estado de São Paulo - José 
Goldemberg (Coordenador da Comissão Espe
cial de Bioenergia do Estado de São Paulo). 

13:30h - Painel 1: Polfticas Públicas e 
Inovação para o Desenvolvimento da Bioe
nergia. 

Coordenação: Carlos Henrique de Brito 
Cruz (Diretor Cientifico da FAPESP). 

Expositores: João Eduardo de Morais 
PintoFurtado (professor da Escola Politécnica 
da USP e Coordenador-Adjunto de Inovação 
Tecnológica da FAPESP); Luis Augusto Bar
bosa Cortez (professor do NIPElUNICAMP); 
José OswaldoSiqueira(Diretorde Programas 
Temáticos e Setoriais do CNPq). 

16:30- Painel 2: Polftica Energética de 
Biomassa no Estado de São Paulo 

Coordenação: SaturninoSérgioda Silva 
(Vice-Presidente e Diretor-Titular do Departa
mento de Infra-Estruturada FIESP). 

Expositores: DilmaSeii Pena(Secretária 
de Saneamento e Energia do Estado de São 
Paulo); LuizAugusto HortaNogueira (professor 
da Universidade Federal de Itajubá). 

27(09 - Quinta-feira 
9h- Painel 3: Pesquisa e Desenvolvimen

to Tecnológico para Produção da bioenergia. 
Coordenadora: Beatriz Vahan Kilikian 

(Professora da Escola PolitécnicalUSP). 
Expositores: Ricardo Castello Branco 

(Gerente-Geral de Pesquisa e Desenvolvi
mento de Gás, Energia e Desenvolvimento 
Sustentável do CENPESIPETROBRÁS);We
ber Antonio Neves do Amaral (Professor da 
Esalq(USP e Coordenador do Pólo Nacional 
de Biocombustíveis); UweSpõrer(Especialista 
em Conversão de Biomassa da Bayer Tech
nologyServices); Jaime Finguerut (Pesquisa
dordo Centrode Tecnologia Canavieira); Elba 
Pinto da Silva Bom (Professora do Institutode 
Química da UFRJ). 

13:30 - Painel 4: Perspectivas de Inves
timentos em Bioenergia e os seus Impactos 
na Economia Brasileira 

Coordenador: Guilherme Leite da Silva 
Dias (Professor da FEAlUSP). 

Expositores: Mozart Schmitl de Quei
roz (Gerente-Executivo de Desenvolvimento 
Energético da PETROBRÁS); Henri Philippe 
Reichstul (Presidente da Companhia Brasileira 
de Energia Renovável). 
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16:30 - Conferência: Cenários Mundiais 
do Biodiesel- Nilvaldo Trama (Presidente da 
ABIOdiesel) 

28/09 - Sexta-feira 
09hOO - Painet 5: Bioenergia e Meio Am

biente 
Coordenador: Wanderley Messias da 

Costa (Professor da FFLCH e Coordenador 
da CCS/USP). 

Expositores: Paulo Hilário Nascimento 
Saldiva (Professor e Coordenador do Labo
ratório de Poluição Atmosférica da FM/USP); 
Reynaldo Luiz Victoria (Professor do CENA! 
USP); Emílio La Rovere (Professor da Co
ppe/UFRJ); Ademar Romeiro (Professor do 
IElUnicamp); Clayton Campanhola Diretor de 
Gestão da ABDI); Alfred Szwarc (Assessor da 
Presidência da Única); Arnaldo Jardim (Depu
tado Federal). 

13:30 - Painel 6: Bioenergia e Indústria 
Automobilfstíca no Brasil e no Mundo 

Coordenador: Francisco Emilio Baccaro 
Nigro (Professor da Escola Politécnica/USP e 
Pesquisador do IPT). 

Expositores: Antônio Roberto Cortês 
(Presidente da Voikswagen Caminhões e Ôni
bus); José Carlos da Silveira Pinheiro Neto 
(Vice-Presidente da General Motors do Bra
sil); Carlos Américo Pacheco (Secretário-Ad
junto de Desenvolvimento do Estado de São 
Paulo); Marcos Jank (presidente da Única); 
Henry Joseph Júnior (Presidente da Comissão 
de Energia e Ambiente da ANFAVEA); César 
Augusto Modesto de Abreu (Diretor Industrial 
da Bertin Biodiesel). 

17hConferência de Encerramento- Ales
sandro Teixeira (Presidente da Agência de 
Promoção de Exportações e Investimentos 
- APEX-Brasil) 

Realizadores do evento: 
Reitoria da USP 
Pró-Reitoria de Pesquisa - USP 
Coordenadoria de Comunicação Social 

-USP 
Agência USP de Inovação 
Escola Politécnica - USP 
Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz" - USP 
Pólo Nacional de Biocombusllveis 
Instituto de Eletrotécnica e Energia 

USP 
Faculdade de Economia, Administração 

e Contabilidade - USP 

Instituto de Qufmica - USP 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

IPT/SDES 
Comissão Organizadora da Conferên

cia: 
Prol. Dr. Wanderley Messias da Costa 

- (CCS/USP) Presidente da Conferência Na
cional de Bioenergia 

Prof.Dr.Oswaldo Massambani - Agêncía 
USP de Inovação 

Profa. Dra. Beatriz Vahan Kilikian - Es
cola Politécnica (USP) 

Prof. Dr. Francisco Emílio Baccaro Nigro 
- Escola Politécnica (USP) e Instituto de Pes
quisas Tecnológicas (IPT) 

Prof. Dr.Weber Antônio Neves do Amaral 
- Esalq (USP) e Coordenador do Pólo Nacio
nal de Biocombustfveis 

Prof. Dr. Geraldo Francisco Burani -IEE 
(USP) 

Prof. Dr. Guilherme Leite da Silva Dias 
-FEA (USP) 

Prol. Dr. Hernan Chaimovich Guralnik 
-Instituto de Qufmica (USP) e Academia Bra
sileira de Ciências (ABC) 

Equipe Técnica da Coordenadoria de 
Comunicação Social (CcsrusP) 

Apoio: 
Academia brasileira de Ciências (ABC) 
Associação Brasileira das Industrias de 

Biodiesel (ABIOdiesel) 
Associação Nacional dos Fabricantes de 

Velculos Automotores (ANFAVEA) 
Banco Nacional de DesenvolvimentoEco

nõmico e Social (BNDES) 
Universia 
Centro de tecnologia Canavieira (CTC) 
Federação as Industrias do Estado de 

São Paulo (FIESP) 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Es

tado de São Paulo (FAPESP) 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior 
Organização dos Plantadoresde Cana da 

Região Centro-Sul do Brasil (ORPLANA) 
PETROBRAS 
União da Indústria de Cana-de-Açúcar 

(UNICA) 

Tenho certeza de que esse evento reforçará a 
vocação nacional para produção de biocombusllveis 
e impulsionará a inovação tecnológica e desenvolvi
mento cientffico necessários para que mantenhamos 
a liderança mundial nesse setor. 
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o SR MÁRIO HERINGER (Bloco/PDT-MG. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço aos compa
nheiros da Casa empenho para colocarmos na pauta a 
PEC dos Vereadores. Está chegando o prazo final das 
composições das organizações partidárias e precisamos 
definir quais serão as possibilidades de cada municlpio. 

Esse é um pleito legftimo. Não temos cumprido 
a nossa função de legisladores, deixamos que o Tri
bunal Regional Eleitoral fizesse aquela resolução, em 
2004. Há falta de leis. 

Precisamos resolver a questão dos Vereado
res. Para isso, é preciso votar a PEC n° 333. Temos a 
obrigação de fazê-lo. Estamos aqui para legislar. Mais 
uma vez, deixamos que outros fizessem o nosso pa
psl. Isso não é bom. 

Sr. Presidente, aproveito para justificar minha au
sência na sessão da manhã. Se eu aqui estivesse, teria 
votado de acordo com a orientação de meu partido. 

O SR. JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
na votação desta manhã, se eu aqui estivesse, teria 
votado com o PMDB. 

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. oi palavra. 

O SR. VIRGíliO GUfMARÃES (PT-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, acompanhei a orientação do meu 
partido. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - V.Exa. 
fez muito bem. 

A SRA. MANUElA D'ÁVllA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. MANUElA D'ÁVilA (Bloco/PCdoB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
na votação da manhã, votei de acordo com a orienta
ção de meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - V.Exa. 
fez muito bem. 

O SR. WilSON BRAGA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR.WilSON BRAGA (BlocolPMDB-PB.Pelaor
dem. Sem revisãodo orador.)- Sr.Presidente, na votação 
anterior, acompanhei a orientação de meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Muito 
bem, Governador. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao próximo orador inscrito, o ilustre 
Deputado Sérgio Barradas Carneiro. 

O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT-BA. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, registro que na data de ontem, 25 de se
tembro, foi aprovado o Projeto de Lei n' 1.631, do Poder 
Executivo, do qual fui um dos Relatores, que reestru
tura o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico - FNDCT, lnstltuído pelo Decreto-Lei n° 
719. de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei 
n° 8.172, de 18 de janeiro de 1991. 

Desde sua constituição, em julho de 1969, o 
FNDCT foi um dos principais instrumentos governa
mentais na área de ciência e tecnologia. A aplicação 
de seus recursos em grandes projetos de pesquisa 
cientlfica e de desenvolvimento tecnológico nacionais 
e na criação de infra-estrutura nas principais univer
sidades brasileiras teve como resultado a construção 
de um eficiente sistema de ciência e tecnologia no 
Pais, que gerou contribuições relevantes para nosso 
desenvolvimento econômico e social. 

A reestruturação do Fundo, tanto do ponto de vista 
de sua organização como da gestão de recursos, vai 
ao encontro do modelo de transparência e de melhor 
gestão do dinheiro público do Governo do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 

No entanto, gostaria de ressaltar que no minimo 
30% dos recursos serão aplicados em instituições das 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. incluindo as 
respectivas áreas de abrangência das Agências de 
Desenvolvimento Regional. 

Do total de recursos destinados ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia, serão aplicados, no minimo, 
40% em programas de fomento à capacitação e ao 
desenvolvimento cientifico e tecnológico das Regiões 
Norte e Nordeste. 

Também serão beneficiados universidades e cen
tros de pesquisa e, igualmente, será dado impulso ao 
setor industrial brasileiro, notadamente para empresas 
de micro e pequeno porte, fomentando um importante 
setor econômico do Pais. 

Era o que tinha a registrar. 

O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar nos 
Anais da Casa artigo publicado no jornal A Tarde pelo 
Corregedor-Geral da União. Jorge Hage, sobre a vida, 
o desempenho e o trabalho realizado pelo Ministro 
Valdir Pires, na Controladoria-Geral da União e no Mi
nistério da Defesa. 
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ARTIGO A OUE SE REFERE O ORA
DOR: 

Uma biografia a ser preservada 

Homens públicos que mereçam admiração e 
reverência são raridades em nosso pais e, pelas no
!fcias que nos chegam, escasseiam também pelo 
mundo afora. 

Em tais circunstâncias, pode parecer óbvio que, 
diante dos raros exemplaresque identifiquemos,a atitude 
deva ser a do reconhecimento e respeito, tratando-se, 
como cumpre tratar esses raros casos, como verdadei
ras referências ou padrões de conduta. Inspiração e mo
delo para os mais novos, prova real de que é possível 
ter homens públicos íntegros, razão para não perder a 
confiança no regime democrático, e muito mais. 

Faz pouco tempo, deixou o governo uma dessas 
figuras raras. Falo de Waldir Pires. Secretário de Esta
do aos 24 anos e deputado estadual aos 28. Deputado 
federal aos 30. Aos 36, consultor-geral da República no 
governo João Goulart, ao lado de quem permaneceu até 
31 de março de 1964, dia do golpe militar que derrubou 
o governo democrático. Exilado no Uruguai e depois na 
França, retomou ao Brasil em 1970, voltando, após a 
anistia, para a sua Bahia, onde começou tudo novamen
te, com a mesma disposição da adolescência. 

Organizamos juntos suas caminhadas, primeiro 
na campanha para o Senado, em 82, pelo velho PMDB, 
depois para o governo do Estado, em 86, aí com es
trondosa vitória contra adversários históricos antes 
considerados imba!fveis. Nesse entretempo, Waldir 
dirigiu, com grande êxito, o Ministério da Previdência, 
para o qual fora convidado por Tancredo Neves. 

Deixou-o para assumir o governo baiano, de onde 
sairia para acompanhar Ulisses Guimarães como vice 
em sua chapa presidencial. Depois, deputado federal 
mais duas vezes e, com a vitória de Lula em 2002, 
ministro chefe da controladoriaGeral da União, onde 
construiu esta instituição que hoje é orgulho do nosso 
pais, no enfrentamenta da corrupção e na vigilância 
do dinheiro público federal. Por fim, ministro da Defe
sa, onde dava os primeiros passos para implantar um 
ministério até então de existência apenas formal. Esse 
projeto, como se sabe, foi interrompido e inviabilizado 
por uma grave crise no setor aéreo, cujas raizes ante
cedem de muito sua breve gestão. 

A trajetória polftica e administrativa de Waldir Pires 
foi marcada, sobretudo, pela retidão de sua invariável 
conduta, pela inteireza do seu caráter e pela firmeza 
do seu cempromisso cem os verdadeiros interesses do 
povo brasileiro. Para servir a esses interesses, ele sabia, 
sempre, dar-nos lições de perseverança, de paciência e 
do que mais fosse necessário para jamais esmorecer. 

Quantas e quantas vezes tive a oportunidade de 
testemunhar o modo como a solidez de suas convic
ções democráticas e sua visão clara da perspectiva 
histórica da evolução dos povos eram expostas a todos 
nós, seus companheiros, a um só tempo como convi
te à reflexão e es!fmulo à persistência na luta polftica, 
na luta por ideais que pareciam inatingíveis, mas aos 
quais ele jamais renunciava. 

De igual modo, seu exemplo pessoal de despren
dimento, de renúncia aos confortos da acomodação 
e de compromisso com seus ideais, sua biografia de 
homem público raro, enfim, constituem legado que não 
pode ser negligenciado nem esquecido. 

Ele é, e será sempre, um exemplo e um modelo 
que não podemos nos dar ao luxo de perder de vista. 

Um pais que não sabe cultivar um vulto poli
tico como o de Waldir Pires ou que imagina poder 
desconstruir sua biografia, sua figura digna e seu 
papel na vida nacional, pelos desencontros de uma 
crise de raizes múltiplas, que o colheu no olho do 
furacão, após 60 anos de vida pública, é um país 
que abre mão de sua própria história, no que ela 
tem de melhor. 

O Brasil não pode cometer esse equivoco. 
Jorge Hage foi deputado, juiz de direito, profes

sor universitário e é ministro chefe da controladoria
Geral da União. 

O SR. PAULO MALUF - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. PAULO MALUF (PP-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com o meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Brandão. 

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, aproveito a data de hoje para registrar os avan
ços do fndice de Desenvolvimento Humano - IDH no 
Estado do Maranhão. 

Parabenizo o ex-Governador José Reinaldo Ta
vares pelo belo trabalho realizado, quando estipulou 
uma meta de aumentar o IDH de 0673 para 0700. E 
acabo de receber noticias do IBGE, de que a Pesquisa 
por Amostragem de Domicrtio - PNAD mostrou que 
o nosso IDH hoje é de 0705. Portanto, foi um avanço, 
graças aos investimentos nas áreas de saúde, edu
cação e renda. 

Parabenizo toda a equipe do ex-Governador que 
se empenhou para que esse objetivo fosse alcançado. 

Muito obrigado. 



Setembro de 2007 DIARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 50105 

Q SR. RQDRIGQ DE CASTRO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação passada, votei com o meu partido, com mui
to orgulho. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues)- Conce
do a palavra ao ilustre Deputado Gonzaga Patriota. 

O,SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a Secretária de Gestão Es
tratégica e Comunicação, a Coordenadora do Progra
ma de Aceleração do Crescimento na Prefeitura do 
Recife, Lygia Falcão, e o Secretário de Saneamento, 
Marcus Tullius, iniciaram ontem um cronograma de 
visitas às áreas a serem beneficiadas com recursos 
do PAC para obras de saneamento integrado, na Ba
cia do Beberibe. 

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

A caminhada foi iniciada no Canal de Jacare
zinho, obra que está sendo realizada pela Prefeitura 
do Recife e servirá de modelo para as ações a serem 
executadas nas 2 Unidades de Esgotamento. Numa 
primeira etapa, o projeto de saneamento integrado 
das 2 Unidades de Esgotamento envolve recursos do 
Programa Prometrópole, uma parceria entre o Ban
co Mundial, o Governo do Estado e as Prefeituras do 
Recife e Olinda. 

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

As Unidades de Esgotamento 20 e 21 são for
madas por áreas de planlcie e morro, com trechos que 
integram a ZEIS do Bairro de Campo Grande. Entre as 
principais intervenções previstas nestes locais estão a 
implantação de redes de infra-estrutura de abasteci
mento de água, com 1.531 ligações e 6.100 metros de 
rede de esgoto, com 12.898 ligações e 13.015 metros 
de rede, além de 16,41 quilômetros de pavimentação 
e construção de 728 moradias. 

O projeto inclui também a urbanização dessas 
áreas e a implantação e reforma de equipamentos 
públicos como praças, parque, posto de saúde, escri

tório local de saneamento, além de intervenções no 
sistema viário. 

As próximas visitas às áreas incluldas no PAC 
para obras de saneamento integrado acontecem 
na próxima sexta-feira na Unidade de Esgotamento 
em Dois Unidos. Na segunda-feira, será a vez dos 
secretários visitarem as Unidade de Esgotamento 
4, 8, 17 e 19, que compreendem as localidades de 
Dois Unidos, Vasco da Gama, Alto de Santa Tere
zinha, Linha do Tiro, Água Fria, Porto de Madeira, 
Fundão e Beberibe. Os investimentos do PAC em 
todas as Unidades de Esgotamento citadas somam 
R$148 milhões. 

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

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de vez 
em quando parece que os burocratas do Governo se 
excedem em sua função normatizadora. A Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA baixou, 
em 12 de dezembro do ano passado, a Resolução 
Colegiada RDC n° 214, que contém 131 páginas em 
letra miúda. São 1.400 itens para sobrecarregar mais 
uma vez as micro e pequenas empresas do País, 
já assoberbadas de inúmeras normas, resoluções, 
portarias, leis, decretos. Desta vez, as vítimas são 
as farmácias de manipulação, que têm de se encar
regar de esmiuçar os 1.400 itens da tal resolução 
monstruosa. 

É mais uma violência entre tantas que se co
mete, Sr. Presidente, contra a pequena empresa, que 
não tem condições nem estrutura para funcionar com 
tanta burocracia. No lugar de estudar maneiras para 
conhecer melhor o segmento, tentar melhorar o finan
ciamento, diminuir a burocracia, apoiar consórcios de 
exportação, o pessoal do Governo fica planejando 
novas formas de complicar a vida da pequena e da 
microempresa. 

A burocracia, Sr. Presidente, é o principal entrave 
ao crescimento, ao funcionamento e às exportações 
das micro e pequenas empresas. Esse segmento, que 
tem uma capacidade enorme de geração de emprego, 
ainda está longe do mercado. São tantas as dificul
dades para abrir uma empresa e mantê-Ia que isso 
acaba estimulando a informalidade, conforme vemos 
pelo Brasil afora. 

Para começar a operar, manter-se em funciona
mento e, em certos casos, fechar um pequeno negócio, 
o empreendedor tem que cumprir no mínimo 107 obri
gações fixas, fora as que podem ser geradas a partir 
delas. São 55 obrigações para a empresa entrar em 
funcionamento, mais 41 para funcionar normalmente, 
além de 11 para fechar. 
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Entre as obrigações para a empresa começar a 
operar são 10 livros entre fiscais, comerciais e tnaba
Ihistas; 4 números diferentes de identificação da em
presa; 7 inscrições e matriculas da mesma empresa 
em diversos órgãos como Receita Federal e Estadual; 
16 registros e controles trabalhistas. Isso afora caixa 
diário e uma rotina que envolve datas diversas para o 
cumprimento dessas obrigações. Além das 41 obriga
ções para a manutenção da empresa, como pagamento 
de tributos, existem ainda mais 29 normas de saúde 
e segurança do trabalho como o PCMSO (Programa 
de Controle Médico e Saúde Ocupacional) e o PPRA 
(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). 

No caso das 11 obrigações para fechar o em
preendimento, como baixa na Junta Comercial e cer
tidões negativas de débito tributário, existem outras 
obrigações relativas a tributos que podem gerar outras. 
Dependendo do caso e da interpretação, o pedido de 
uma certidão negativa do INSS pode acarretar outras 
demandas como controle social, comprovante de pa
gamento de tributos e bloco de notas fiscais. 

A Lei Geral da Pequena Empresa aprovada pelo 
Congresso e o Super-SIMPLES melhoraram muito 
essa situação, mas ainda são inúmeros os entraves 
para a abertura, funcionamento e fechamento de em
presas no Brasil. 

A situação é essa, Sr. Presidente, em vez de ga
rantir a segurança sanitária de produtos e serviços, a 
agência vem criando uma série de entraves burocrá
ticos para o funcionamento de pequenas empresas. 
Como exemplo dessa atuação nociva da ANVISA so
bre o setor produtivo, nos deparamos agora com essa 
violência da ação fiscalizadora da agência em relação 
às farmácias de manipulação. As farmácias, geralmen
te pequenas e microempresas, não têm condições de 
preencher as exigências impostas, exigências estas 
que demonstrariam um profundo desconhecimento 
da rotina do setor. 

Como pode, Sr. Presidente, uma microempresa 
ter condições técnicas de preencher tantas exigências? 
Isso é a burocracia tentando matar um setor extrema
mente importante, que emprega grande número de 
brasileiros, sem nenhuma razão cablvel. A ANVISA 
cobna das farmácias de manipulação estrutura flsica 
e condições de trabalho incompatlveis com sua con
dição de pequenas empresas. Os prazos concedidos 
às farmácias para a adaptação às novas regras são 
muito inferiores aos concedidos às grandes empresas 
do setor em condições semelhantes. 

Por mais incrível que possa parecer, as farmá
cias magistrais terão de obedecer a novas regras de
nominadas Regulamento Técnico sobre Boas Práticas 
de Manipulação de Medicamentos para Uso Humano 

em Farmácias. Só não se lembraram de que as boas 
práticas, como diz o nome da resolução, envolvem, 
sobretudo a diminuição do número de regras esdrúxu
las, extravagantes e escorchantes. Bem têm nazão o 
Ministro e Senador Fnancisco Dornelles e outros Par
lamentares quando aventam a possibilidade de extin
ção da ANVISA, por baixar normas extnavagantes e 
exorbitantes como essa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, comunico a todos os pescadores do Bnasil, em 
especial aos do Nordeste, que foi assinada por S.Exa. 
o Presidente da República a Medida Provisória n° 372, 
na qual a União fica autorizada a indenizar os proprie
tários de redes de espera do tipo caçoeira e de com
pressores de ar utilizados na captura de lagostas. 

Foram 3 meses de luta, de negociação, e cum
priu-se o prometido. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nobres 
colegas Parlamentares, senhonas e senhoras que nos 
acompanham pela TV Cámara, quero fazer um registro 
importante, que é a abertura, nesta sexta-feira, dia 28, 
da 7· edição da Feira Nacional do Livro de Ribeirão 
Preto. A feira de Ribeirão é uma das 4 mais importantes 
do PaIs e uma das maiores a céu aberto do mundo, e 
deverá receber até dia 7 de outubro, quando será en
cerrada, 350 mil pessoas de toda a região. 

Como em toda edição, a feina homenageia um 
País, um Estado e elege um patrono. O patrono desta 
sétima edição é o escritor Edward Lopes, o Estado ho
menageado é o Rio de Janeiro e o país, a França. 

A feira de Ribeirão Preto é realizada no centro da 
cidade e ocupa um espaço de 16 mil metros quadra
dos. Sua programação cultural irá homenagear o poeta 
Vinicius de Moraes, com exposição de artes visuais 
e atividades com o Salão de Idéias, com a participa
ção de autores, serestas e saraus literários, sessões 
de contadores de histórias, oficinas de leituna, cursos, 
palestras e workshops. 

No entanto, a importância da feira ex1rapola o 
aspecto comercial, do lançamento e venda de livros. 
Sua proeza é estimular a leitura, facilitar o contato 
entre os leitores, escritores e as obnas. E isso é seu 
maior feito, se considenarmos que no Brasil o índice 
de leitura ainda é baixo. O leitor bnasileiro lê em mé
dia 6 livros por ano, mas o Indice per capitalano não 
chega a 2, ex1remamente baixo se comparado com os 
9 livros por pessoa lidos nos Estados Unidos e os 18 
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no Japão e na Alemanha, segundo dados da Câmara 
Brasileira do Livro. 

E por que o brasileiro lê pouco? Porque não tem 
acesso ao livro e isso acontece basicamente porque 
o brasileiro não tem condições de comprar livros, não 
tem tempo ou costume de ir a uma biblioteca. Assim, 
estimular o gosto pela leitura e transformar o ato de ler 
em um hábito é o grande desafio. Nesse sentido, temos 
de enaltecer eventos como a Feira Nacional do Livro 
de Ribeirão Preto, reconhecer o esforço da Prefeitura 
e da Fundação Feira do Livro e de seus parceiros, que 
trabalharam arduamente há meses para que a sétima 
edição da feira fosse realidade. 

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho a esta tribuna para protestar contra a 
vergonhosa decisão da Secretaria de Inspeção do 
Trabalho, ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego, 
que, por pressão de fazendeiros e latifundiários, sus
pendeu por prazo indeterminado as ações fiscais de 
combate ao trabalho escravo. 

Como é de conhecimento da sociedade brasileira, 
no final do mês de junho deste ano, o grupo de fisca
lização móvel do Ministério de Trabalho flagrou 1.064 
trabalhadores da Usina de álcool Pagrisa, no Estado 
do Pará, trabalhando em regime de escravidão, e os 
retirou do local. 

Como resultado desta ação, distribuidoras de 
combustível pararam de comprar dessa fazenda, o que 
suscitou o desespero de setores ruralistas ligados a 
Bancada Ruralista no Senado Federal. Pressionaram 
os integrantes do grupo móvel e atacaram a Secretária 
de Fiscalização do Ministério de Trabalho, Ora. Ruth 
Vilela, e o próprio Ministério do Trabalho, acusando-os 
e os ameaçando. 

Os Senadores criaram uma Comissão para acom
panhar este caso, e chegaram ao cúmulo de apresentar 
à Policia Federal um requerimento solicitando a ins
tauração de inquérito contra os fiscais do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é 
um ataque contra a democracia do nosso País, con
tra o combate ao trabalho escravo e uma derrota para 
o esforço coletivo de limpar esta mancha vergonhosa 
e perversa da escravidão que ainda assombra nosso 
País, em detrimento do agronegócio e da produção de 
etanol para exportação. 

Infelizmente as forças conservadoras do Con
gresso ~acional impedem que a PEC contra o trabalho 
escravo, que está a 12 anos nesta Casa, seja votada 
oportunizando que as terras sejam confiscadas para 
a reforma agrária. 

Esperamos o bom senso do MTE, para imedia
tamente retomar o trabalho dos fiscais, que é funda
mentai para garantir a dignidade dos trabalhadores do 
campo em diversos Estados do Brasil. Que se cumpram 
efetivamente os direitos trabalhistas e a função social 
da terra para realizar a reforma agrária e justiça social 
para o povo brasileiro. 

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento 
seja divulgado no programa A Voz do Brasil e nos de
mais meios de comunicação desta Casa. 

Muito obrigado. 

O SR. BILAC PINTO - Sr. Presidente, peço a 
paiavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. BILAC PINTO (PR-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo 
com a orientação do partido na sessão anterior. 

O SR. ARACELV DE PAULA - Sr. Presidente, 
peço a paíavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ARACELV DE PAULA (PR-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas 2 
votações anteriores, votei de acordo com a orientação 
do partido. 

O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS 
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS 
(PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, na votação anterior, acompanhei o partido. 

O SR. ODAIR CUNHA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo 
com a orientação do meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Narcío Rodrigues) - Com 
a palavra a ilustre Deputada Angela Amin. 

A SRA. ANGELA AMIN (PP-SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, ao comentar o que aconteceria caso a CPMF 
simplesmente deixasse de existir, o Deputado Ciro 
Gomes afirmou, na noite do último dia 19: 

"O País voltará a um itinerário que já conhece
mos, de galope da proporção dívida pública versus 
PIB, inverterá a tendência de queda da taxa de juros 
e voltará ao que vem experimentando há zs anos: a 
mais medíocre taxa de crescimento econômico de toda 
história brasileira". 
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E prosseguiu, apontando "talta de um mfnimo de 
seriedade"de parte dos que, tendo institufdo a CPMF, 
agora querem eliminá-Ia, seca e abruptamente. 

Queremos, sim, uma reforma tributária que reti
re, especialmente da folha de salários e do processo 
produtlvo, o peso da carga fiscal mais perversa. De
fendemos, sim, um Estado mais eficiente e menos cor
rupto. Ninguém quer copiar modelos que multiplicam 
Ministérios e Secretarias de Estado (Santa Catarina 
tem mais de 50), com cargos ocupados por indicação 
partidária, sem compromisso com resultados que in
teressem à população. Dai, porém, a travestir-se de 
xifta da oportunidade, vai uma larga distância e uma 
atitude sem seriedade. A propósito, registre-se que o 
Senador Antonio Carlos Magalhães foi o mentor da 
Emenda Constitucional n° 31, de 2000, que criou o 
Fundo de Combate à Pobreza, constituldo também 
com recursos da própria CPMF. 

Na sua origem, o IPMF foi criado no Governo 
de Itamar Franco, com empenho de seus LIderes 
no Congresso - o então Senador Roberto Freire e o 
Senador Pedro Simon, no Senado - com equlvocos 
que iam desde a nunca cumprida vinculação à Saúde 
até o descumprimento do principio constitucional da 
anualidade. Pretendia-se cobrar o imposto no mesmo 
ano de sua criação, 1993, o que foi barrado pelo STF. 
Convertido em CPMF - sendo contribuição não é com
partilhado com Estados e municípios -, integra o pe
sado bolo tribufário de que se extrai o superávit fiscal, 
personagem permanente da nossa polltica econômica, 
voluntariamente ou sob o guante do FMI. 

Quanto ao setor de saúde, com seu rosário de 
dramas, a Emenda Constitucional n° 29, de 2000, fru
to do empenho e da determinação do Ministro José 
Serra, constitui paradigma de exigência de investimen
tos. Restam as ingentes tarefas de cumpri-Ia e dotar 
a gestão da Saúde de competência e compromisso 
com resultados. 

A justa e necessária luta pela redução da carga 
tributária, particularmente seu peso sobre salários e 
produção, deve mobilizar trabalhadores, empresários 
e a sociedade como um todo, visando ampliar as pos
sibilidades de empreender e empregar legalmente, isto 
é, com menos informalidade. 

A CPMF pode ser mantida, até por sua eficiência 
na fiscalização da movimentação financeira, porém 
com a redução gradual de sua allquota, posição que 
defendemos desde o inicio do debate. Agindo nesta 
direção, estarlamos reduzindo a carga fiscal com in
teligência e visão progressista da economia. 

Concluindo, entendo que Oposição e Governo 
podem e devem evoluir de um fundamentalismo des
trutivo e inconseqüente para uma atitude responsável, 

coerente e construtiva. Será bom para o Parlamento, 
para a democracia e, principalmente, para o Brasil. 

Muito obrigada. 

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. PROFESSORA RAQUELTEIXEIRA 
(PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 
- Sr. Presidente, na votação anterior, votei com o meu 
partido. 

OSR.PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Com a 
palavra o Sr. Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

O SR.RAIMUNDO GOMES DEMATOS (PSDB
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na data 
de ontem, a Assembléia Legislativa do Estado do Ce
ará prestou uma homenagem ao jornal O Estado, de 
grande circulação não só na região metropolitana como 
nos demais municlpios cearenses. 

Trata-se de jornal independente, que, acima de 
tudo, luta pela justiça social, fazendo com que, através 
de seus editorialistas e colunistas, possamos fortale
cer a imprensa. 

Saudamos a Sra. Wanda Palhano, Presidenta do 
jornal O Estado, a Editora-Chefe, Sra. Elizabeth Re· 
bouças, assim como todos os que fazem a imprensa 
naquele Estado, a exemplo de Fernando Maia, Antônio 
Viana e Macário Batista. 

Reafirmo aqui o compromisso desse jornal de 
grande circulação, principalmente na região metropo
iilana, pela visão que tem de cada vez mais fortalecer 
a imprensa não só como órgão educador mas, sobre
tudo, como instrumento democrático. 

O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB
PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
srs, Deputados, retorno a esta tribuna mais uma vez, 
agora para solicitar a inclusão nos Anais desta Casa 
do oportuno artigo da jornalista Valéria Pires Franco, 
Vice-Presidente de Desenvolvimento Social do Partido 
Democratas e ex-Vice-Governadora do meu Estado do 
Pará, a respeito da violência que assola o Brasil. 

Trata-se de uma análise da realidade da violência 
no nosso Pais, que merece a atenção de todos, pois é 
um mal que atormenta a famflia brasileira, causando 
inúmeros transtornos. E, óbvia e infelizmente, o meu 
Estado do Pará não é exceção a essa regra. 

Sr. Presidente, a segurança deve ser tratada com 
muita seriedade pelas autoridades constituídas e prin
cipalmente, com um engajamento ainda maior das au
toridades federais, pois o controle de nossas fronteiras 
é de responsabilidade exclusiva da PolIcia Federal, da 
Receita Federal e das Forças Armadas. Muito do que 
se vê hoje são organizações criminosas de posse de 
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armamentos pesados oriundos de outros países. Por 
onde entram esses armamentos!? Outro fato que se 
nota pelas notícias praticamente diárias são as volu
mosas apreensões de drogas, o que demonstra uma 
mobilização das polícias, mas o que também nos dei
xa preocupados, pois fica constatado o aumento da 
demanda de consumo. 

Por isso, Sras. e Srs. Deputados, fica explfcita a 
necessidade de um engajamento ainda maior de toda 
a sociedade, seja em educação, ou ainda, no plane
jamento de políticas públicas voltadas não só para o 
combate ao tráfico de armas e drogas, mas para a re
cuperação de drogados. Infelizmente, o marginal de 
amanhã está sendo formado hoje. São crianças que 
vivem abandonadas pelo Poder Público, totalmente 
vulneráveis e à disposição de delinqüentes, principal
mente nas periferias das grande cidades. 

Diante dessas preocupações, solicito a inclusão 
nos Anais desta Casa do artigo. da jornalista Valéria 
Pires Franco, que demonstra toda a sua sensibilidade 
com este importante tema, que deve ser discutido e 
tratado de forma prioritária por todos nós: 

"O Liberal 
23/09/2007 
É possível vencer o desafio da violên

cia. 
Dez entre 10 pesquisas realizadas em 

todas as capitais do Brasil e nas regiões me
tropolitanas comprovam a preocupação, ou 
melhor, o drama diário que todas as pessoas 

·vivem pelo medo da violência. Medo de ser as
saltado, medo de seqüestro-relâmpago, medo 
de ter a casa invadida e roubada, medo de troca 

·de tiros, medo de uma bala perdida, medo do 
tráfico e consumo de drogas crescente, e em 
certos lugares absolutamente descontrolado, 
enfim, medo de ser o próximo número na es

:tatística da violência. 
Não sou especialista em segurança pú

blica, mas o medo e a revolta por sentir medo 
não me permitem calar. 

Tenho 5 filhos, meus avós e meus pais 
·são vivos, graças a Deus. Nasci e moro em 
uma cidade apaixonante, cheia de cheiros, 
de gostos, de mistérios e história que é Belém 
do Pará e quero envelhecer com tranqüilida
de nesta terra. Quero contar sobre ela nos 4 
cantos do Brasil e pelo mundo a fora. Por isso 
não me conformo com a escalada da violência 

·e da insegurança que nos colocou como a 2" 
capital mais violenta do Brasil em 2005, nas 

·estatísticas de crimes violentos contra o pa
trimônio: 1.933 por 100 mil habitantes, contra 

520 da média nacional. Além de sermos a 10" 
capital brasileira em ocorrência de homicídios 
dolosos: 28 por 100 mil habitantes, contra 22 
da média nacional. 

Como a segurança pública, ou melhor a 
falta dela, é o grande reclamo de todo o Bra
sil e o enfrentamento da violência é desafio 
complexo e, por isso mesmo, convencionou
se distribuir a responsabilidade e, portanto, a 
culpa entre todas as esferas de Governo: e 
quando há muitos responsáveis falta coman
do e articulação, logo são muitos os culpados, 
mas nenhum condenado. E a história pode ir 
muito longe e continuar sem solução... 

Pode, mas não deve, se tivermos a capa
cidade de aprender com outros países, adap
tar soluções e realmente nos lançarmos ao 
desafio. 

Foi assim que, (há poucas semanas) 
estive representando os Democratas em uma 
viagem à Colômbia. Fui junto com o Prefeito 
do Rio de Janeiro, César Maia. Tivemos uma 
extensa agenda entre Bogotá e Medelín. Con
versamos com governadores, prefeitos, téc
nicos do BID - Banco Interamericano de De
senvolvimento, técnicos das administrações 
públicas da Colômbia e com pessoas comuns, 
principalmente com jovens. 

É possível aprender muito com a expe
riência da Colômbia. 

O principal, contado pelo prefeito Sergio 
Fajardo Valderrama, jovem e bem avaliado, é 
que a ação deve se dar no "ponto de quebra" 
da violência. E que esta ação passa, neces
sariamente, pela ocupação policial das áreas 
mais perigosas. Ocupação que vai começar 
de forma ostensiva, mas que, com a chegada 
imediata de ações preventivas, com um tsu
nami de benefícios sociais (escolas, lazer e 
profissionalização para os jovens, arte e cultu
ra) vai naturalmente mudando de foco, sendo 
transformada em parceria. 

Outra lição muito importante vem com 
as "Casas de Justiça", espaços públicos, em 
cada Distrito, onde todas as ações convergem 
para conciliação e mediação dos conflitos do 
cotidiano. Assistentes sociais, psicólogos, ad
vogados, defensores comunitários, promotores 
de família, todos trabalham juntos, para evitar 
que os conflitos se transformem em crimes. A 
cada ação se reforça o conceito de "Segurança 
Cidadã", pela qual todos são responsáveis. 
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São ainda fundamentais a maturidade 
e o Interesse de estabelecer parcerias com 
todos os segmentos, com todas as institui
ções. O lema é "Portas abertas para todos que 
quiserem ajudar". É fundamental, também, a 
responsabilidade com a informação. Informa
ção tem que ser registrada para ser avaliada 
e corresponder a ação necessária. Todas as 
informações de violência são geo-referen
ciadas e com esse mapeamento criminal se 
trabalha com metas e objetivos. Um exemplo 
para nós. 

Mas, o mais fantástico é ver que crian
ças e jovens são os maiores beneficiários da 
revolução que a Colômbia vive. Crianças que 
estudam em escolas novas ou completamen
te reformadas, com restaurante e professores 
permanentemente qualificados. Cada escola é 
apadrinhada por uma universidade, e existem 
cerca de 70 unidades de ensino superior na 
Colômbia disponlveis para essas parcerias. 
Mais apaixonante ainda é a chance que essas 
crianças e jovens tem de complementar a edu
cação nos Parques-Bibliotecas já construidos 
e funcionando. Não são bibliotecas comuns, 
são monumentos arquitetônicos, já viraram até 
pontos turfsticos em Medelfn. A lógica é que 
as grandes obras, as mais bonitas, merecem 
estar nos bairros mais pobres. O projeto é es
colhido através de concurso e cada prédio é 
mais moderno e bonito que o outro. Com tanta 
beleza e qualidade a auto-estima das comu
nidades vai lá para cima. 

Dentro dos Parques-Bibliotecas fica claro 
o compromisso de todos de trocar armas por 
livros, violência por educação, descrença por 
futuro. E tem, ainda, a Cidade da Música, um 
gigantesco e moderno espaço de aprendiza
gem musical, que fica dentro do Parque dos 
Desejos e dá a oportunidade para que crianças 
e jovens, de talento descoberto nas escolas 
públicas, se profissionalizem. É espetacularl 

Nós Democratas, acreditamos que quan
to mais tempo em atividades educativas, me
nor o risco paras nossas crianças e maior a 
chance delas se tornarem cidadãos conscien
tes de seus direitos e deveres; e seguros para 
enfrentar a selva que é o mercado de trabalho. 
Cidadãos capazes de transformar suas pró
prias vidas e de suas comunidades. 

Aqui no Brasil, na busca dessa educação 
integral um exemplo já com grandes resultados 
são as Vilas Olfmpicas construldas pela Pre

feitura do Rio de Janeiro. Alunos das escolas 
públicas aprendendo com o esporte, com o 
iazer, com a convivência orientada para ética 
e o respeito. Sem abrir mão da participação 
da famllla. já que aos domingos as Vilas viram 
clubes para todas as idades. 

Na Colômbia tudo é perfeito? Claro que 
não, mas lá a polfcia está em todos os cantos 
e todos assumiram o compromisso de buscar 
uma convivência mais pacffica e defender a 
vida. E é a velha e boa educação a "mãezona" 
deste grande feito. 

Se as capitais brasileiras estão na un, 
sangrando pela violência descontrolada, é 
com educação em tempo integral que a vida 
voltará a COrrer nas veias, fazendo o coração 
da gente bater mais forte e tranqüilo. 

Valéria Pires Franco é jornalista e vice
presidente de Desenvolvimento Social do Par
tido Democratas e ex-Vice-Governadora do 
Estado do Pará." 

Sras. e Srs. Deputados, espero que o artigo da 
jornalista Valéria Pires Franco, à proporção em que for 
divulgado nos órgãos de comunicação da Casa, sirva 
de orientação e reflexão para todos nós, que busca
mos diminuir os Indices de violência em nosso Estado 
e em nosso Pais. 

Agradeço a atenção de todos.
 
Muito obrigado.
 

O SR. CARLOS ZARATTINI - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com a Bancada do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Com 
a palavra o Sr. Deputado José Genolno. 

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, estou justificando, como na 
sessão da manhã - e o faço agora -, o meu voto favo
rável à prorrogação da CPMF. 

Vários argumentos foram levantados. 
Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, a CPMF 

é um importante instrumento de financiamento de 
pollticas públicas, como coloquei pela manhã: 42,1% 
para a saúde; 21,1% para a Previdência; 21,1% para 
o Fundo de Combate à Pobreza; e 15,8% vinculados à 
questão da desvinculação das receitas da União. Esse 
instrumento de financiamento de polfticas públicas é 
fundamental para que o PaIs continue no combate à 
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pobreza e à diminuição da desigualdade e com uma 
polltica de distribuição de renda. 

Tal tributo tem também outras caracterfsticas 
muito importantes, como a simplificação do sistema 
arrecadatório, a operação automatizada, a universali
dade de cobrar mais de quem movimenta mais. E não 
é verdade o que dizem os senhores opositores sobre 
o caráter cumulativo da CPMF. Em relação a outros 
tributos, pelo tamanho da allquota, ela tem uma inci
dência pequena, bem menor do que outros tributos, 
como PIS, COFINS etc. . 

Pois bem. A aprovação da CPMF é uma questão 
de visão política, de como vamos financiar as políticas 
públicas. Não podemos reduzir essa questão a um em
bate entre o ontem e o hoje, entre quem era a Oposição 
e Situação ontem e quem é Oposição e Situação hoje. 
Temos que lazer o debate sobre o caráter, o papel do 
Estado no financiamento das políticas públicas. 

Na questão da saúde, por exemplo, temos como 
elemento importante para deliberação nesta Casa a 
regulamentação da Emenda nO 29, que é um passo 
para aumentar os financiamentos da saúde pübüca, à 
qual temos que vincular - o que estamos discutindo 
aqui - a CPME 

Portanto, o centro da CPMF é o financiamento 
de políticas públicas, e isso que diz respeito ao tipo 
de Estado e ao modelo de sociedade que queremos 
construir para o nosso País e que almejamos para o 
futuro do nosso povo. 

A visão oposta é a visão simplista de achar que 
o mercado resolve tudo, é a visão do Estado rnlnirno, 
a visão de que, ao se defender o corte de despesas, 
vai se cortar nas polltlcas públicas porque não vai se 
cortar no pagamento das dividas. 

Considero importante o debate sobre a votação 
da CPME Estou votando consciente, com argumentos 
e fundamentos sobre a importância dessa contribui
ção como elemento estratégico no financiamento das 
políticas públicas. 

Muito obrigado. 

O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o Partido Progressista. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando de Fa
binho. 

O SR. FERNANDO DE FABINHO (DEM-BA. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho parabenizar o Parlamento brasi

leiro pela atitude que tivemos ontem ao aprovarmos 
aqui, numa harmonia que não é peculiar nesta Casa, 
mas no interesse suprapartidário - o que interessa à 
população brasileira -, o Fundo Nacional de Desenvol
vimento Científico e Tecnológico, que trará benefícios 
para o País e para a população brasileira. 

O País vai crescer, desenvolver-se, ganhando, 
acima de tudo, transparência na aplicação desses 
recursos. A propósito, há também um Conselho que 
discutirá O que, como e onde aplicar. Esta Casa preci
sa tomar como exemplo esta matéria. Nós precisamos 
estar unidos e reunidos para discutir temas importantes 
para a sociedade brasileira. 

Sr. Presidente, semana passada, ficamos discu
tindo a CPMF. Nós tivemos a oportunidade de ver o 
Governo vencer esta matéria por 338 votos, mantendo 
a cobrança da CPMF. A população brasileira, em várias 
pesquisas e enquetes, entende que a CPMF já não é 
mais necessária e que é uma maneira de desonerar 
a tributação nacional. A CPMF é, como sabemos, um 
tributo criado para ser provisório, do qual, entretanto, 
o Brasil não precisa mais, até porque a previsão de 
receita acima da que está prevista para este ano é de 
quase 60 bilhões de reais. 

Trata-sede pontos de vista que esta Casa vem dis
cutindo, e nós vamos continuar debatendo. Eu tenho a 
oportunidade de dizer à população brasileira e à Bahia, 
meu Estado, que votei contrariamente à prorrogação da 
CPMF, por reconhecer que não há mais necessidade 
de fazer esta cobrança ao cidadão brasileiro. 

Os recursos existem, mas precisamos estar aten
tos e convocar esta Casa para logo após a votação das 
emendas que estão para ser discutidas hoje e amanhã. 
Refiro-me à PEC n." 333, dos Vereadores, que estão 
em parafuso no Brasil inteiro, sem saber o que lhes vai 
acontecer na próxima eleição. Há também a Emenda 
n." 29, que esta Casa vem discutindo há 5 anos, que 
consiste em mais recursos para a área da saúde, que 
está na UTI e precisa de recursos para recuperar-se. A 
par disso, há a PEC da Defensoria Pública, outra ma
téria importante, que vai ajudar o cidadão brasileiro. 

A PEC dos Vereadores é fundamental. Eles pre
cisam ver esta Casa se movimentar e atender aos 
chamados da democracia. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs, Deputados, a questão 
ambiental é o assunto que no momento toma conta 
não somente dos fóruns apropriados às discussões, 
bem como da mldia e da sociedade em geral em 
seu dia-a-dia. Os países debatem os problemas do 
desmatamento, da poluição e do aquecimento global 
e apresentam propostas para tentarmos reduzir as 
emissões de gases poluentes, além de trabalharmos 
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para frear a degradação dos oceanos, dos rios, das 
florestas e do ar. 

Elaboram-se ainda projetos que visam equacionar 
os problemas das cidades, que procuram por meio de 
suas prefeituras, com o apoio de entidades civis, me
lhorar suas infra-estruturas e viabilizar o crescimento 
econômico de forma sustentável, de maneira que seja 
preservado o que restou de verde, além de efetivar o 
combate à poluição dos rios, dos córregos e das nas
centes que ainda existem nos municlpios brasileiros. 
Além disso, buscam-se também novas pollticas de 
preservação da natureza que ao mesmo tempo não 
prejudiquem os interesses dos palses e seus gover
nos, que não podem parar, de repente, com o proces
so industrial, agrícola e comercial, o que seria um de
sastre, já que bilhôes de pessoas poderiam ficar sem 
emprego, sem meios para se sustentar. 

Por isso, Sr. Presidente, sou favorável a uma po
IItica ambientalista que proteja o planeta ao tempo em 
que permita que os zoneamentos das áreas de agri
cultura e a exploração das florestas sejam efetuados, 
assim como seja instituída uma fiscalização constante 
e uma legislação rlgida para o controle da exploração 
das matas e das terras agricultáveis. Não se pode re
mediar a questão do aquecimento global, que, se não 
for resolvida, daqui a alguns anos teremos de arcar 
com as conseqüências de nossas ações e atos em 
relação à saúde do planeta. 

Mas também é preciso deixar claro que os paí
ses ricos, os mais desenvolvidos, podem e devem ar
car com suas responsabilidades, pois são os maiores 
poluidores do mundo, com destaque para os Estados 
Unidos, pais este que se recusou a assinar o Protocolo 
de Kyoto, o que atrasou, e muito, o combate ao aque
cimento global e suas conseqüências, retratadas na 
degradação da natureza, principalmente no que con
cerne ao desmatamento desenfreado, à poluição das 
águas e do ar e ao derretimento dos espaços gelados 
do planeta Terra. 

Defendo, portanto, que o Brasil, em vez de esperar 
que os palses ricos tomem alguma atitude em razão do 
aquecimento global, tome as rédeas desse processo, 
no que tange à sua responsabilidade, e coloque em 
prática programas que combatam o desmatamento, 
a principal causa de poluição do Brasil, que o coloca 
entre os 20 países que mais poluem no mundo, já que 
a ação das queimadas é avassaladora, principalmente 
nos Estados brasileiros do Centro-Oeste e do Norte, 
o que contribui muito para o efeito estufa. 

Precisamos, urgentemente, de um projeto que 
torne viáveis iniciativas que possam levar os gover
nos a cooperar entre si. no sentido de proteger os úl
timos biomas existentes na terra como, por exemplo, a 

Amazônia, o cerrado, as florestas tropicais africanas, 
a savana, a tundra e a taiga. A espécie humana não 
pode colocar acima de tudo o lucro a qualquer custo e 
almejar a riqueza como se fosse a única proposta de 
vida que a comunidade internacional possa vislumbrar 
para sua existência e para seu futuro. 

É imperativo que o Brasil resolva seus problemas 
no campo da preservação ambiental, independente das 
propostas que vão ser aceitas ou não pelos governos 
no que é relativo à preservação do planeta. Temos de 
dar o exemplo, porque ainda temos vários tipos de 
ecossistemas, com imensa riqueza e biodiversidade 
sem igual e por isso precisamos de políticas públicas 
que se insiram no contexto mundial, ao tempo em que 
preservem nossa independência. Precisamos deixar 
claro que somos parceiros, mas sabemos que os bio
mas, os ecossistemas existentes no Brasil têm de ser 
administrados sob o controle de brasileiros, com a 
cooperação sempre bem-vinda dos estrangeiros que 
tenham interesse em que o Brasil se torne um exem
plo a ser seguido. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs, Deputados, para todas 
essas intenções se realizarem é necessário também 
que tenhamos metas educacionais a serem alcançadas 
e concretizadas. Precisamos de um novo modelo para 
nossa indústria autornobilfstica, no sentido de imple
mentar novas tecnologias que façam velculos menos 
poluentes, com a finalidade de diminuir a quantidade 
de gases que acarretam o efeito estufa na atmosfe
ra. Precisamos ainda limitar, de forma séria erigida, 
a poluição das fábricas que jogam seus dejetos nos 
rios e nos mares, sem, no entanto, preocuparem-se 
em adquirir novas tecnologias e procedimentos que 
viabilizem um lixo muito menos poluente. 

Além disso, considero que os biocombustfveis, 
como o etanol e o biodiesel, são as soluções mais vi
áveis para que os países tenham o controle maior da 
poluição. Os combustfveis renováveis são energia não
poluente, preservam o meio ambiente e têm custos 
menores, no que concerne à fabricação. O Brasil é o 
Pais mais adiantado no que tange ao domlnio dessa 
nova tecnologia. Precisamos divulgar nossa condição 
de controiadores dessa matriz energética, que um dia 
vai ser utilizada pela maioria dos países e com isso co
locar o Brasil em posição de liderança no mundo, fato 
este que vai se concretizar mais cedo ou mais tarde. 

Para finaiizar, sugiro que as escolas de base, 
públicas e privadas, deveriam ter, obrigatoriamente, 
em seus currlculos, matérias que informam e cons
cientizam os alunos, desde cedo, a compreender que 
o planeta Terra depende, para sua sobrevivência, de 
ser respeitado pela espécie humana, pois, do contrá
rio, o planeta não vai suportar tanta poluição e degra
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dação por causa da irresponsabilidade e da ganãncia 
dos homens. O consumo tem de ser refreado para que 
possamos, em um futuro próximo, recuperar parte do 
planeta que já está destruldo. 

Sr. Presidente, solicito que este discurso seja vei
culado 'no programa A Voz do Brasil e publicado nos 
órgãos 'de comunicação desta Casa. 

Muito obrigado. 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
todas as vezes em que o Presidente da Venezuela, 
Sr. Hugo Chávez, reclama que não votam a entrada 
de seu país no MERCOSUL, aparece uma grita geral 
da Direita brasileira e, particularmente, da mídia, que 
não tem interesse nesse tipo de integração regional. 
Ou seja, há interesse na Área de Livre Comércio das 
Américas - ALCA, que submete o Brasil ao controle 
dos interesses norte-americanos, mas Brasil e Esta
dos Unidos são países totalmente assimétricos, não 
têm o mesmo tipo de economia. 

É evidente que se pode criticar a forma como 
o Presidente Hugo Chávez se referiu ao Congresso 
brasileiro, mas o Congresso brasileiro tem a obrigação 
de votar a favor do interesse público. O acordo com a 
Venezuela e a entrada no MERCOSUL obedecem aos 
interesses do povo brasileiro, dos povos latino-ameri
canos, portanto, ao interesse público. 

Ouvimos do Lider da Minoria que não podemos 
fazer alianças com países que não são democráticos. 
Ora, há ditador eleito 7 vezes em 8 anos por meio do 
voto. Seu país está crescendo 17%. A Direita se retirou 
da eleição esperando um novo golpe de estado e, ao 
sair, perdeu 100% da constituinte venezuelana. Dizem 
que o país não tem democracia, mas o povo está nas 
ruas votando, inclusive, plebiscitariamente sobre os 
grandes temas nacionais. 

Queremos perguntar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, se interessa ao Brasil e aos povos latino
americanos uma tevê latino-americana para debater os 
grandes temas da integração regional, da distribuição 
de renda, da reforma agrária, do comércio entre os 
povos, não subordinada ao interesse apenas dos co
merciantes, mas ao interesse popular. Queremos saber 
se interessa ter um banco de fomento latino-americano 
para obras de infra-estrutura que não esteja vinculado 
às determinações do Banco Mundial e do BID, que 
impõem regras e cobram altíssimos juros. 

Uma boa proposta é um banco de fomento do 
sui, assim como é importante a integração energética 
da América Latina, mas, como isso se dá entre duas 
companhias estatais, a PETROBRAS e a PEDEVESA 
- não entram a Shell, a Esso e a Texaco -, a mldia e 

, a Direita ficam louquinhas. "Como vocês vão deixar a 

empresa privada de fora?" Porque o lucro vai ser ca
nalizado para o povo brasileiro. 

Sr. Presidente, este debate da integração lati
no-americana interessa ao povo brasileiro. É preciso 
esclarecer a sociedade sobre as vantagens que exis
tem numa integração continental. Muitos empresários 
brasileiros que têm interesses na Venezuela, inclusive 
construtores de estradas, exportadores, sabem que a 
balança comercial hoje pende mais para o Brasil do 
que para a Venezuela. Interessaria essa integração. 

Então, temos de vir aqui defender o que interessa 
aos excluídos da América Latina e não aos grandes 
comerciantes e empresários da América Latina, que 
é como funciona o MERCOSUL hoje. Épor isso que a 
entrada de Hugo Chávez, da Venezuela, ameaça tanto 
aqueles que querem o MERCOSUL, não para direitos 
dos trabalhadores, mas apenas para os que regem o 
comércio e os interesses lucrativos. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. PEDROCHAVES (Bioco/PMDB-GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, acompanhei a orientação do 
PMDB. 

O SR.PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - A Pre
sidência registra a presença nas qalerias de alunos e 
professores do Colégio Nossa Senhora do Amparo, de 
Monte Carmelo, Minas Gerais, terra que tenho orgulho 
de representar no Congresso Nacional. Sejam' muito 
bem-vindos ao Parlamento da República e à Câmara 
dos Deputados. 

O SR.PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Conce
do a palavra aollustre Deputado Eduardo Valverde. 

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, na semana passada, grupo móvel do Ministério 
doTrabalho,em operação de fiscalização numa fazenda 
do sul do Pará, encontrou quantidade muito grande de 
trabalhadores submetidos a condições análogas às de 
escravo. Essa operação suscitou no Senado Federal 
diversos posicionamentos contrários à atuação desse 
grupo móvel. Inclusive, alguns Senadores pediram que 
paralisassem a atuação desse grupo. 

Sou auditor fiscal do trabalho e, durante algum 
tempo da minha vida, participei das operações do grupo 
móvel, combati o trabalho escravo. Tenho a maior se
gurança em garantir a lisura e o comportamento isento 
que têm os meus colegas auditores fiscais do trabalho, 
até porque exercem uma atividade muito penosa, mui
to diflcil, que é, no século XXI, combater aquilo que já 
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deveria ter sido extinto no Brasil e em diversas partes 
do mundo: o trabalho escravo. O ser humano não pode 
ser submetido a condição degradante, análoga à de 
objeto e não à de cidadão. 

Evidentemente, esse grupo móvel combate esse 
tipo de trabalho, mas o proprietário da fazenda, o rnen
tor, sempre tem o devido respaldo polltico, o poder 
econômico local para dificultar a ação do Estado. 

Conheço quase todos aqueles que foram ao sul 
do Pará. A situação trabalhista em diversas proprieda
des onde hoje se planta cana não é muito diferente da 
de outras propriedades no Brasil. Por essa razão, há 
na Comissão de Trabalho requerimento de realização 
de audiência pública para se debaterem as condições 
de trabalho dos trabalhadores rurais que atuam hoje 
na produção da cana-de-açúcar que vira etanol, como 
também na de soja, em locais onde recorrentemente 
se submetem os trabalhadores à condição análoga à 
de escravo. 

Volto a usar a tribuna para solicitar ao Ministro do 
Trabalho e ao Presidente Lula que permitam a contra
tação de mais auditores fiscais do trabalho. O número 
está muito aquém do necessário. Em diversas regiões 
do Brasil, o Estado sequer está presente para fiscalizar 
situações similares àquelas nas quais esse grupo de 
colegas dá a vida para proteger os trabalhadores. 

Faço apelo ao Ministro do Planejamento e ao Mi
nistro do Trabalho para que autorizem a contratação 
de mais 250 auditores fiscais do trabalho, a fim de que 
se torne permanente essa fiscalização. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao Deputado Ernandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
no mês passado, desta tribuna, manifestei a minha es
tranheza sobre a retomada da obra da Usina Atômica 
Angra 111, que estava paralisada desde 1986 e que foi 
vencida pela Construtora Andrade Gutierrez, fato que 
provocou inclusive a demissão do Embaixador Paulo 
Nogueira Batista, então Presidente da NUCLEBRÁS. 

Esse episódio chama a minha atenção pelo fato 
de que Rondônia está para ser prejudicada no seu 
projeto energético Madeira e Jirau. 

Como se não bastasse o complicado "parto" do 
licenciamento ambiental, agora começa a briga entre 
as construtoras do setor, que se digladiam: de um lado, 
a Odebrecht, que participa do consórcio com Furnas, 
quer manter o contrato de exclusividade com um nú
mero limitado de fornecedores, cláusula esta exclufda 
pela Secretaria de Direito Econômico (SOE) - agora, 
a construtora conseguiu uma liminar na justiça para 
mantê-Ia. 

Novos complicadores se apresentam. A Camargo 
Corrêa articula nos bastidores, com eficientes lobistas 
em campo, para entrar como sócia de uma das estatais 
controladas pela ELETROBRÁS no leilão para cons
trução da Usina de Santo Antônio. 

Pelo que nos consta, os nomes das empresas que 
vão se associar às estatais apenas serão divulgados 
depois que o Governo publicar o edital do leilão, e as 
subsidiárias ELETRONORTE, CHESF, ELETROSUL 
e Furnas não entrariam na disputa. 

Acabo de ler um pronunciamento do Ministro de 
Minas e Energia, confirmando o adiamento do leilão e o 
fato de que o edital estaria sendo objeto de análise pelo 
Tribunal de Contas da União. Fato este extremamen
te preocupante, pois a credibilidade dos dirigentes do 
setor energético é a mais baixa de que se tem noticia, 
o que afasta os investidores privados do setor. 

O Tribunal de Contas da União tem a missão de 
corrigir e verificar a documentação. Daqui a pouco, ocor
rerá como no caso do gás natural de Urucu, quando 
não fizeram licitação e deram para determinada em
presa construir. Quando é um investimento menor, o 
Tribunal de Contas e os órgãos fiscalizadores querem 
prender um Prefeito ou um administrador, mas, quando 
é um empreendimento do n[vel dessas 2 hidrelétricas, 
não houve tempo suficiente para apresentar um projeto 
digno, que não atrapalhasse esse investimento. 

Divergências não faltam no setor. Discussões 
em torno do projeto executivo e dos valores entre as 
empresas e a esfera pública foram acirradas após a 
conclusão do estudo de viabilidade. 

Em nossa leitura, há impertinência no acirramen
to do debate sobre a construção das usinas do Rio 
Madeira, quando setores da área elétrica discutem a 
construção de usinas a carvão, onde tanto o combus
tfvel quanto as plantas térmicas seriam importadas da 
China. São discussões provocadas pelo excesso de 
burocracia de áreas do Governo, que insistem em an
dar na contramão do nosso desenvolvimento. 

Está provado pelos estudos técnicos que os pro
jetos do Rio Madeira são menos impactantes do que 
o conjunto das usinas que compõem o atual parque 
hidráulico brasileiro. 

As 2 usinas do Madeira - Santo Antônio e Jirau 
- têm uma ótima relação entre área alagada e potên
cia instalada. Cada uma alaga apenas 0,08 km2 para 
um megawatt instalado. Descontada a área relativa à 
calha do rio, esse valor cai para 0,03 km2 para cada 
megawatt instalado, muito abaixo das usinas em fun
cionamento no Pais, que alagam em média 0,52 km2 

para cada mega instalado. 
Destaco ainda que o estudo de partição de queda 

eliminou a alternativa inicial de um único reservatório, 
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na cota de 90 metros, limitando-se os reservatórios a 
nlveis pouco superiores aos da calha naturai do rio. 

Com isso se fulmina a cantilena das ONGs de 
que os bagres ficariam impossibilitados de subir as 
cachoeiras do Rio Madeira até o sopé dos Andes para 
desovar. 

Ainda se teve cuidado no projeto para que não 
exista a menor suspeita de um possivel "buraco negro", 
que evehtualmente evite essa migração. Foi projetado 
um sistema de transposição de peixes, que consiste 
em um canal lateral monitorado desde o inicio, com 
possibilidade técnica de ajustes em função da leitura 
do monitoramento. 

Os estudos também comprovam que não ha
verá problemas com os sedimentos e que as usinas 
não sofrerão nenhum ataque durante sua vida útil 
estimada em 100 anos. Isso se deve ao arranjo das 
usinas, com a utilização de turbinas tipo "bulbo" e o 
vertedouro de soleira baixa, aliado às características 
do Rio Madeira. 

Finalmente, chamo a atenção para o isento estu
do técnico, que derruba de forma definitiva o falso dis
curso dos inimigos do desenvolvimento de Rondônia e 
do nosso País, pois a energia elétrica a ser gerada no 
Rio Madeira terá papel fundamental no atendimento da 
demanda a médio e longo prazos, o que muito contri
buirá para a redução das emissões de gases do efeito 
estufa e o nosso desenvolvimento sustentável. 

O complexo hidrelétrico do Rio Madeira repre
senta um marco divisório para o desenvolvimento da 
nossa Amazônia. Com energia elétrica de baixo cus
to, sem queima de combustíveis fósseis, atrairemos 
indústrias para a região, geraremos empregos para o 
nosso povo e maior distribuição de rendas. 

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento 
seja divulgado no programa A Voz do Brasil, para que 
o povo brasileiro saiba a preocupação da população 
de Rondônia. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI- Sr. Presiden
te, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Domingos Dutra. 

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Subco
missão Permanente que discute no âmbito da Comissão 
de Agricultura terras de quilombos, terras indigenas, 

agricultura familiar e conflitos agrários estará numa au
diência na próxima segunda-feira, dia 1°, na cidade de 
Belém, no auditório da Casa do Trabalhador. A Subco
missão tem como Relator o Deputado Celso Maldaner 
e Vice-Presidente, Wandenkolk Gonçalves. 

Na sexta-feira, dia 28, realizaremos, na Assem
bléia Legislativa do Maranhão, audiência sobre os qui
lombos e, na segunda-feira, discutiremos os conflitos 
agrários na Amazônia. 

Convido não apenas os Deputados que compõem 
a Subcomissão como também os Deputados Federais 
do Estado do Pará para prestigiar essa atividade da 
Câmara dos Deputados, específica da Comissão de 
Agricultura e muito importante diante do recrudesci
menta dos conflitos agrários na Amazônia, que têm 
origem na disputa pela posse da terra, de madeira e 
pela água. 

Portanto, na qualidade de Presidente desta Sub
comissão, faço este registro e convido os demais Depu
tados que compõem as bancadas da Amazônia, do 
Acre, do Amapá, do Pará e de outros Estados a pres
tigiar essa audiência que consideramos muito impor
tante. 

O Deputado Beta Faro, do PT do Pará, está encaro 
regado de organizar essa audiência, que será produtiva. 
Esperamos que ao final esta Subcomissão apresente 
sugestões para diminuir a violência no campo, os con
flitos agrários, de tal forma a contribuirmos para a pre
servação da Amazônia e a fixação do homem do campo 
nesta importante região do Brasil e do mundo. 

O Deputado Wandenkolk Gonçalves, do Pará, 
Vice-Presidente da Subcomissão, os Deputados Zé 
Geraldo e Beta Faro, ambos do PT e os demais Depu
tados da bancada do Pará estão convidados a participar 
desta audiência que consideramos da maior valia. 

Muito obrigado. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB-MT. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Darclsio Perondi. 

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Ministério da Fazenda não está sendo 
correto com o Estado do Aio Grande do Sul. Anos atrás, 
o Rio Grande do Sul construiu milhares e milhares de 
quilômetros de estradas federais sob o compromisso 
de o Governo Federal paqar-lhe por isso. Fernando 
Henrique Cardoso não quis pagar. Olivio Dutra pediu. 
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o Secretário da Fazenda à época era Arno Augustin. 
Rigotto pediu o pagamento; não conseguiu receber. A 
Governadora Veda estava encaminhando bem o assun
to com o Ministro da Fazenda e o então Secretário do 
Tesouro, Tarclsio Godoy. A divida do Governo Federal 
é de 1,7 bilhão de reais com o Governo do Estado. Se 
retirarmos a correção, cai para 800 milhões; se retirar
mos os juros, fica em 500 milhões. 

Esta semana, o Sr. Secretário Arno Augustin, que 
fazia a cobrança como Secretário da Fazenda do então 
Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, 
disse que não temos direito, com base em um parecer 
de um advogado do Tesouro Nacional. Isso é um acin
te, é uma ofensa a todos os gaúchos. O Rio Grande do 
Sul está mal. Está pagando com muita dificuldade os 
150 milhões de reais da divida que o Estado tem com 
o Governo Federal. Pediu uma audiência com o Minis
tro Mantega. A bancada gaúcha, hoje ou amanhã, irá 
até o Ministro. Não estamos condicionando a votação 
da CPMF, mas queremos justiça, queremos que o Mi
nistério da Fazenda pague esses recursos. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, abordo 
agora outro tema. O Ministro Temporão está lutando 
como ninguém para enfrentar a crise, está viajando 
pelo Pafs inteiro, reconhece a crise. O Presidente Lula 
autorizou os recursos emergenciais. Passaram-se qua
se 30 dias, e os recursos não safram. Eu tenho con
fiança no Ministro do Planejamento. Tenho confiança 
na Fazenda, mas não tanto, porque os economistas 
daquela Pasta não entendem absolutamente nada de 
saúde - aliás, todos têm plano de saúde. 

A medida provisória prometida, que está pronta, 
não foi assinada. Eu acho que o Presidente Lula vai 
assiná-Ia quando chegar dos Estados Unidos, por
que sabe que é importante que ele assine. Mas, se 
o Vice-Presidente José Alencar a assinasse hoje, a 
crise diminuiria. Não resolvem, Sr. Presidente, esses 
2 bilhões, mas minoram a crise. Os jornais e a televi
são continuam mostrando o caso. A crise não pára, e 
não vai parar. Apesar do reajuste, médicos ameaçam 
parar. Em Salvador, 300 hospitais. No Ceará continua 
a crise, e também em Goiás, no Rio Grande do Sul e 
aqui em Brasflia. Então, é preciso já a assinatura da 
medida provisória. 

Ministro Mares Guia, V.Exa. tem sido um gigante, 
um interlocutor da saúde brasileira junto ao Presiden
te da República. Trabalhe. Eu sei que sua assessoria 
acompanha os discursos do Congresso. Dê uma te
lefonada para a Casa Civil para colocar na mesa do 
Presidente em exercfcio, José Alencar, a medida provi
sória. Com certeza, essa assinatura já salvará milhares 
e milhares de brasileiros. 

Mas a saída para a crise, meus queridos Depu
tados e queridas Deputadas aqui presentes, de todos 
os partidos, passa pela regulamentação da Emenda 
Conslilucional n° 29, proposta que está nas mãos do 
Presidente Arlindo Chinaglia. Presidente Arlindo China
glia, coloque-a na pauta. Presidente Arlindo Chinaglia, 
coloque-a na pauta. Presidente Arlindo Chinaglia, colo
que-a na pauta. Presidente Arlindo Chinaglia, coloque 
na pauta a proposta de regulamentação da Emenda 
Conslilucional n° 29. 

O SR.ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a contagem populacional do censo de 2007 do Esta
do do Amazonas, realizado pelo IBGE e divulgado de 
forma preliminar em 31 de agosto último, está sendo 
questionada por prefeitos de 25 municfpios do interior 
amazonense. É que os dados apresentados, de forma 
surpreendente, reduzem as populações desses muni
cíplos em comparação com a estimativa populacional 
do ano passado. Aí então as prefeituras serão punidas 
com a redução nos repasses do Fundo de Participa
ção dos Municfpios, os quais são calculados de acordo 
com o número de habitantes. O resumo da história é o 
seguinte: menos dinheiro nos cofres das prefeituras. E 
justamente de uma fonte do Governo Federal de qu'e 
os municípios dependem para sua sobrevivência. 

O próprio Governador do Estado, Eduardo Braga, 
contestou os dados preliminares do IBGE, reafirmando 
que se eles não forem corrigidos, municipios do Ama
zonas, em bom número, terão sérios prejuízos com o 
não-recebimento de recursos federais. 

Para o Governador Eduardo Braga é um absur
do se admitir que a população do Amazonas tenha 
diminuído. 

A Assembléia Legislativa do Estado também 
solicitou ao IBGE a revisão da contagem populacio
nal dos municípios, que terão redução do Fundo de 
Participação dos Municfpios. E está exigindo que o 
IBGE promova uma auditoria para identificar possl
veis falhas na contagem populacional nos seguintes 
Municfpios: Alvarães, Barcelos, Borba, Coari, Envira, 
Fonte Boa, Humaitá, Iranduba, Japurá, Jutai, Lábrea, 
Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Nhamundá, Novo 
Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da 
Eva, Santa Isabel do Rio Negro, Santo AntOniodo Içá, 
Tefé, Urucará, Urucurituba. 

Ontem, o Presidente do IBGE, convidado pelo 
Senador Arthur Virgílio Neto, reuniu-se, na Liderança 
do PSDB no Senado Federal, com o Presidente da As
sociação dos Municlpios do Amazonas e com vários 
Deputados Federais que integram a bancada amazo
nense na busca de encontrar alternativas. 
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Lamentavelmente, o Presidente do IBGE não 
ofereceu nenhuma. Pelo contrário, disse que são redu
zidlssimas as possibilidades de haver alteração nessa 
contagem preliminar, que será definitiva nos próximos 
dias. Amanhã, este mesmo Presidente do IBGE vai 
comparecer à Comissão da Amazõnia para discutir 
com os Deputados Federais da Região e do País essa 
problemática que está afligindo diversos recantos e 
Municfpios do território nacional. 

Quero crer, Sr. Presidente, que mais uma vez o 
Censo do IBGE, que no ano de 2002 deixou um ras
tro infernal de péssimo serviço público prestado, vai 
repetir o feito com o Censo de 2007. 

Sr. Presidente, o IBGE anunciou que divulgará 
no próximo dia 24 o relatório definitivo da contagem da 
população, já incluindo as revisões, que está realizado 
em vários municlpios. Caso as dúvidas não sejam es
clarecidas, as prefeituras admitem a possibilidade de 
ajuizar um mandado de segurança na Justiça Federal 
contra o IBGE. Esta é uma expectativa que tem de ser 
descartada, diante da certeza que temos de que o IBGE 
vai corrigir os erros dos recenseadores. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
iamentares, registro desta tribuna a realização do En
contro Nacional de Direitos Humanos de 2007, que está 
sendo concluído nesta tarde nesta Casa. O Encontro 
começou anteontem, embora sua abertura solene te
nha sido realizada ontem. Não pude participar de toda 
a programação, mas, sem dúvida, os temas relevantes 
aqui discutidos merecem debates posteriores, quando 
da implementação das pollticas públicas relacionadas 
com a segurança pública, com a violência, com os di
reitos humanos de modo geral. 

Mas quero lembrar uma lacuna que tenho obser
vado de forma permanente nos debates sobre direitos 
humanos. Trata-se dos direitos humanos do nascituro. 
Sabemos que essa temática é complexa, é problemá
tica, mas quem discute direitos humanos não pode se 
omitir em relação a ela. 

No próximo ano haverá a Conferência Nacional, 
que vai avaliar o Plano Nacional dos Direitos Humanos. 
Quem discute o assunto não pode deixar essa brecha 
enorme, referente aos direitos humanos do nascituro, 
previstos em nosso Código Civil. Há um silêncio que 
deixa a questão para um debate muitas vezes até 
desumano, porque se deixa de pensar nas pollticas 
públicas que conduzam e favoreçam os direitos hu
manos do nascituro, protegendo no futuro crianças e 
mulheres do nosso PaIs. 

Espero que a Conferência Nacional, no próximo 
ano, possa abordar isso em sua avaliação do Plano. 
Que não haja preconceito, covardia ou vergonha de 
enfrentar essa queslão a partir do ponto de vista dos 
direitos humanos. 

É dessa maneira, de forma civilizada, que pode
mos avançar para favorecer as crianças e as mulheres 
do nosso País, com uma visão educativa dessa temá
tica. Hoje, muitos dos que se estão capacitando nessa 
área estão omissos nessa parte, não têm capacitação 
nessa direção. Então esperamos que não haja omis
são no próximo ano. 

Coincidentemente esse será também o tema da 
Campanha da Fraternidade do próximo ano. Que real
mente possamos ter coragem e dar nossa contribuição 
aos direitos humanos. Há que ser dada a necessária 
prioridade aos direitos humanos do nascituro. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE.Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
diversamente do que disse o nosso colega Deputado 
Darclsio Perondi, do Rio Grande do Sul, o Ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão, esteve em Fortaleza, 
na última sexta-feira, e anunciou, em parceria com o 
Governo do Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal 
de Fortaleza, a liberação da primeira parte dos recur
sos destinados ao enfrentamento da crise na saúde 
pública no Nordeste. Para o nosso Estado, o Ministro 
anunciou a complementação de mais 100 milhões de 
reais. Esses recursos incidirão no reajuste da tabela 
do Sistema Único de Saúde, principalmente na dos 
procedimentos ambulatoriais, reivindicação antiga de 
toda a área de saúde. 

O Ministro anunciou também o aumento no va
lor que cada Estado recebe por habitante, uma reivin
dicação dos Governadores nordestinos. No caso do 
nosso Estado, o Ceará, o valor per cepne passará de 
81 reais para 107 reais. 

Isso significa, portanto, uma injeção de recursos 
importante para enfrentarmos a crise na saúde pública, 
o que se pode fazer sobretudo fortalecendo o Sistema 
Único de Saúde. 

A maior parte da população cearense recorre a 
todos os procedimentos oferecidos pela rede pública, 
desde a atenção básica, passando pela atenção se
cundária, até a atenção terciária. 

A atitude do Ministro José Gomes Temporão de 
liberar esses recursos no Ceará será estendida a ou
tros Estados do Nordeste, onde será feito o mesmo 
anúncio nos próximos dias. 

Nós que aqui defendemos e representamos o 
Governo Federal reconhecemos, neste momento, o 
esforço que o Ministro vem fazendo para liberar esses 
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recursos, como parte dos 2 bilhões de reais já anun
ciados pelo Ministro da Fazenda a serem destinados 
para a saúde pública no Pafs. 

Evidentemente, essa crise não é do momento, 
ela se arrasta há anos. E a sua solução passa pela re
gulamentação da Emenda Constitucional nO 29. Aliás, 
a respeito dessa emenda, hoje tivemos oportunidade 
de assistir a debate sobre a proposta orçamentária, 
que contou com a presença dos 2 Relatores do PPA, 
Deputados Vignatti e José Pimentel. Percebemos, pela 
exposição dos Relatores, que na proposta orçamentária 
de 2006, em tramitação nesta Casa, já está embutida 
uma elevação dos investimentos, por conta do que prevê 
a Emenda Constitucional n° 29, cuja regulamentação 
precisa ser votada prioritariamente nesta Casa. 

Sr. Presidente, para finalizar, digo que o nosso 
Estado está reconhecendo o esforço que o Ministro 
Temporão vem fazendo, juntamente com o Governa
dor Cid Gomes e a Prefeita Luizianne Lins, no senti
do de alocar recursos para a saúde pública do Ceará, 
evitando, assim, o esgarçamento e, principalmente, a 
crise naquele setor. 

Parabenizo o Ministro e o nosso Governo por libe
rarem recursos para a saúde pública em nosso Pais. 

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, 
os Deputados da Comissão de Trabalho nos honraram 
com a legalização das centrais sindicais no Brasil, pela 
primeira vez na nossa história. Essa é uma luta antiga, 
que, segundo contam os livros, vem desde 1906, com 
a Central Operária Brasileira. 

Os militares, os governantes conservadores, o 
patronato atrasado, todos sempre golpearam essas 
tentativas de legalização, não permitindo a existência 
de centrais sindicais no Brasil. Até que, na CONCLAT 
de 1961, da qual tive a honra de participar, foi criada 
uma Comissão Nacional pró-CUT. Já no ano seguinte, 
a CUT era fundada. 

Depois da Central Única dos Trabalhadores, vie
ram outras centrais sindicais, como a Força Sindical, a 
Central Geral dos Trabalhadores, a Social-Democracia 
Sindical, a Nova Central Sindical, hoje a União Geral 
dos Trabalhadores, que compõem o leque da unidade 
do movimento sindical brasileiro. 

Tive a honra de relatar esse projeto de lei, em 
caráter de urgência, e quero agradecer a todas as cen
trais sindicais e aos Deputados ligados ao movimento 
sindical que me indicaram como relator da matéria. 
Felizmente, aprovamos a legalização das centrais 
sindicais, que já negociam e lutam há muitos anos, 
que sentam com o patronato, sentam até com o Poder 
Judiciário e negociam muito com o Governo, como no 

caso do salário minimo, no caso da participação nos 
conselhos, entre outras conquistas. 

Portanto, estou muito feliz e quero dizer que foi 
preciso termos um Presidente da República como Luiz 
Inácio Lula da Silva, que foi dirigente sindical, funda
dor da CUT, um dos mais extraordinários dirigentes 
sindicais do nosso tempo, com sensibilidade para 
apresentar tal projeto a esta Casa, para que isso se 
tornasse realidade. 

Espero que o PL em caráter de urgência constitu
cional seja brevemente votado por este Plenário e que 
efetivamente tenhamos incorporada à estrutura sindical 
brasileira aquela instituição que quebra o corporativismo 
e dá unidade aos trabalhadores brasileiros, juntando 
professor, qufrnico, operário, trabalhador do campo e 
da cidade. Trata-se, enfim, de uma grande conquista 
para o povo trabalhador, sobretudo para esse glorioso 
movimento sindical brasileiro. 

Parabéns a todos e muito obrigado, Sr. Presi
dente. 

O SR. VICENTE ARRUDA- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR. VICENTE ARRUDA (PR-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido. 

O SR. ROCHA LOURES - Sr. Presidente. peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ROCHA LOURES (Bloco/PMDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei com o PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao ilustre Deputado Celso Maldaner. 

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, desejo registrar que, na noite da segunda
feira passada, tive a oportunidade, em Florianópolis, 
de participar ativamente da décima quarta edição do 
Prêmio Fritz Müller, existente a 15 anos. 

O prêmio é concedido a empresas e entidades do 
Estado de Santa Catarina - este ano 40 foram reconhe
cidas - que dão exemplo de boas práticas ambientais, 
reduzindo os danos à camada de ozônlo. 

As empresas agraciadas buscam equilfbrio entre 
o homem e o meio ambiente, cidadania ambiental, po
liticas ambientais responsáveis e pró-ativas, educação 
ambiental, desenvolvimento sustentável- essa expres
são surgiu em 1967, numa comissão mundial Iidera
da pelo ex-Premier da Noruega, e quer dizer "atender 
ás necessidades do presente sem comprometer as 
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necessidades das futuras gerações" -, estratégias de 
sobrevívãncla e qualidade de vida e esforço conjunto 
do setor produtivo e órgãos ambientais para tornar os 
processos de licenciamentos mais ágeis e seguros, 
sempre com foco na sustentabilidade. 

Estamos elaborando o Código Ambiental de San
ta Catarina, cuja conotação é o desenvolvimento sus
tentável. 

Na sexta-feira passada, em São Lourenço do 
Oeste, também participei de programa de recupera
ção da mata nativa - na região, estão sendo plantadas 
100 mil árvores nativas e 50 mil pinheiros de araucária. 
Em Chapecó, no Bairro Santa Maria, serão investidos 
9 milhões e 500 mil reais em esgoto. 

Não obstante tudo isso, Sr. Presidente, Santa 
Catarina deixa muito a desejar nesse particular. 

O PMDB catarinense teve a coragem de incluir 
em suas propostas a questão ambiental. Cada um de 
nós torce por um time de futebol, cada um de nós é 
adepto de uma religião, mas, no que se refere à defe
sa do meio ambiente - à questão da água potável, por 
exemplo -, todos são unanimemente favoráveis. 

Portanto, levando muito a sério a questão am
bientai, o PMDB de Santa Catarina adotou a bandeira 
do meio ambiente e da sustentabilidade. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra ao ilustre Deputado Júlio Cesar. 

O SR. JÚLIO CESAR (DEM-PI. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
depois de 6 meses de fiscalização permanente das 
transferências constitucionais, felizmente, o Tesouro 
Nacional pagou hoje aos municlpios e aos Estados 
brasileiros a parte do que cabe a esses entes federa
dos dos recursos do PAEX. De todos os recursos ar
recadados pela União provenientes do Parcelamento 
Excepcional, o Tesouro reteve por longo tempo a par
cela dos municípios. 

Lembro a minha luta para distribuir O recurso do 
'PAEX, O REFIS 2. Depois de 6 meses, eles pagaram, 
ano passado, em julho precisamente, aos Estados e 
municípios, em torno de 1 bilhão e 250 milhões retidos 
indevidamente pelo Tesouro, dentro do Parcelamento 
Especial concedido às empresas brasileiras. Depois, 
o Governo emitiu a Medida Provisória n° 303, permi
tindo o REFIS 3, 

D Governo arrecadou 3 bilhões de reais, dos 
quais 1 bilhão não foi classificado entre julho do ano 
passado e agosto deste ano. Após sistemática recla
mação que tenho feito na Comissão de Finanças e 
Tributação, a Receita Federal classificou esses tribu
tos e os transferiu. 

Quero aqui também registrar a minha decepção. 
O IPI e o Imposto de Renda representam, hoje, do total 
das receitas da União, incluindo a arrecadação da Pre
vidência, de 32 a 35%. Entretanto, só repassaram para 
os Estados e municípios 18% do total arrecadado. 

Hoje, na Comissão de Finanças e Tributação, fiz 
solicitação ao Sr. Secretário Rachid para que sejam 
refeitos os cálculos na classificação das receítas da 
União, porque toda vez que há Parcelamento Especial, 
há esquecimentos, há erros, transferem o valor sem o 
ajuste fiscal, ou seja, sem a atualização monetária, e 
os entes federados entram no prejuízo. 

Faço esse apelo, mais uma vez, desta tribuna, ao 
Sr. Secretário da Receita Federal e ao Sr. Secretário 
do Tesouro, para que refaçam suas contas, pois, pelo 
que acontece todo mês, a Receita Federal e o Tesouro 
Nacional só repassaram para Estados e municípios a 
metade do que é devido do parcelamento especial do 
exercício de 2006, do qual o FPM recebeu apenas 12 
milhões, e do exerclcio de 2007, que recebeu 28 mi
lhões. Pelas minhas contas e pelo que acontece todo 
mês, isso representa apenas a metade do que é devido 
a Estados e Municípios. 

E mais: tem que repassar, como diz a lei, corrigi
do pela taxa SElIC, assim como é corrigido qualquer 
pagamento atrasado perante a Receita Federal. 

É esse o registro que quero fazer, Sr. Presidente. 
Gostaria que a Mesa da Câmara acompanhasse 

essas transferências constitucionais. Quem perde são 
aqueles que vivem nos 5.564 municípios do Brasil. 

A SRA. íRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB-GO. 
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no dia 14 de setembro, sexta-feira, uma 
adolescente de apenas 16 anos morreu após participar 
de um baile funk. Hoje, estou voltando a esse tema, 
o qual já abordei ontem. Falei hoje a respeito da vio
lência no Entorno do Distrito Federal, mas, no caso 
específico, o enfoque é diferente, porque coloca em 
cena o drama do avanço das drogas entre a juventude. 
Llvia Barros teria sido intoxicada por comprimido de 
ecstasy que possivelmente lhe ofereceram de graça 
durante a festa. 

De acordo com relato de familiares ao DFTVe ao 
portal G I, as amigas de Llvia disseram que ela passou 
mal no baile, mas não quiseram levá-Ia de volta para 
casa com medo da repreensão dos pais. Esperavam 
que tivesse recuperação. Quando finalmente voltou à re
sidência, dormiu. Mas, em seguida, levantou passando 
mal, com vômitos. Levada ao hospital, veio a óbito. 

D Instituto de Medicina Legal do Distrito Federal 
deve apresentar amanhã o laudo da necropsia, que 
apontará a causa da morte de L1via.De acordo com o 
delegado, Llvla levou apenas 10 reais para a festa, o que 
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reforça a tese de que a droga lhe foi oferecida. Como 
a vítima era menor de idade, existe a possibilidade de 
o doador ser indiciado por homiddio culposo. 

O ecslasy, Sr. Presidente, é apenas uma das inú
meras drogas que proliferam livres e soltas em bailes 
funk, em festas rave, nas baladas de final de semana. 
Estudos comprovam que o ecslasy pode levar à mor
te em determinadas ocasiões, quando misturado ao 
álcool. Essas drogas são uma permanente ameaça 
para milhares de jovens que se deixam seduzir pela 
perigosa ilusão. 

A questão central hoje é o grande avanço das 
chamadas drogas sintéticas, como o ecslasye o LSD, 
substâncias exclusivamente psicoativas produzidas 
por meios químicos, cujos principais componentes 
não são encontrados na natureza. São potencialmen
te destruidoras. 

A morte de Uvia, uma garota ainda nos primeiros 
passos da vida, nos remete aos milhares de familiares 
espalhados pelo País que igualmente perderam seus 
queridos filhos para a maldição das drogas. 

Muitos dos que tombaram sequer eram usuários, 
porque igualmente se espalha pelo País a prática de 
criminosos que adicionam entorpecentes em bebidas 
de suas vítimas para roubar ou estuprar. Pragas como 
o "boa noite, Cinderela" matam aleatoriamente, sem 
que os responsáveis sejam rigorosamente punidos. 

Independente do que apontar o laudo da necrop
sia da adolescente Lívia Barros, fica o alerta para au
toridades: a gigantesca escalada das drogas no País 
requer muito mais do que está sendo feito, em especial 
no que se refere à prevenção. 

Temos a obrigação de salvar nossos jovens das 
drogas! 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 

O SR. FÁBIO RAMALHO - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. FÁBIO RAMALHO (PV-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última 
votação, votei com o partido. 

O SR. PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. PEDRO NOVAIS (Bloco/PMDB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Conce
do a palavra ao ilustre Deputado Roberto Santiago. 

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, como Vice-Presidente da União Geral dos Tra
balhadores - central sindical -, eu não poderia deixar 
de registrar os acontecimentos nesta Casa hoje pela 
manhã. 

Com a presença do Ministro do Trabalho e Em
prego, Carlos Lupi, do Ministro da Previdência Social, 
Luiz Marinho, do Presidente da Câmara dos Depu
tados, Arlindo Chinaglia, a Comissão de Finanças e 
Tributação e a Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público aprovaram o PL n° 1.990, de 2007, 
do Executivo, que reconhece as centrais sindicais na 
organização sindical. 

Foi Relator na Comissão de Trabalho o ilustre 
Deputado e companheiro sindicalista Vicentinho e na 
Comissão de Finanças o ilustre Deputado e compa
nheiro João Dado, que fizeram o trabalho com a cele
ridade que o momento exigia. 

Quero também registrar o agradecimento ao com
panheiro Patah, Presidente da UGT; ao companheiro 
Artur, Presidente da CUT; ao companheiro Calixto, 
Presidente da NCST; ao companheiro Neto, Presi· 
dente da CGTB, enfim, a todos aqueles que ao longo 
do tempo ajudaram a construir centrais sindicais. E 
construir central sindical no País não é algo muito fácil, 
porque a grande maioria das entidades sindicais não 
são filiadas à central sindical. Então, essas pessoas, 
que reconhecem a importância das centrais, partici
param e lutaram ao longo desse tempo para que hoje 
pudéssemos aprovar nas referidas Comissões esse 
projeto de lei, que com certeza será apreciado por 
este Plenário. 

Quero ainda ressaltar a importância das centrais 
sindicais. Na semana passada, o IBGE divulgou dados 
sobre o aumento do salário mínimo, o que tirou milhões 
de brasileiros da pobreza. O aumento do salário mí
nimo ao longo dos últimos anos foi conquistado pelo 
trabalho das centrais sindicais, com várias caminhadas 
a Brasilia. Mesmo pequeno, esse aumento do salário 
mínimo está ajudando a melhorar a vida dos brasileiros 
mais pobres do País. 

E a luta das centrais vai continuar. Haverá outra 
marcha a Brasflia nos dias 4 e 5 de dezembro, para 
discutir outras reivindicações dos trabalhadores do 
nosso Pais. 

Parabéns a todos nós e parabéns ao Presidente 
Lula, que teve a sensibilidade de encaminhar o projeto 
de lei a esta Casa. 

Esse consenso está fazendo com que o movi
mento sindical cresça mais no nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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o SR. LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB-GO. 
Pela ordem.Sem revisão do orador.)- Sr.Presidente, 
inicialmente, registro que, na votação anterior, votei 
com o partido. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil 
mais uma vez se apresenta em levantamento inter
nacional como país que não combate a corrupção. 
Segundo a lista anual do índice de Percepções de 
Corrupção, que incluiu 180 nações e acaba de ser di
vulgadapelaorganização não-governamental Transpa
rência Internacional (IT), o Brasil aparecena modesta 
72' colocação. 

O Indice apurado pelaTransparência Internacio
nal, estabelecido por meio de pesquisas realizadas 
entre homens de negóciose especialistasem 180pa
Ises,varia de 10,paraum Estadoconsiderado "limpo", 
a zero, paraumEstado considerado "corrupto". Nocaso 
do Brasil, a nota ficou em apenas 3,5. 

De acordo com a Transparência Internacional, a 
corrupção afeta a recuperação de palses devastados 
pela violência, incluindo Iraquee Somália, que se uni
ram a Mianmar na relação dospaísesmaisafetados por 
este mal, segundo o relatório divulgado em Londres. 

O informe anual da Transparência Internaciónal 
destaca que muitosdos países mais pobres do plane
ta também se encontram entre os mais prejudicados 
por este problema. 

Os países "limpos", encabeçados por Dinamar
ca, Finlândia e Nova Zelândia - todos com nota 9,4 
-, também deveriam fazer mais esforços para evitar 
que suas empresas tentem corromper os politicos de 
outros Estados ou não fazer mais vista grossa para a 

. procedência de fundos suspeitos depositados em suas 
instituições financeiras, segundo a TI. 

A listados 10palses mais transparentes se com
pleta com Cingapura, Suécia, Islândia, Holanda, Sul
ça, Canadá e Noruega.Os Estados Unidosaparecem 
na 20' posição, com a nota 7,2. Além de fraque (1,5), 
Somália e Mianmar (1 ,4 cada), os 3 últimos países da 
lista, a relação das nações mais corruptas inclui Haiti, 
Uzbequistão, Tanga, Sudão, Chade e Afeganistão. 

Conforme destacou HuguetteLabelle, presidente 
da Transparência Internacional, os palses do final da 
classificação devem levara sérioestesresultados e agir 
já para fortalecer a responsabilidade de suas institui
çõespúblicas. SegundoHuguette, asaçõesdos países 
bemclassificados também são importantes, sobretudo 
para combater a corrupção no setor privado. 

Quase 40% dos países com Indice abaixo de 3 
- onde se considera que a corrupção afeta todos os 
setores- são classificados como"pobres"pelo Banco 
Mundial.O pais sul-americano maisbem colocadoé o 
Chile (7,0), com a 22' posição. A Argentina, com 2,9, 
aparece como o número 105 na relação da TI. 

O problema da corrupçãoparecenão ter solução 
no Brasil. Os escândalos se multiplicam no Pais, e a 
impunidade estimula a reprodução sobretudo de cri
mes contraos diversos níveis da administraçãopúbli
ca. Os gastos públicos não têm controle adequado, o 
que favorece desviosprincipalmente nos investimentos 
materializados em obras de construção civil. 

Faço o registro do levantamento divulgado pela 
Transparência Internacional com profunda tristeza e 
indignação. O Brasil não será respeitado internacio
nalmenteenquantonão agir com rigorcontraa corrup
ção que se tornou endêmica e degrada moralmente 
o PaIs. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. RODOVALHO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V. Exa.a palavra. 

O SR. RODOVALHO (DEM-DF. Pelaordem.Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com a Liderança. 

O SR. JOÃO MAIA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOÃO MAIA (PR-RN. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, segui a orientação do meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (NarcioRodrigues) - Con
cedo a palavra ao ilustre Deputado Tarcísio Zimmer
mann. 

O SR. TARCíSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, a imprensa publicou hoje a interessante 
notrcia de que, no próximo domingo, parte do Brasil 
delegação de empresários da áreade calçados, acom
panhados por representantes da Agência de Promoção 
de Exportações e Investimentos - APEX, para sondar 
o mercado importador de calçados da China. Até o 
presente momento, a China corretamente foi apon
tada como o maior competidor, o maior predador de 
nossos mercados de calçados seja na América, seja 
na Europa, seja na América Latina. 

Pois bem, estudos realizados pela APEX e pela 
ABICALÇADOS concluíram quehánaChina importante 
mercado para calçados mais sofisticados fabricados 
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no Brasil. Portanto, em vez de se preocupar apenas 
em disputar a venda de calçados de menor valor no 
mercado mundial, o Brasil deve voltar-se para o mer
cado formado por esses consumidores - algo como 
50 milhões - e nele procurar oportunidades para nos
sa produção. 

Penso que isso faz parte do processo de amadu
recimento das relações comerciais que o Brasil estabe
lece com vários outros países, relações comerciais em 
que não podemos abdicar da defesa de nosso merca
do interno, relações comerciais em que não podemos 
abdicar da defesa de nossos empregos. São relações 
comerciais em que não podemos simplesmente ado
tar posição defensiva, de quem se vê sob ataque, mas 
sim procurar espaço nos novos mercados. 

Quero cumprimentar a APEX, a ABICALÇADOS 
e os empresários pela iniciativa, lembrando que essa, 
juntamente com outras medidas, certamente poderá 
preservar tão importante indústria nacional, geradora de 
cerca de 300 mil empregos diretos em nosso Pars. 

Muito obrigado. 

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Estatuto do Desarmamento, como o pró
prio nome diz, veio para desarmar o cidadão. Por isso, 
foi feita campanha muito grande, mas, nos 5 anos de 
vigência do regulamento, das 15 milhões de armas 
existentes no Pals, somente aproximadamente 420 mil 
foram entregues ao Poder Público. Das remanescen
tes, 270 mil foram recadastradas. Portanto, em torno 
de 700 mil armas foram cadastradas e têm destino co
nhecido. Sobram 14 milhões e 300 mil armas nas mãos 
dos cidadãos, e sobre elas o Governo não tem nenhum 
controle - não sabe como estão sendo usadas. 

Para regularizar a situação, o Governo emitiu a 
Medida Provisória n° 379, da qual tive a honra de ser 
Relator. Emiti parecer em comum acordo com Governo, 
Policia Federal, Forças Armadas e Lideranças parti
dárias. Por problemas polfticos, o parecer não logrou 
êxito nesta Casa. Em função da votação da CPMF, o 
Governo acabou editando a Medida Provisória n° 380, 
para retirar a Medida Provisória n° 379. Ar ficamos no 
vazio legal. 

Compreendendo isso, o Governo emitiu, por in
termédio do Ministro Tarso Genro, diligente Ministro 
da Justiça, a Medida Provisória n° 394, diferente em 
todos os aspectos da Medida Provisória n° 379, a tal 
ponto de apresentar só 2 artigos: um que prorroga o 
prazo e outro que estabelece o preço para recadas
tramento das armas. 

Coincidentemente, o Governo aproveitou o tra
balho que fiz no parecer da Medida Provisória n° 379, 
tanto a data quanto o preço. A nova data, que antes 

era dezembro, mudou para julho, e o preço, que antes 
era de 60 reais, atendeu a meu parecer: de 30 reais 
até dezembro, de 45 reais até abril e de 60 reais de 
maio até julho. 

Esse é fato relevante e importante. A partir dar, 
poderemos trabalhar a medida provisória, para reen
caminhar tudo o que precisa ser reencaminhado no 
Estatuto do Desarmamento. Mas precisamos do con
trole das armas, porque quem queria desarmar-se 
desarmou-se, e quem não queria não vai entregar a 
arma. O Governo tem de controlar isso. Para fazê-lo, 
tem que criar mecanismos de acessibilidade. 

No entanto, estamos num impasse politico e jurf
dico. O que ocorre? O DEM, o PSDB e o PPS entraram 
com ADIN no Supremo Tribunal Federal que questio
na a constitucionalidade da Medida Provisória n° 394. 
Estão dizendo que ela subslilui a Medida Provisória 
n° 379, mas não é verdade. Ela apenas traz dados e 
fatos novos. 

Com isso, vamos atrasar tudo nesta Casa, e que
ro que a opinião pública saiba que a regularização das 
armas está sendo emperrada porque o DEM, o PSDB 
e o PPS não compreendem isso. 

O SR. CARLOS SOUZA (PP-AM. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
amanhã, em audiência pública na Comissão da Ama
zônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional 
desta Casa, vamos tratar do último censo do IBGE no 
Estado do Amazonas. 

O penúltimo censo que o Insliluto fez no Estado 
foi nos anos de 1999 e 2000, na tentativa de conser
tar erros em determinados rnunicíplos, Está fazendo 
novo censo em 2007, mas a emenda está ficando 
muito pior do que o soneto. Os erros são muito mais 
graves em relação à população do Amazonas. Em 17 
municipios, a população diminuiu de forma brusca. 
Se o censo estivesse mostrando que nossos irmãos 
do interior migraram para a Capital do Estado, hoje 
com quase 2 milhões de habitantes, eu ficaria caia
do, porque se justificaria o êxodo rural que acontece 
em todos os Estados brasileiros e não é diferente no 
Amazonas. Mas o que mais surpreende nesse censo 
irresponsável do IBGE é que a população da cidade 
de Manaus, considerada a cidade-Estado do Amazo
nas, também diminuiu. 

Quero perguntar aos dirigentes do IBGE para 
onde foi o povo de meu Estado. Se não aconteceu o 
êxodo rural dos municfpios para a cidade de Manaus, 
para onde foi essa gente? Simplesmente sumiu? 

Sr. Presidente, é um grande prejuízo o que o IBGE 
está dando de forma acintosa e vergonhosa a todo o 
Estado do Amazonas. Isso vai prejudicar todos os nos
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sos municípios. que já recebem recursos aviltados do 
FPM e precisam do repasse constitucional. 

Portanto, todas essas questões vamos discutir 
com o IBGE. Vamos pedir a seus representantes que 
não apresentem uma tabela negativa, porque o prejuízo 
é muito maior. Vamos revalidar lei complementar que 
diminua essa diferença populacional nos nossos muni
clpios, para que não haja mais prejuízos financeiros. 

Sr. Presidente, o que o IBGE está fazendo no 
meu Estado é uma vergonha. 

Muito obrigado. 

O Sr. Narcio Rodrigues, 10Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Marceio Serafim. 

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, ocu
po a tribuna da Câmara dos Deputados para registrar 
que estive no último fim de semana, acompanhado 
do Deputado Estadual Sabá Reis, visitando a cidade 
de Iranduba. 

Durante a visita ao Municlpio, tive a grata opor
tunidade de homologar a nova direção do Partido So
cialista Brasileiro naquele municipio e reafirmei o meu 
compromisso como o pré-candidato a Prefeito naquela 
cidade, 'Francisco Gomes da Silva, o Chico Doido. 

Sr. Presidente, Chico Doido foi de fundamental 
importância para a nossa expressiva votação neste 
município. Não poderia jamais deixar de ser solidário 
e companheiro neste momento. O socialista representa 
a mudança de que precisamos. Tenho plena convicção 
que será um bom Prefeito para esta cidade. 

Sras. e Srs. Parlamentares, faço um breve registro 
geral sobre a cidade de Iranduba para que os nobres 
pares possam conhecer a importância desse municl
pio para o Estado do Amazonas. 

Sr. Presidente, a população de lranbuda foi esti
mada, em 2004, em 40.436 habitantes. Fica distante 
de Manaus 22 quilômetros e é uma das menores ci
dades do Amazonas. Sua densidade demográfica é a 
segunda maior do Amazonas, depois da capital. 

O municlpio tem uma área de 2.215 quilômetros 
e se destaca por ser um grande exportador de pesca
do. Iranduba se distingue dos demais municípios do 
Brasil por ser o único a estar banhado por 2 rios ao 
mesmo tempo, o Rio Negro e o Rio Solimões, sendo 
uma 6tima fonte de atração luristica. 

Feito esse registro, ratifico meu apoio ao Chico 
Doido e canela mo os amazonenses de Iranduba a tra

balhar pelo crescimento sustentável dessa região de 
ricas belezas naturais. 

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto. 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, leio no site 

da Agência Amazônia que biopiratas estão saqueando 
riquezas da Amazônia. A reportagem, assinada pelo 
jornalista Chico Araújo, diz que os saqueadores agem 
clandestinamente na Amazônia. Os biopiratas coletam 
solo, água, essências de plantas e microorganismos. 

Conforme a Agência Amazônia, são biopiratas 
alemães, norte-americanos, holandeses e de várias 
regiões da Europa que estão entrando clandestina
mente na Amazônia para fazer bioprospecção de solo, 
água e a coleta ilegal de essências de plantas e de 
microorganismos. 

A reportagem, caros colegas Parlamentares, in
forma que os biopiratas ingressam ilegalmente no ter
rit6rio brasileiro a partir da cidade colombiana de Las 
Piedras, localizada nas imediações da Vila Billencourt, 
que fica entre as sedes dos Municípios de São Gabriel 
da Cachoeira e Tabatinga, no Amazonas. 

O jornalista diz que os biopiratas utilizam os Rios 
Putumayo e Caquetá, em territ6rio colombiano, para 
ingressar no Brasil. Ap6s cruzar a linha de fronteira da 
Colômbia com o Brasil, esses grupos usam lanchas 
voadeiras para navegar e fazer tranqüilamente e incó
lumes suas prospecções às margens dos Rios Japurá, 
Iça e Juruá, no médio Solimões. 

Sr. Presidente, a ação dos biopiratas foi relata
da com riqueza de detalhes à Agência Amazônia pelo 
zootecnista José Leland Juvêncio Barroso, um analista 
ambiental do IBAMA, cedido ao Governo do Amazo
nas. O funcionário do IBAMA conta que, nos últimos 
2 anos, houve um crescimento do tráfego de estran
geiros ao longo dos rios da região. Isso OCOrreu ap6s 
o Governo da Colômbia intensificar o abate de aviões 
suspeitos na fronteira com o Brasil. 

O zootecnista disse que os biopiratas ingressam 
no Brasil em hidroaviões. Ficam na selva por vários dias 
e saem levando tudo que desejam. Hoje, com medo 
de terem seus aviões abatidos, os estrangeiros ilegais 
mudaram de tática. Conforme o texto jornalístico, eles 
utilizam os rios e se valem da pouca fiscalização em 
vários pontos da fronteira brasileira para coletar o que 
bem entendem. 

Segundo o relato de José Leland a ação desses 
grupos não tem se limitado somente à coleta de ma
terial genético da Amazônia. Eles fazem rastreamento 
por GPS - Global System Positlon - de áreas com in
dicio de jazidas de minérios e fazem filmagens nesses 
locais. Para se ter uma idéia da ação desses contra
ventares, os peixes ornamentais da região amazônica 
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estão sendo contrabandeados em grande quantidade 
via Colômbia. 

Sr. Presidente, estamos vulneráveis à ação dos 
biopiratas. A região fronteiriça é enorme e sem fiscali
zação. Conforme a reportagem, é possível navegar por 
mais de 3 horas sem encontrar sequer uma moradia. 
Para mudar esse quadro, a solução apresentada pelo 
zootecnista seria intensificar as operações de fiscali
zação do IBAMA e da Polícia Federal em toda essa 
região de fronteira. É preciso agir de forma inteligente 
e perspicaz para que os biopiratas não fiquem tão à 
vontade para agir. 

Sras. e Srs. Deputados, o Comando Militar da 
Amazônia garantiu ao repórter Chico Araújo que o 
Exército está atento a toda e qualquer movimentação 
suspeita naquela região da fronteira. Porém, o Tenen
te-Coronel Alex Vander, Chefe do Centro de Comuni
cação Social do CMA, disse que a denúncia do IBAMA 
é grave e está sendo averiguada em conjunto com a 
Policia Federal. O coronel disse, ainda, que toda vez 
que surge um fato como esse o Exército aciona a Po
lícia Federal. 

Sr. Presidente, além de avisar a Policia Federal, o 
Exército ainda apóia as operações do órgão, fornecen
do aviões, veículos, lanchas e até pessoal. Tudo isso é 
uma praxe do Exército. Sua atribuição na região é a de 
auxiliar os demais órgãos de segurança e fiscalização 
sediados nas regiões de fronteiras. 

Segundo Chico Araújo, o Exército tem plena cons
ciência do importante papel da Amazônia para o Brasil 
e o mundo, e conclama a todos os brasileiros de fora 
dessa região a conhecer melhor a Amazônia e, sobre
tudo, defendê-Ia das ações predatórias. 

De nossa parte, estamos apresentando um re
querimento com pedido de informações ao Ministro 
da Defesa Nelson Jobim, ao Ministro da Justiça Tarso 
Genro e à Ministra do Meio Ambiente Marina Silva, 
para que possamos saber o grau de empenho do Go
verno Federal nessa questão e, mais do que isso, para 
que possamos entender melhor o assunto e, com isso, 
buscar possíveis soluções. 

Sr. Presidente, também queremos reiterar, des
ta tribuna, nosso compromisso e zelo com toda a re
gião amazônica. Além disso, queremos agradecer as 
ações efetivas do IBAMA e do Exército na defesa da 
Amazônia. 

O que não podemos é jamais deixar que a ação 
de estrangeiros continuem acontecendo ilegalmente. 
Para isso, como disse zootecnista José Leland Juvên
cio Barroso, precisamos intensificar as operações de 
fiscalização do IBAMA e da Policia Federal em toda 
essa região de fronteira. 

Deste Parlamento e, sobretudo, na Comissão da 
Amazônia, vamos ser uma voz enérgica para que os 
biopiratas não fiquem tão à vontade para agir. 

Eram essas minhas considerações, Sr. Presi
dente. 

Agradeço a atenção do Plenário. 
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Ministério do Meio Ambiente promoveu, 
em colaboração com universidades e outros órgãos 
técnicos do Governo Federal, no último mês de agos
to, no Recife, um encontro para discutir os efeitos do 
aquecimento global e da desertificação no Brasil, espe
cialmente naquela região, onde já se registram os maio
res Indices de desertificação, segundo o IPCC (Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas). 

O Brasil mais exposto ao aquecimento global 
abrange, no Nordeste, uma área de 193 mil quilô
metros quadrados dentro do semi-árido (sudeste do 
Piauí, oeste de Pernambuco e norte da Bahia), com 
1,9 milhão de pessoas afetadas. Os Municfpios de Exu 
e Petrolina, em Pernambuco, estão inclufdos no mapa 
elaborado pelo especialista em meio ambiente José 
Marengo, doutor em meteorologia pela Universidade 
de Columbia, com cursos na Nasa e na Universidade 
da Flórida. Hoje, ele coordena estudos sobre cenários 
de desertificação para o Instituto Nacional de Pesqui
sas Espaciais (CPTECIINPE). 

Uma nova categoria de vítimas das secas está 
surgindo no Nordeste, dizem os especialistas: são os 
'tlaqelados ambientais", que estão emigrando para o 
Sudeste. 

O Municipio de Exu é um dos maiores exportado
res de seres humanos para as Regiões Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste do Pais, segundo matéria ampla pu
blicada pelo Diário de Pernambuco, em sua edição 
de 19 de agosto último, coordenada pela jornalista 
Vera Ogando com sua equipe integrada pelos jorna
listas Silvia Bessa, Vandeck Santiago, Teresa Maia e 
Heitor Cunha. 

Em 1999, o fenômeno foi intensamente debatido 
durante a 111 Conferência das Naçôes Unidas de Com
bate à Desertificação e à Seca, realizada no Recife. 

Já na 2' Cúpula Mundial sobre Deserlilicação 
realizada pela ONU em Dacar, Senegal, em 199B, os 
delegados de 150 países consideraram que '~ deser
tificação é uma ameaça à biodiversidade e está asso
ciada à mudança climática". Esse fenômeno caracteri
za-se pela perda de produtividade do solo em regiões 
áridas e semi-áridas como as do Nordeste do Brasil, 
mas atinge especialmente a Ásia e a África. A ação 
das populações que usam o solo de modo predatório, 
agrava a questão, pois a destruição da vegetação na
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tural por meio de queimadas acarreta a expansão do 
clima semi-árido. 

Agora mesmo, inicia-se a safra canavieira 
2007/2008 no Nordeste do Brasil. Preocupam-me as 
"queimadas" dos canaviais para facilitar a moagem e, 
conseqüentemente, a produção de açúcar, bagaço e 
vinhoto. Essa é umapreocupaçãoantiga,porqueessa 
prática prejudica enormemente as terras, retirando
lhes o húmus e a camada de nutrientes, o que exige 
do aqricultor mais recursos para compra de adubos e 
fertilizantes - que garantam a segunda, a terceira e 
até a quarta '10Iha" da cana-de-açúcar e o fortaleci
mento da planta. 

A ONU calcula que sejam necessáriosde 10 bi
lhões a 22 bilhões e 400 milhões de dólares, aproxi
madamente, para conter a desertificação em 20 anos 
- valores constantes. 

As secas no Nordesteforam contadaspelos por
tugueses desde o século XVI - Pe. Fernão Cardim, 
no sertão da Bahia. Mas há registros de 1606, 1615, 
1652, 1692/1693 (Frei Vicente do Salvador), 1709/1711, 
1720/1721, 1723/1727, 1736/1737,1736/1737. O ciclo 
se repetia a cada 10 anos, nos séculos XVII e XVIII, e 
foi diminuindo, noséculoXIX- de 3 em 3 anos. Também 
no século XIX registra-se a mais grave das secas do 
período Imperial, a de 1877/1879, corn maciça migra
ção da população cearense para a Amazõnia. 

Em 1909, cria-sea IFOCS(Inspetoria Federal de 
ObrasContra as Secas), transformada em DNOCS, em 
1945. Em 1956, cria-se o GTDN (Grupo de Trabalho 
para o Desenvolvimento do Nordeste) e, em 1959, a 
SUDENE para, entre outras ações, também ''propor 
e coordenar ações definitivas de combate ás secas". 
Hoje, é a desertificação agravada pelas secas que 
desafia os governos. 

Temos, mais uma vez, que pedir ações definiti
vas na Região Nordeste. E sei que o Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva vai adotá-Ias, com o revigoramen
to da SUDENE, que acaba de ser recriada, e outras 
medidas importantes na mesma direção. 

Muito obrigado. 

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pronun
cia osequínte discurso.) - Sr.Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, registro o reaquecimento das vendas do 
comércio da Grande Florianópolis, que voltou a apre
sentar sinais de aumento nas contratações, após um 
primeirosemestrecom consecutivas, mas leves, redu
ções no nível de empregabilidade. 

Em julho, o comércio varejista admitiu 1% mais 
de trabalhadores com carteira assinada, em relação 
ao mês anterior. O faturamento com vendas em julho 
cresceu 3,1%, se comparado ao mês de junho deste 
ano,e 9,5% na comparação com julho de 2006. 

O nfvel de inadimplência, por sua vez, apresen
tou queda.Julho registrou baixa de mais de um ponto 
percentual em relação ao mêsanterior. A devolução de 
cheques também caiu no mês, ficando abaixo de 1%, 
segundo revelaa PesquisaConjuntural da Federação 
do Comércio de Santa Catarina - FECOMÉRCIO, re
alizada pelo Instituto Mapa. 

Quantoàs formas de pagamento, houve aumento 
da preferência dos consumidores pelo pagamento à 
vista. Em julho, 45% das vendas foram à vista. 

O resultado acumulado relativo a vendas dejanei
ro a julho de 2007 cresceu 10% em relaçãoao mesmo 
perfodo no ano passado. Isso,em razão do desempe
nhosuperior do comércioautomotivo que, sozinho, re
gistrou incremento de mais de 23% nas vendas. 

Portanto, o cenário é positivo para o comércio 
varejista no segundo semestre de 2007. 

Era o que tinha a dizer, Sr.Presidente. 

O SR. ANGELO VANHONI (PT-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr.Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a minha intervenção nesta sessão é para falar 
sobreo lançamento de programade inclusãodas pes
soas portadoras de deficiência, pelo Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, ocorrido nesta manhã de quarta
feira, 26 de setembro, em solenidade no Palácio do 
Planalto. A implementação das medidas anunciadas 
hoje pelo Presidenteterá a participação da Secretaria 
Especialdos DireitosHumanosda Presidência da Re
pública (SEDH) e dos Ministérios da Saúde, da Edu
cação, do Trabalho e Emprego, do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e das Cidades. 

Estavam presentes na solenidadeatletas do Pa
rapan, o presidente do Conselho Nacionalda Pessoa 
Portadorade Deficiência(CONADE) e representantes 
de entidades ligadas às pessoas com deficiência. 

O conjunto de ações lançado hoje tem o propó
sito de alcançar maior cobertura de atendimentopara 
14,5% da população queapresenta alguma deficiência, 
acelerando o processo de inclusão social desse seg
mento. O programa faz parte da Política Nacional de 
Integração da Pessoacom Deficiência e reconhece o 
perfil de pobreza e marginalização social em que vive 
a maior parcela das pessoas com deficiência. 

A meta do programaé destinar cerca de 2,4 mi
lhões de reais para aumentar a distribuiçãode órteses 
e próteses e melhorar o acesso das pessoas porta
doras de deficiência aos espaços públicos. ao trans
porte público e às escolas. O programa também vai 
criar cursos de capacitação e acesso dessas pesso
as ao mercado de trabalho, visando fomentar a piena 
inclusão da pessoa com deficiência no processo de 
desenvolvimento do País, buscandoeliminar todas as 
formas de discriminaçãoe garantir o acesso aos bens 
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e serviços da comunidade, promovendo e defendendo 
seus direitos de cidadania. 

O Presidente destacou, ainda, a importância da 
participação dos Governos Estaduais, Municipais e 
do Distrito Federal, dos Conselhos de Direitos e das 
Organizações das Pessoas com Deficiência. 

Durante a solenidade, o Presidente anunciou o 
encaminhamento ao Congresso Nacional da Convenção 
da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên
cia. Também assinou decreto que muda as regras do 
Beneffcio de Prestação Continuada (BPC) e cria um 
Grupo de Trabalho Interministerial para propor critérios, 
elaborar e classificar as deficiências no Brasil. 

Agradeço a atenção, 
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB

AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, em 27 de setembro come
moramos o Dia Mundial do Turismo. Com o tema O 
Turismo abre todas as suas portas às mulheres, o 
segmento pretende registrar a passagem da data com 
uma série de atividades na Câmara dos Deputados e 
no Senado Federal. 

Em todo o mundo as mulheres formam a ponta 
mais senslvel das desigualdades econômicas e so
ciais. 

Estima-se que 1,3 bilhão de pessoas vive em si
tuação de pobreza no mundo; 70% desse contingente 
são mulheres. Apesar de as mulheres representarem 
66% da força de trabalho no mundo, elas movimentam 
somente 10% da renda mundial e detêm menos de 1% 
das propriedades no mundo. 

No Brasil, o cenário não é diferente. Segundo da
dos do IBGE, de 2005, mesmo representando mais de 
51% da população residente, as mulheres sofrem mais 
com o desemprego (56% dos brasileiros desocupados 
são mulheres) e com menor rendimento médio em re
lação aos homens (R$514,01 para as trabalhadoras 
contra R$79B,44 para os homens). 

O Pais, entretanto, tem avançado na escolari
zação das mulheres. Hoje, a população feminina re
presenta 56,1% do grupo com escolaridade igualou 
superior a 12 anos. Contudo, mesmo com salários 
mais baixos e maior escolaridade, elas não ocupam 
sequer 9% dos cargos executivos das 500 maiores 
empresas do Brasil. 

Estudo sobre as atividades caracterfsticas do tu
rismo, realizado pelo IBGE, em parceria com a EMBRA
TUR, a partir de dados apurados em 2003, revelou que 
o setor turístico emprega 1,99B milhão de mulheres, 
correspondendo a 36,37% dos empregos na atividade. 
Porém, desse contingente feminino, existem 11,18% 
de trabalhadoras não-remuneradas contra 3,04% de 
trabalhadores nâo-remunerados. 

Outro indicador importante da desigualdade de 
gênero no setor refere-se à informalidade. Enquanto 
os homens sem carteira assinada totalizam 36,54%, 
as mulheres amargam Indice de 40,12%. 

A diferença salarial entre gêneros no setor tu
rfstico supera a casa dos 35%. Enquanto os homens 
têm um rendimento médio de R$662,00, as mulheres 
recebem, em média, em atividades caracterlsticas do 
turismo, R$427,OO - ou seja, 64,5% do valor médio 
masculino. 

São situações que se repetem em diversos se
tores. E é importante que nós, mulheres, estejamos 
sempre atentas na busca de melhores condições de 
trabalho e remuneração. 

Neste ano a mulher é a protagonista principal, 
como agente das mudanças do turismo sustentável 
e seu desenvolvimento, com beneffcios para todos. A 
promoção da igualdade entre homens e mulheres, a 
autonomia feminina e a eliminação de disparidades es
tão entre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 
no compromisso assumido pela OMT, que devemos 
reforçar continuamente. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero ressaltar desta tribuna que tanto o Ministro 
Paulo Vannuchi, da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos, quanto eu, defendemos a continuidade das 
ações de fiscalização do trabalho escravo pelo Grupo 
Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Tra
balho. A interrupção da fiscalização é um sinal verde 
para essa violação de direitos humanos. 

Não tem argumento capaz de justificar a suspen
são de uma fiscalização tão importante para coibir a 
prática do trabalho escravo e degradante no Brasil. Te
nho autoridade para tratar desse assunto, pois levantei 
essa bandeira e com muita luta conseguimos aprovar 
a lei de minha autoria - Lei nO 9.777, de 1998 -, que 
tipifica como crime o trabalho escravo e dá respaldo 
jurfdico para coibir essa prática milenar de exploração 
da mão-de-obra dos trabalhadores brasileiros. 

O trabalho do grupo móvel está suspenso por 
tempo indeterminado desde a última sexta-feira. A 
Secretária Ruth Vilela, responsável pelas ações do 
grupo, explicou que a decisão foi tomada após recente 
desqualificação feita pela Comissão Temporária Exter
na do Senado sobre a existência de trabalho escravo 
apurada pelo Ministério em uma fazenda da empresa 
Pará Pastoril e Agrrcola S.A. - PAGRISA, situada no 
Municipio de Ulianópolis, no Pará. Para a comissão, a 
fiscalização foi inadequada. 
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Mas os númerossão assustadores. Em2006, fo
ram libertados pelos fiscais do Ministériodo Trabalho 
no Pará 1.062 pessoas submetidas à escravidão em 
53 fazendas, o que mantémo Estadono topo da lista 
desse tipo de crime, com 31,76%dos 3.343 trabalha
dores encontrados em todo o País, graças à missão 
executada pelos fiscais dos trabalho. 

A suspensão podeter comoconseqüência o sstt
mulo à práticadessecrime no Pais.A pessoaque está 
tentada a fazerum contratode exploração do trabalho 
escravo muitas vezes não o faz com medo do Grupo 
Especialde Fiscalização Móvel - se eles param, não 
haverá temor, como alertou o Ministro da Secretaria 
Nacionalde Direitos Humanos. 

Na minhaavaliação, a situaçãonão pode ser tra
tada de forma emocional. O trabalho do grupo móvel 
tem trazido resultados importantes na erradicação do 
trabalho escravo. Nãopodemos pegarumcaso isolado 
e generalizartodas as ações de fiscalização. É funda
mentai que a fiscalizaçãocontinue. Também defendo 
uma legislação mais fortee esclarecedora sobrea dife
rençaentreo trabalhoescravo e o trabalho degradante. 
O primeiro, além das péssimas condições de trabalho, 
a pessoa é tolhida no seu direito de ir e vir. 

Temos de aproveitaresse embate e unirmos for
ças tanto no Governo Federal quanto no Legislativo 
para erradicarmos de vez essetipo de crime no Brasil. 
Paraisso,devemos tornar lei a Propostade Emenda à 
Constituição nO 432,de 1995, também de minha autoria, 
já aprovada em primeiro turnona Câmara, que tratada 
expropriação de terras nas quais forem constatadas 
a prática de trabalho escravoe a sua reversão, assim 
como os bens nela encontrados, para o programa de 
reforma agrária. 

Srs. Parlamentares, em 1995, quando começou 
o combate ao trabalho escravoem todo o Brasil, pou
cos processos chegaram a julgamento. No Pará, até 
hoje, houve apenas uma condenação, no Município 
de Marabá e, mesmo assim, o fazendeiro acusado já 
estava foragidoquandoa sentençasaiu.A maioriados 
advogadosdos proprietáriosdas terras onde pessoas 
eram submetidas a condições subumanas de sobre
vivência, além de argumentarque os fazendeiros não 
sabiam da situação se valiam do fato da lei não ser 
clara sobre quem deveria julgar o crime, Estado ou 
União, para paralisaros processos. 

Aqui no Legislativo, o meu compromisso com os 
trabalhadores brasileiros continua firme, sem dar tré
guas aos exploradores de mão-de-obra. Nesse senti
do, apresentei requerimento na ComissãodeTrabalho 
da Câmara dos Deputados para que seja criada uma 
Subcomissão Permanente para debater polrticas de 
combate ao trabalho escravo, degradante e infantil. 

Essa Subcomissão também servirá como instrumen
to para construir propostas que possam dar um duro 
golpe em um dos elos da cadeia que sustenta o tra
balhoescravoprincipalmente no Pará, campeãonesta 
prática de exploração. Não vamos nos intimidar com 
as forçascontrárias que usamos trabalhadorescomo 
verdadeiros escravos. 

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado. 

O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 
seguintediscurso.) - Sr.Presidente, Sras. e Srs.Depu
tados, venho a esta tribuna para falar de um assunto 
que reputo ser da maior gravidade: a pesada conta 
dos acidentes automobilísticos no Brasíl. 

Acaba de serdivulgado um estudo mostrando que 
os custos anuais com acidentes de trânsito no Brasil 
ficam na casa dos 28 bilhões de reais. 

A estimativa é da ANTP (Associação Nacional de 
Transportes Públicos). Ela mostra também que, com 
base na média entre2003 e 2006, o trânsito brasileiro 
causou, porano, 34 mil mortes.Alémdisso,ele deixou 
100 mil pessoascom deficiênciastemporáriasou per
manentese 400 mil feridos. 

Os números estão no estudo Trânsito no Bra
sil - Avanços e Desafios, que foi lançado na semana 
passada, em São Paulo, para marcaro décimo ano de 
promulgação do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). 

Para a associação, o CTB é um código de com
portamento, de civilidade, de exercício da promoção 
do bem-estar social. 

O quese espera da sociedade edos governantes, 
Sr. Presidente, é que compreendam o sentido sócio
educativo da lei, pois o não-entendimento desse fator 
custa muito caro ao País. 

O estudotambémmostraque o Brasil tem 40 mi
lhõesdeveículos registrados, sendoque27 milhõesse 
encontram emcirculação. Destes, umterço é revendido 
anualmente - ou seja, cerca de 9 milhõesde automó
veis trocam de proprietários todos os anos. 

Por ano, também, quase 3 milhões de veículos 
(1 milhão só de motocicletas) entram no mercado bra
sileiro. Estima-se que o setor movimente 100 bilhões 
de reais. 

Já o cadastro de condutores registra aproxima
damente 40 milhões de motoristas. Anualmente, 1,7 
milhão de pessoas obtêm a CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação) - são, em grande parte, jovens com 
idade entre 18 e 24 anos - e cerca de 1 milhão de 
condutores renovam sua habilitação. 

Segundo a ANTP, 30%das infrações cometidas 
no trânsitoocorrem forado Estadoem que o veículoé 
registrado, não sendo punido o condutor e não sendo 
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cobrada a multa cabivel. Isso representa uma evasão 
anual de receita de 1 bilhão de reais. 

O transporte rodoviário representa 63,7% das 
modalidades de transporte de cargas, seguida do fer
roviário, com 20,7%, e do hidroviário, com 11,5%. A 
grande maioria dos produtos perigosos, de acordo com 
a ANTp, é transportada por rodovias, onde circulam 
mais de 3 mil produtos - entre eles, IIquidos inflamáveis, 
explosivos, gases, materiais radioativos e outros. 

Esses dados, Sr. Presidente, ajudam-nos a en
tender um pouco essa problemática. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. VANDER LOUBET (PT-MS. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, presto apoio às reivindicações dos repre
sentantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra, que foram ao Ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, discutir a renegociação das dívidas relativas 
aos agricultores assentados. 

Trata-se de condição indispensável para que a 
reforma agrária no Pais não perca seu ritmo; ou melhor, 
para que o processo de democratização da propriedade 
adquira um ritmo seguro e consistente, ágil e efetivo. O 
Governo Lula está cumprindo a sua parte, apesar de 
todas as dificuldades que se acumulam há mais de 1 
século no contexto da polltica fundiária nacional. 

Os assentamentos, hoje, deixaram de ter sua 
perspectiva social mais trmida e formal para adquirir 
uma dimensão maiúscula como fator inclusivo, que 
é a habilitação do trabalhador rural para ir além da 
própria subsistência e incorporar seu trabalho e sua 
cultura ao mercado. 

Confiante em que a polltíca nacional de reforma 
agrária não pretende reeditar antigos mecanismos de 
favelização rural, manifesto apoio às lutas do MST pela 
reforma agrária. Também encareço ao Governo Federal 
que saiba entender o desafio e o momento para fazer 
da democratização da propriedade um processo de 
crescimento socioeconômico o mais amplo possfvel, 

Muito obrigado. 

O SR. EUGÊNIO RABELO (PP-CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, estamos celebrando, no Congresso Nacional, a 
1" Semana Nacional do Turismo, procurando estender 
a todo o Pais o significado, o alcance e a repercussão 
de tudo o que aqui está programado. 

Merece todo o aplauso desta Casa a Organização 
Mundial do Turismo, que escolheu para o Dia Mundial 
do Turismo deste ano o tema O turismo abre as portas 
para as mulheres. 

Mais do que uma homenagem merecida à força 
de trabalho feminina no Brasil e no mundo, o gesto é 

o reconhecimento de uma realidade palpitante, que é 
a redução crescente da discriminação, que prevaleceu 
por tanto tempo e ainda não desapareceu totalmente. 
Há, sem dúvida, desigualdades no tratamento que se 
dá à mulher no mercado do trabalho e no que diz res
peito às diferenças, tanto étnica, quanto de gênero. 

Vale ressaltar que, ainda assim, as mulheres são 
responsáveis por 66% da força de trabalho no mundo. 
Movimentam 10% da renda mundial. É estranho que, 
embora 64% dos brasileiros que concluem o ensino 
superior sejam mulheres, somente 9% delas exerçam 
cargos executivos nas 500 maiores empresas do Pais. 
Também não é de se comemorar que quase 2 milhões 
de mulheres estejam envolvidas com trabalho no turis
mo brasileiro, porque desse total mais de 40% o fazem 
sem carteira assinada. 

A hora é de alertar os agentes econômicos deste 
Pais para o prestrgio que precisa ser atribuído ao tra
balho feminino e à sua contribuição para o desenvolvi
mento nacional. O turismo é uma das atividades mais 
destacadas como geradoras de emprego e renda. Falta
lhe abrir as portas para acolher a competência, o zelo, 
a eficiência e a criatividade da mulher brasileira. 

A SRA. FÁTIMA PELAES (Bloco/PMDB-AP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, amanhã, dia 27 de setembro, come
moramos o Dia Nacional do Turismo. 

Para celebrar a data, a Organização Mundial de 
Turismo - OMT, em parceria com o Fundo de Desen· 
volvimento das Nações Unidas para a Mulher - UNI
FEM, lançou campanha sob o lema O Turismo Abre 
Portas para as Mulheres. O objetivo é combater de
sigualdádes e promover a atividade da mulher socio
culturalmente. 

Nesse sentido, a Comissão de Turismo da Cã
mara dos Deputados está se mobilizando para a pro
moção da 1" Semana Nacional do Turismo no Con
gresso Nacional. E, em pareceria com a Comissão, 
nesta semana, 12 instituições estão homenageando 
mulheres importantes no cenário do turismo, promo
vendo exposições, editoriais e reuniões entre banca
das. Trata-se de iniciativa louvável, e, por isso, peço a 
todos os colegas e também à sociedade em geral que 
prestigiem esses eventos. 

A atividade turfstica vem se mostrando imprescin
divel na formulação de uma estratégia para o desenvol
vimento nacional. Afinal, o turismo é gerador de renda, 
de emprego e de inclusão social; portanto, fundamental 
para a rnlnlmlzação das desigualdades sociais. 

Dados recentes informam que o Brasil possui 
25.700 meios de hospedagem, que geram cerca de 
500 mil empregos diretos e mais de 1,5 milhão in
diretos. A indústria hoteleira apresenta uma receita 
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bruta anual de cerca de R$16,92 bilhões, contri
buindo com mais de R$3,39 bilhões em impostos e 
taxas. Além disso, a indústria hoteleira é forte con
sumidora de bens industriais, como TVs, aparelhos 
elétricos e eletrônicos, roupas de cama, mesa, banho 
etc., além de ser consumidora de atividades cultu
rais e artísticas e disseminadora das boas práticas 
socioambientais e de contribuir para uma melhor 
distribuição regional de renda, concentrando os be
nefícios econômicos na própria região e trazendo 
sustentabilidade local. 

Por tudo isso, com grande satisfação, venho à 
tribuna comunicar a evolução na consolidação de po
líticas para o desenvolvimento do turismo nacional, 
principalmente o da região norte. 

No mês passado, a Comissão recebeu as prin
cipais demandas do Irade de turismo. O documento 
resultante dessa iniciativa, a Carla Aberta à Socieda
de, é um importante subsIdio para orientar os esfor
ços da Comissão no sentido de alavancar o turismo 
nacional. . 

Entre os pleitos do setor, destaco, Sr. Presidente: 

- o encaminhamento urgente do antepro
jeto da Lei Geral do Turismo para discussão 
na Cãmara dos Deputados; 

- a realização de audiências com a par
ticipação de todos os segmentos envolvidos, 
no sentido de se obter, finalmente um marco 
normativo para o setor; 

- maior facilidade para contratação de 
mão-de-obra temporária para o perfodo de 
alta atividade; 

- a elaboração de um plano de markeling 
potencializando o Brasil como destino turístico 
estratégico; 

- a criação de linhas especificas de crédi
to para pequenos e médios empreendimentos e 
desenvolvimento de linhas para financiamento 
e exportação de pacotes turísticos; 

- a flexibilização no usufruto das férias 
e do calendário escolar, o que viria a facilitar 
tanto as viagens em perlodo de baixa estação, 
quanto a oferta de serviços; 

- a regulação imediata dos cruzeiros 
marítimos; 

- a intensificação de capacitação profis
sional por meio de parcerias com instituições 
públicas e privadas, com programas de edu
cação a distância e programas direcionados 

, a deficientes ffsicos; 
- a adequação dos meios de hospeda

gem às necessidades especiais e aos ido
sos. 

Quero mencionar ainda, Sr. Presidente, que, 
neste mês de setembro, o Ministério do Turismo lan
çou o programa Viaja mais - melhor idade, dedicado 
a pensionistas e aposentados, para gerar deman
da turística no período de baixa ocupação da rede 
hoteleira, garantindo atividade para o setor durante 
todo o ano. Esse, portanto, é mais um programa de 
inclusão social de idosos e que também beneficia 
deficientes. 

Outro passo importante para o turismo, Sras. e 
Srs. Deputados, neste caso voltado para a Região Nor
te, foi o 11 Festival Internacional de Turismo do Meio do 
Mundo, que aconteceu na semana passada, de 20 a 
23 de setembro. Organizado pela Secretaria Estadu
al do Turismo, com apoio do Ministério do Turismo, o 
evento teve o objetivo de promover o Estado do Amapá 
e sua integração com os municfpios da região, poten
cializando novos roteiros turísticos, além de agregar 
valor a seus produtos turfsticos. 

O objetivo final é trazer um modelo de sustenta
bilidade para a comunidade local e tornar não apenas 
o Amapá, mas toda a Amazônia um destino turístico 
consolidado no cenário nacional e internacional. 

Por essas razões, Secretários e dirigentes políti
cos da Região Norte se reuniram em Macapá, Capital 
do Estado do Amapá, com o objetivo de consolidar es
tratégias de desenvolvimento turístico sustentável para 
a região e lançar bases para a criação de agência de 
desenvolvimento do turismo daquela macrorregião. A 
partir do encontro, houve o lançamento da Carla de 
Macapá, na qual as autoridades apresentaram a Ama
zônia para participar do concurso Sete Maravilhas da 
Natureza, sob o slogan: Amazônia, a maior maravilha 
da nalureza. 

Outros compromissos firmados durante a reu
nião loram: 

- ação integrada de promoção a apoio a 
comercialização nacional e internacional; 

- desenvolvimento de pacotes turísticos 
da região; 

- apoio ao projeto do SEBRAE de inte
gração do turismo na Região Norte; 

- articulação de emendas para alavancar 
o PRODETUR Nacional Norte; e 

- união de esforços e iniciativas para a 
criação do hub aéreo da Amazônia. 

A importãncia dessas ações está não apenas 
no fato de ser o turismo o ramo que mais cresce mun
dialmente, mas, principalmente, nas características da 
Região Norte. Suas florestas, seus rios e sua biodiver
sidade são extremamente atrativos para os turistas es
trangeiros, principalmente em tempos de aquecimento 
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global e de promoção do turismo ecol6gico e susten
tável. Vale lembrar que, mundialmente, a Amazônia 
é vista como slmbolo da luta pela utilização racional 
dos recursos naturais, estimulando a preservação e o 
equilfbrio ambiental. 

Quero aproveitar ainda, caros colegas, para para
benizaro Governo do Estado do Amapá; a Secretaria de 
Turismo, que vem sendo muito bem representada pela 
Secretária Deuseni Oliveira de Souza, e toda equipe 
envolvida com a realização do 11 Festival Internacional 
de Turismo no Meio do Mundo, além dos Secretários e 
dirigentes de Turismo da Região Norte, pela brilhante 
iniciativa de lançar a Amazônia como uma das Sete 
Maravilhas da Natureza. 

Na condição de membro titular da Comissão de 
Turismo da Cãmara Federal, ressalto que a boa von
tade e o empenho polftico podem ser decisivos para a 
solução de problemas regionais e de desenvolvimento 
econômico da Região Norte. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB
AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sras.e Srs. Deputados, o Governo Federal vem fazendo 
grandes esforços para o Brasii crescer, gerar mais em
pregos e reduzir as desigualdades sociais. O Programa 
de Aceleração do Crescimento - PACe o Bolsa-Famnia 
são exemplos positivos desses esforços. 

A aprovação do Projeto de Lei n° 2.086/07, que 
concede beneffcios tributários às indústrias move
leira, de calçados e artefatos de couro na compra 
de bens de capital, é positiva. A proposição vai ao 
encontro do compromisso com o desenvolvimento 
nacional e protege a nossa indústria contra a con
corrência externa. 

Para enfrentar o problema do desemprego e da 
miséria é importante, dentre outras coisas, o crescimen
to da economia brasileira. Esse crescimento significa 
mais empregos e mais renda na mão do trabalhador. 
Combinar crescimento e distribuição de renda é um 
necessidade e uma arte complicada. 

Precisamos administrar vários interesses, mas 
não é preciso esperar o bolo crescer para dividir a 
riqueza. Com incentivos corretos, aumento do sa
lário mfnimo, programas sociais, redução da taxa 
de juros, Investimentos governamentais estratégi
cos, proteção à indústria nacional, parte da rique
za gerada com o crescimento vai parar na mão do 
trabalhador. 

Por isso, o incentivo para as indústrias intensivas 
em trabalho, como as beneficiadas pelo Projeto de Lei 
2.086/07, é bem vindo e está dentro da 16gica de cres
cer e distribuir renda. 

O objetivo é estimular investimentos e revitalizar 
esses setores da economia, proteger nossa indústria, 
que tem enfrentado problemas com a concorrência 
externa a partir da abertura de mercados, sofrendo 
efeitos nocivos da globalização econômica. 

Os principais concorrentes do Brasil são os paí
ses asiáticos, principalmente China e índia. De acordo 
com o Presidente do Sindicato das Indústrias de Te
celagens de Americana e Região (SINDITEC), Fábio 
Berelta Rossi, analisando os custos da produção no 
Brasil e na China, a hora trabalhada de uma costurei
ra brasileira custa 2,80 d6lares (cerca de R$S,46) e o 
salário da chinesa é de 0,76 centavos de dólar (cerca 
de R$l ,48) nos centros industriais e de 0,48 centavos 
de dotar (cerca de R$O,94) no interior. Além disso, no 
Brasil a carga tributária encontra-se em 37%, segundo 
disse, contra 17% na China. 

Isso dificulta e prejudica a competição das nossas 
empresas com o exterior. Não podemos deixar essas 
indústrias sem proteção, não podemos deixar nossas 
indústrias quebrarem devido à concorrência externa. É 
necessário criarmos mecanismos de proteção. 

Por isso, nobres pares, a aprovação do Projeto 
de Lei 2.086/07 é muito importante para a indústria 
nacional, pois a protege da concorrência predatória 
e compõe a estratégia do Governo Lula de crescer e 
distribuir renda no Brasil. 

Muito obrigada. 

O SR. JORGE KHOURY (DEM-BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, durante os últimos dias, o trânsito foi o tema 
de toda a mldia nacional em razão do transcurso da 
Semana do Trãnsito, período marcado no calendário 
para advertir, instruir e informar à sociedade como um 
todo acerca dos Indices que o Brasil apresenta em re
lação ao setor. E esses Indices, em comparação com 
os de países desenvolvidos, são motivo de vergonha 
para n6s e não nos deixam esquecer que somos do 
Terceiro Mundo. 

Selecionei algumas informações da revista Épo
ca, edição desta semana, que traz dados da PRF/MJ, 
da Coordenação-Geral de Operações, Divisão de 
Planejamento Operacional, Núcleo de Estatistica, 
do DENATRAN 2004; Elaboração: Projeto IPEAlDE
NATRAN. 

Traz a matéria intitulada Um avião a cada dois 
dias: 

"O trânsito brasileiro mata pelo menos 35 
mil pessoas todo ano - o equivalente a 180 
desastres aéreos da TAM. Como enfrentar 
essa guerra invislvel? 
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o que causa mais acidentes de trânsito - os fatores comportamentais, como desatençãe, imprudência e 
imperícia, causam mais dc 50"10 dos acidentcs. Saibaemcucsítuacões eles ocorrem:
 
~stão deAlcool 08% Desobediência à Sinalizacão 44%
 
Defeito na Via 14% Distânciaentre Veiculas 87%
 
Donníndo 17% Velocidade Incompatível 111%
 
BUIlICO na Via 2,1% Falta de Atenclio 28,2%
 
DefeitoMecânico em Veiculo 3.3% Outras Cause 349%
 

U1trenass;';em Indevida 34%
 

Como estão as estradas do Pais: 
.
 

I~dovias com gestãoestatal I
~~~ pedagiadas
em Km) 

3.452 ótimo 5.645 
8.998 bom 2.993 
30.642 Ireaelar \.768 
20.162 ruim 399 
10.303 Ieéssimo 20 

Rodoviascom gestãoestatal IRodoviasproagiadas 
(em Km) ICemKml
 
20% ônmo e bom 80%
 
80% l'el>lllar, ruim emissilll() 20%
 

o Brasil ainda roda na terra' 

I~alha ~odoviâri~1 
extensãoem Km
 

Pavimentada r Niionavimentada
 
58.152 federal 14.857 
115.393 estadual 117.088 
22.735 municioal 1.274.906 

70% + dos acidentesocorrem em linha reta, com os veiculas emsentidosopostos;
 
60% + dos acidentesacontecemdurante o dia e com tempobom;
 
33% + das mortes em estradas silocausadaspor colisões frontais;
 
29% + dos acidentesenvolvem atropelamenú>"
 
Concluia revista Época, apr=ntando 7 idéiasquepoderiamlIlIzer soluções:
 
"1. educar os futuros motoristas; 
2. tomar as auto-escolas mais rigorosas; 
3. selecionar commais critério quem dirige; 
4. fiscalizaras empresasde transporte; 
S. inspecionar os veículos e morutorar O tráfego; 
6. privali7.ar estradas; e 
7. melhorara assistência ao acidentado".
 
O Correio Broziliense, edição do dia 6 deste mês de setembro, no Caderno Brasil, trouxe matéria com o
 
seguinte teor. 
"Genocídio brasileiro - Mortes no 1i-á"sito: A cada ano, número de viumos nlJ.l vias dopaís chega a 35 mil.
 
t comose, de dois emdoisdias, misse um o,.;Qo comoo queexplodiu emjulho no Aeroporto de Congonhas,
 
com199 mortos ".
 
E continua:
 
"Tragédia em nÚ1nuos 
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Lançado no VII Congresso Brasileiro e Y Latino-Americano sobre Acidentes e Medicina de náfego, o livro 
Acidentes de Trânsito no Brasil - Um Atlas de sua distrlbulçiio revela que todos os anos J5 mil pessoas 
morrem e cercode J20 mil siio internadas vítimas de acidentes de trânsfto no Dais. Confira outros dados: 

cada mulher
3 homens para 

338.371 é o nO deacidentes registrados no pais morta em acidentes 
morrem de1rânsito 

para cada mulher
11 homens 

208,1 acidentes para cada 100 mil habitantes morta em acidentes 
morrem envolvendo motos 

com vitimas fatais para cada 1 mil é a frota de veículos 
84,8acidentes 42milhões

veiculas no Brasil 
é a taxa de internações em decorrência de

64,1 acidentes Da1ll cada 1mil habitantes 

Comparações:
 
- A médiaanual demortes daGuerra do Iraque é de 20mil, somando soldados ecivis;
 
·47 mil soldados norte-americanos morreram nos 9 8IIOS daGuerra do Vietnã (1964·1975);
 
- 500 mil pessoas morreram nos 26 anos da sangrenta guerra civil em Angola (1975-2001), o que significa
 
umamédiade 19,2 mil mortes por ano doconflito;
 
- 11mil pessoas morrem, por ano, emdecoJTên<:ia demvIAIDS noBrasil;
 
- 24 mil pessoas morreram, assassínades, em200S.
 
Onde maisse morre:
 
acidentes comvitimas fatais. Dor100 mil habitantes) 
I. Mato Grosso 321 15. Alaaoas 188 
2. Santa Catarina 32 16. Roraima 182
 
3.Paraná 31 17. SiloPaulo 17,9
 
4.Mato Grosso do Sul 304 18. Paralba 179
 
5.Tocantins 30 19. Piaul 17,7
 
6. Goiás 294 20.MinasGerais 174
 
7, ESOirito Santo 258 21. Pernambuco 172
 
8.Rondônia 23.6 22. Rio Grande do 14,6
 

Norte
 
9.Sentioe 221 23.Maranhilo 142
 
10.Distrito Federal 22,1 24. Acre 13,2
 
11. Amaoá 20,8 25. Pará 132 
12. Ceanl 204 26. Amazonas 11,4 
13. RiDGrande do Sul 201 27.Bahia 9,6"
 
14.Rio deJaneiro 189
 

Como podemos observar, temos muito a fazer Coronelda PoliciaMilitarCassivandroda CostaSantos, 
para sairmos desse quadro que também nos remete ex-Diretor-Geral do DETRAN do Estado da Bahia. 
para o Terceiro Mundo. Informou-me o Coronel Cassivandro acerca do 

Por outro lado, Sr. Presidente, temos de reconhe trabalho que desenvolveu, sempre norteado pela visão 
cer e aplaudir os melhores colocados nesse ranking, dos Executivos baianos a quem serviu - César Borges 
especialmente a Bahia, que conseguiu manter-se com e PauloSouto -, com uma visão futurista, voltadapara o 
apenas um digito. Os acidentes com vitimas fatais na 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento constanteda má
Bahia são 9,6 em cada 100 mil habitantes. 

quina administrativa, seguindoà risca a moralidade púNa verdade, estamos longe do ideal, que seria 
blicae convencido de que a educaçãomoldao individuo. não haver acidentes e, principalmente, não haver vi
Assim, firmou o compromissocom a cidadania, visando timas fatais. 

Fui buscar Informações junto àqueles que detive à formação, da infânciaà faseadutta, buscando construir 

ram, durante 6 anos, a gestão do DETRAN da BAHIA, comportamento que elevasse o compromisso consigo 
nos Governos César Borgese PauloSouto, e encontrei o mesmo e com o próximoem relaçãoao trãnsito. 
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As informações veiculadas nos meios de comu
nicação sobre o Programa Educação para o Trãnsito 
do Estado da Bahia mostravam que a defesa da vida 
humanaera poucovalorizada, pois a mesmanão fazia 
parteda formação educacional de formasistematizada 
e coordenada;com isso, surgiu o projeto Educar para 
Transformar, Transformar para Educar, que conseguiu 
atingir 147municlpiosda Bahia, capacitando professo
res e comunidade, mostrandoa realidadedo trânsito. 
À época, conseguiu-se uma redução de 38,5% dos 
acidentes no Estado da Bahia. 

Foi um projeto pioneiro que, além de levaressas 
informações paraos municlpiosda Bahia, foi referência 
para 6 outros Estados, que copiaram esse modelo de 
grandeaceitação. Porseu intermédio, foi realizadoum 
grande trabalho de conscientização da comunidade, 
inclusivepor meio de apresentaçãode peças teatrais, 
o que levou, de fato, a umbom resultado. A Bahia che
gou a alcançar, no Carnaval, a maior festapopular do 
mundo, o índice de 0% de acidentes, como resultado 
da capacitação dos motoristas. 

Tais ações são assim definidas: 
ObjetivoGeral- implantaro programa Educação 

para o Trânsitonas escolas estaduais e municipaisda 
Bahia, promovendo efetivamente uma mudança de 
comportamento dos alunos com o beneficio da cida
dania frente ao trânsito. 

Objetivos especlficos - analisaras leisdo trânsito 
brasileiro e confrontá-Ias com o comportamento huma
no no trânsito, combater os altos Indices de acidentes 
no Estadoda Bahia,envolvera comunidadecomo um 
todo, promovercursos de legislação de trânsito- com 
carga de 40 horas e com direito a certificado - para 
alunos da rede pública e do ensino fundamental, pro
vocar mudança de comportamento entre as crianças 
envolvidas, bem como dos pais e dos professores. 

índices quantitativos - 6.862escolas participaram 
noEstado daBahia (147 municípios); 16.566 profissionais 
foram capacitados paraimplementar o trabalho nasesca
las, nasviaspúblicas e atémesmo nascasas; 1.868.254 
alunos foram envolvidos no trabalho (cadastrados). 

Sr.Presidente, Sras. e Srs.Deputados, as informa
ções sintetizadas neste pronunciamento são suficien
tes para conhecermos algumas facetas do problema. 
No entanto, podem nos indicar que o fundamental, o 
básico, o primordial é, sem dúvida, a educação. 

A inclusão da disciplina Trânsito na grade curri
cular do ensino médio poderá não resolver in totum o 
problema, mas, com certeza, fará uma grande dife
rença para melhor. 

Parabenizo aqueles queconseguiram essapontua
çãopara a Bahia - osGovernadores César Borges e Paulo 
Souto e, de modoespecial, o Cel. Cassivandro da Costa 

Santos e a suadedicada e atuante Diretora de Educação 
parao Trânsito, Dra. Sônia Maria de Oliveira Magalhâes. 

Conclamoo GovernadorJaquesWagnera apro
priar-sedessase de tantasoutrasaçõespositivasque 
encontrou no Estado, pois tenho certeza que a socie
dade verá nisso um gesto de grandeza e não mero 
continulsmo. 

O importante é que a Bahia continue com essa 
posição no ranking do trânsito brasileiro. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco! 
PMDB-BA. Pronuncia o seguintediscurso.) - Sr.Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, anunciocom satisfação 
ao Plenáriodesta Casa a apresentação de um projeto 
deleialterando o Código deProcesso Civil, estabelecen
do que, na faltade outrosbens penhoráveis, é licito ao 
credorrequerer a penhora de umterçode vencimentos, 
substdios, soldos, salários, remunerações, proventos de 
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios e demais 
quantias recebidas por liberalidade de terceiros. 

Segundo a atual redação do inciso IVdo art.649da 
Lei n° 5.869,de 11 de janeirode 1973(Códigode Pro
cessoCivii), independentemente do valor, os rendimen
tos assalariados ou os proventos de aposentadoria se 
excluem dequalquer tipodeconstrição judicial, tornando 
a conta bancária que os recebe imunea penhora. 

Noentanto, conforme destaquei na justificativa do 
projetode lei em questão, a impenhorabilidade da inte
graiidade de vencimentos, subsldios, soldos, salários, 
remunerações, honorários de profissionais liberais, pro
ventos deaposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, 
dentre outros ganhos detrabalhador autônomo, e demais 
verbas recebidas de terceiros destinadas ao sustento 
dodevedor tem sidomotivo dedeliberada inadimplência 
de obrigações contraídas de forma legitima, em detri
mento da boa-fé do credor, que não tem outro meiode 
receberseu créditosenão através da penhora de parte 
dessaverba, que, por justiça, poderiaser destinada ao 
pagamento de tais obrigações. 

É inconceblvel, a nosso sentir, que a pretexto 
de se tratar de salário,vencimentos, subsídios,etc., o 
devedor possa, na falta de outros bens passíveis de 
penhora, esquivar-se do adimplementode obrigações 
deliberadamente contraldas em seuproveito, enrique
cendo-se ilicitamenteà custa do prejuízo alheio. 

Osdadosdemonstram, Sr.Presidente, queseacu
mulam, emtodoo Pais, centenas demilhares deproces
sosdeexecução judicial paralisados pela impossibilidade 
de indicação deoutrosbensà penhora, pelocredor. 

De outrolado, no entanto, o devedor, mensalmen
te, recebe depósitos bancários que,independentemente 
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do valor, encontram-se absolutamente protegidos pelo pela qual propomos, por meio da presente medida, 
manto da impenhorabilidade. tornar penhorável um terço dessa renda. Esperocon

Não é raro constatarque a grande maioria des tar com o apoio de meus pares para sua aprovação, 
ses beneficiários se situa no topo da pirâmide social, 

sabedordas dificuldades encontradas para tanto ante 
percebendo importânciasconsideráveis em decorrên

o arraigado conceitoque vigorano Paisde proteção, a cia de seu rentável trabalho, mas, por mera esperte

za, somente adquire automóveis mediante alienação meu verdescabida, da integralidade dessaverbaape

fiduciária e mantém um único imóvel destinado a sua nas por sua natureza salarial, circunstância que acaba
 
habitação, colocando os demais imóveis em nome de por incentivar e elevando índice de inadimplência veri

filhos e dependentes como adiantamentoda legítima,
 ficado nos órgãos de proteção do crédito. 
escapando, com tal artifício, da constrição judicial de

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. e aos nobres 
corrente de dívidas contraídas com credores adrede 

Deputados eDeputadas pela atenção dispensada aofazerenganadosem suá boa-fé. 
Dessa forma, emoutras palavras, desponta injusta constar nos Anais destaCasaessabreve intervenção. 

a proteção integral dos rendimentos auferidos, razão Muito obrigado. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo ChinagliB) - AprneDtaçAo de proposiç6e&.. 
APRESENTAM PROPOSlÇ6ES: 

Autor Proposici!lo Ementa
 
Gastão Vieim- REQ 173112007 R.econstituiçAo do Projeto de Lef nG J.351. de 2007.
 
Presidente da
 
Com.issfto de EducaçAo 
e Cultura 
Rodovalho me 1164/2-007	 Sugere ao Minist&lo da Edu.eaçAo B utilizaçlo de sates de Bula 

dos estabelecimentos de ensino Cedem.is pam Ctll"SOS pré
vestibulares gratuitOfl. 

Rodovalho RlC 105112007 Solicita infonnllÇÕC$ A Set\hOf'B Ministra do Meio Ambiente 8 
respeito da destinsçRo de pilhas e baterias usadu. 

Rodovalho RlC 1052/2007 Solicita infonnBç6es ao Sr. Ministn> da Ciência e Tecnologia a 
respeito da sitwlç-ílo do annazenamento de 1"Cjeitos radioativos 
no BrasU. 

Daniel Alm.eida PL 2] 29/2007	 Altera o art. 2 D da Lei ri'"8.001~ de 13 de março de 1990. com a 
redaç.Bo dada peJa Lei nO 9.993, de 24 de julho de 2000. 

Augusto Carvalho REQ 173212007 Requer o BtlenslUnento do PL 1283/2007 ao PL 1528/1989. 
Or. Rosinha RIe 1053/2007 Solicita ao Sr. MinJ9tro das Relações Exteriores inronna~ 

sobre ttÇ6~ do governo brasileiro no e:Jlterior. em todas as 
<Ire .... 

Edgar Moury PL 2 13012007	 Acresce o inciso VI ao art. 789~B da CLT Instituldo pela Lei 
n'lO 10.537. de 27 de agosto de 2002. que alterou os arts. 789 e 
790 da Consolidaçfto das Leis do Trubalho. aprovada pelo 
Deereec-Leé nO 5.45~ de 10 de m.aio de J943. sobre custas e 
emolumentos da Sustiça do Trabatho. e acrescentou 09 eres. 
789-A. 789-B. 790-A e 790-B. 

EdgfU' Moury PL 213112007	 Torna obrigat6ria B homologaçJlo em cartório de todo contrato 
de cmpr6stimo col1!llignado a ser efetuado por aposentado ou 
pensionista do INSS. 

Comissiio de RIC 1054/2007 Solicita ao Mi.nistério das Com,,",icaç6es cópia do processo
 
Fiscalização licitatório • Edital 035/200 I "Capa a capa'". da Rádio FM.
 
Financeira e Controle Medianeira S/C Uda.
 
FlAvio Bezel"l'8 IJ"olC ] lóS/2007 5ugeJ'el ao Ministro da Educaçllo a edcçãc de medidas pam o
 

desenvolvimento dc atividades CSporUVBS e educativas para 
crianç.88. adolescentes e jovens nas escctee püblicas durante: 
sébedos, domingos e reriados. 

Ivan Valente RIC 1055/2007	 Solicita inCof'1"l'tB.Ç6es ao Senhor Ministro da Educação sobre o 
processo de escolha do Diretor-Oeral do Coh!gio Pedro U no 
&tado do Rio de Janeiro 

Luciana Genro REQ .733/2007	 Requcr SessAo Solene em homenagem ao Dia Intentaeional do 
Controlador de Trafego Aéreo. 

Mário Heringer REQ 173412007	 Requer a tnlnsfonnaçi'lo de uma das sessões plenárias da 
C&.rnllnl dos Deputados. em ConUssAo 0eraJ. para discutir a 
Saúde e a Medicil1ll. no Bm.sil. 

Raul SUngJnann .RJC 1056/2007	 Solicita ao Ministro do Trabalho e En1prego. Senhor CaJ'fO!J 
Luppi. inCorTnaçlles sobre b'ansren:ncias de verbas a 
instituições pr1VBdss sem fins lucmtivos. no pcrlodo de 2003 a 
2007. 

Fem.e.ndo Consja RIC 1057/2007	 Solicito infOnn8icSe9 .. Minisrra-CheCe da Casa CivíJ da 
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Presidência da República, Dr," Dll.MA ROUSSEFF, 
relacionada ao desenvolvimento do Município de Lages. 

Renafo Arnary PL 213212007	 Concede dispensa da incorporação aos alistados que se 
encontrnrem no mercado fonnal de trabalho, alterando a Lei nO 
4.375, de 17 de agosto de 1964. 

Paes Landim REQ173512007	 Requer, nos tennos regimentais apontados, que o Projeto de 
Lei Complementar n° 65, de 2007, seja remetidos à Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

Janele Rocha Pielá PL 213312007 Dispõe sobre a produção de alimentação adaptada para pessoas 
COm anemia falcifurme. 

Mârcio França REQ 173712007 Requer regime de urgência para apreciação de proposição. 
=> PL 204212007 

Antonio Carlos REQ 173912007 Requerimento de urgência ao PL 1441107. 
Psnnunzio 
Miro Teixeira REQ 174012007	 Requer a convocação de sessão solene da Câmara dos 

Deputados para homenagear a Associação Brasileira de 
Imprensa - AB1. 

Pedro Fernandes lNC ]]6612007 . Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos 
Transportes, a pavimentação asfálrica de 25 km da BR-135, no 
trecho entre Dois Irmãos a Vila Nova Esperança, coincidente 
com a MA-364 no Maranhão. 

Vander Loubet lNC 116712007	 Sugere aos Excelentíssimos Senhores Ministra-Chefe da Casa 
Civil, Ministro da Fazenda e Ministro dos Transportes a 
liberação de recursos provenientes do Programa de Aceleração 
do Crescimento para a realização de serviços de melhoramento 
na hidrovia Paraná-Paraguai. 

RitaCamala PL 213412007	 Altera o parágrafo único do art. 1° da Lei nO 9.294, de 1996, 
que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de 
produtos fumlgeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, 
terapias e defensivos agrícolas. 

Andreia Zito PL 213512007	 Cria no calendário oficial do Brasil o Dia do Seresreiro. 
Iran Barbosa IDC 105812007	 Solicita ao Ministro da Ciência e Tecnologia, Exmo. Sr. Sergio 

Machado Rezende, informações sobre liberações planejadas no 
meio ambiente de milhos geneticamente modificados 
realizadas pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
(CTNBio)_ 

Neucimar Fraga lNC 116812007	 Sugere ao MinislrO dos Transpones, Alfredo Pereira 
Nascimento, ao Ministro do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Paulo Bernardo Silva e 11 Ministra-Chefe da Casa da 
Civil da Presidência da Repúbliea ,Dilma Vana Rousseff, a 
inclusão no P.A.C - Programa de Aceleração do Crescimento. 
da construção da BR-447-ES, que faz ligação da BR·262 1 BR
101 ao complexo portuário Capuaba, situado no municfpio de 
Vila Velha, Espírito Santo. 

Neucimar Fraga lNC 116912007 Sugere ao Ministro dos Transportes, Alfredo Pereira 
Nascimento, ao MinislrO do Planejamento, Orçamenro e 
Gestão, Paulo Bernardo Silva e 11 Ministra-Chefe da Casa da 
Civil da Presidência da República, Dilma VatIB Rousseff, a 
inclusilo no P.A.C • Programa de Aceleração de Crescimento, 
da duplicação da rodovia ES-262, trecho KM 15,5 ao trecho 
KM 71,5 que liga o Municfpio de Viana ao Distrito de Vitor 
Hugo, no Espírito Santo. 

Neucimar Fraga REQ 174112007 Requeiro retirada de tramitação, o Projeto de Lei - PL 
469712004, de minha autoria, nos lermos do art. 104 do 
Regimento Interno. 
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Maria Lúcia Cardoso 

Pedro Euganio 

Jusrnari Oliveira 
1056 Fernando 
Aparecido de Oliveira 

SueU Vídigal 

Vieira da Cwtba
 

Juvenil A1ves
 

Eli.sm&r Prado 

Jovair Amntes 

Edio Lopes 

Ant.on'o CiEllrl~ 
M"cndos "lban'110 

Edl5llon -Ouane 

EdsonDuane 
Edi gar M"fto Dr&nea 

Edi&ar M"Ao Btl!InclI!I 

EcUsav Mllo Branea 

REQ I 743f2oo7 

PEC 163f2oo7 

REQ 174412007 
REQ 174Sf2oo7 

PL 2140f2007 

PL 2141f2007 

PL 2J 4212007 

INC 1173f2oo7 

REQ 1746f2007 
-> PLP 77f2007 

REQ 174712007 

REQ t 74&12007 

PL 2143/2007 

REQ 1749/2007 
INC 1 ~ 75/2007 

INC t J 7612007 

IN"C t 177n007 

Sugere ao MiniS'b"o da Justiça que sejam tomadas providências 
com o objetivo de g:a.J'1lntir a expediçlo do .registro de armas 
nos murrielpios ecreanos de Marechal Thaumaturgo. Assis 
Brasil e CroZeilO do Sul. 
Sugere ao Ministro da Justiça que sejam tomadas providências 
com o objetivo de garantir a cxpediçAo de passaporte n09 
municlpioSl ecreencs de Marechal TI\aumaturg<J e Ass;s Brasil. 
Estabelece condições paro a comerciaJi.2.açilo de cartões 
indutivos pejas operndoms de serviço telefõnieo fixo 
comutado, nas suas respectivas érees de concess50 pública. 
com Yist.as à universalização do acesso l telefunia públic~ em 
lodo território nacional. 
Altera o art. 49 da Lei rf1' 9.478, de 6 de agosto de 1997~ e dê. 
outnls providencías. 
Requer constituiçAo de Comissllo Especial para apreciar o PI...P 
92107. 
Dispõe sobre a proteçlo das carg:as do transporte ferrovilUio. 
Sugere ao Ministro do Plsnejamento. Orçamento e Gestão a 
reaJizaç.llo de exame preventivo anual de saúde dos servtdoree 
públicos f"ederais. 
Altera a redaç&o do inciso IV do are, 649 do Código de 
Processo Civil. tomando penhorável at6 113 (um terço) dos 
vencimentos. subsidios, soldos. salários. reJnlU1Cl1lÇOeS. 

proventos de áposentadoria., pensões, pecúlios e montepios e 
dcmai8 quantias recebidas por libemlidade de terceiros, 
Requer desapcnsamento dos PL"s 61212007. 847/2007 e 
IS77f2007 , 
AJtenr. a redaçilo do § 4<1 do BIt. 12 do Ato das Disposições 
ConstituelolJals Tnmsitárlas: da Conslituiç&O Federal, fixando a 
competência da UniAo e dos Estados para demarcaç.llo de 
limites de áreas litigiosas. 
Requer regime de urgélncia na apreciaçlo da PEC 115/1995. 
Requer nos termos regi.rnentaiB do art. 68 8 realização de 
sessão solene em homensgem aos 85 SOO'9 da radiodi.fusão no 
Brasil. 
A1tera a Lei nO 6.4S4. de 24 de outubro de 1977. que dispõe 
sobre a dcnom.inaç&o de logradouros, obras, serviços e 
monumentos públicos e dA outras providencias. 
Regulamenta o inciso XIX do BIt. 7° da Constituição Federal 
Oicença-patcmidade). 
Altera dispositivos da Lei n° 5.869. de lide janeiro de 1973, 
que inslitui o Código de Processo Civil. 
Sugere ao Ministro da Justiçs a realizaç.llo de gestões junto ao 
Defensor PúbUco-Ocral da União. para estudo da possibilidade 
de crlaçlo 'de unidade da Def'ensoria. Pública da UnHio. na 
Subseçfto 1udiciária de Ubertft.ndin. no Estado de Minas 
Gerais. 
Requeremos a Vossa Excelência, nos tennoa do art. 155. 
combinado com o art. 117. XV. do Regimento Interno da 
C&niano dos Deputado>. a INCLUSÃO NA PAUTA DA 
ORDEM DO OlA 
Requer incJusAo na Ordem do Ois da Proposta de Emenda ~ 

Constituição n D 02, de 2003. que acrescenta artigos 90 e 91 do 
ato da5 DisposiçÔC$ Constitucionais Transitórias, 
possibilitando que os servidores públicos requisitados opteTn 
pela alteração da sua lotação funcional. do órxAo cedente panr 

o 6rglJo cession.6rio. 
Requor m rcvisAo do dosptlcho de dh5lttibuiçJlo do Projeto de 
OccreJo Legislativo n." 324. de 2007. para incluir o cx.a..rne de 
",~'lO pele CornissAo de Meio A.lnblen'lc c DesenvoJvhnento 
Su.lltenUlvel, albn das cornJsmSC!I oonRtan'les no despacho 
huclat. 
S~ ao ~celent:fsshno Senhor P.-e:tiden1e da R.cp6.bUca Q 

atnpHaçAo do aeroporto de caravelas., no Extremo Sul da 
BahliEII. 
Dhr.pGc sobre o t:raI:an1ento c destinação final de: reslduos 
&6UdOl!il e Uquidos gerados etn proee!JBOs Industriais., 
lo.bonrtorlata e lT16diQCJ~hospltalll1rc::s que uriti~ lIuhstAncías 
t'oto8.1eMsfveill. 
~ucr o arquíVftl:'fte'nto do Projeto de: Lctl n.b 1.530/2007. 
Suge:ra a i",p'c:nI.cntaç&o de um póto de ecobJri!l.tt'lO no 
nuuucfpio de Vit.óría dlll Conquürte, DA. a pQ.rtir da eonsuuçllo 
da Da:rTagen1 da Periquito. 
Sugere a Iomptcftllc::nt.lloç:Ao de: U,Jft Pólo de ecoturisn'tO no 
,Jftunicfpio de V:ltórilll da Conquillta,. DA.. li. partir dm construçllo 
da D~ do Periquito. 
Sugere a hnpletnc:Mbr.ç,Ro de lUn Pólo de ecc:rturi.Sltt'lO no 
'I'1':lIu.nlocipio de Vitória da c.onqul~ DA. a partir da c:on.sttuç,Ro 
da Barregen1 do Periquito. 

Perpétua AJmeida 

Pc~tua AJmeida 

Edson Santos 

Sueli Vidigal 

Luiz Sérgio 

Vinicius Carvalho 
Ratinho Junior 

Marcelo Ouimanles 
Filho 

INC 1170f2007 

mc 117112007 

PL 21361'2007 

PL 2137f2oo7 

REQ 174212007 

PL 2138f2007 
INC 117212007 

PL 213912007 
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v- ORDEM DO DIA 

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS: 

RORAIMA 

Angela Portela PT 
Mareio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 4 

AMAPÁ 

Dalva Figueiredo PT 
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscptc 
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 3 

PARÁ 

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc 
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc 
Total de Pará: 11 

AMAZONAS 

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc 
Carlos Souza PP 
Praciano PT 
Sabino Castelo Branco PTB 
Si/as Câmara PSC PmdbPscPtc 
Vanessa Grazziotin PedoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Amazonas: 6 

RONDÔNIA 

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc 
Total de Rondônia: 5 

ACRE 

Fernando Melo PT 
Nilson Mourão PT 
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Acre: 3 

TOCANTINS 

Eduardo Gomes PSDB 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc 
NUmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 7 

MARANHÃO 

Carlos Brandão PSDB 
Domingos Dutra PT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc 
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 10 

CEARÁ 

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc 
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Eunicio Oliveira PMDB PmdbPscPtc 
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc 
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMÇlB PmdbPscPtc 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc 
Total de Ceará: 15 

PIAuf 

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPlc 
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí: 5 

RIO GRANDE DO NORTE 

Fátima Bezerra PT 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Rio Grande do Norte: 3 
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PARAíBA 

Armando Abflio PTB 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Rômulo Gouveia PSDB 
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc 
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc 
Total de Parafba: 8 

PERNAMBUCO 

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc 
Carlos Wilson PT 
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Inocêncio Oliveira PR 
Pedro Eugênio PT 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Pernambuco: 10 

ALAGOAS 

Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc 
Cristiano Matheus F'MDB PmdbPscPtc 
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Joaquim Beilrão PMDB PmdbPscPtc 
Mauricio Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 5 

SERGIPE 

Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc 
lran Barbosa PT 
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Sergipe: 6 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc 
Edson Duarte PV 
Fernando de Fabinho DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Carlos Bacelar PR 

João Leão PP
 
José Rocha PR
 
Joseph Bandeira PT
 
Jutahy Junior PSDB
 
Luiz Carreira DEM
 
Mário Negromonte PP
 
Paulo Magalhães DEM
 
Roberto Britto PP
 
Sérgio Barradas Carneiro PT
 
Tonha Magalhães PR
 
Walter Pinheiro PT
 
Zezéu Ribeiro PT
 
Total de Bahia: 18
 

MINAS GERAIS 

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc 
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Rafael Guerra PSDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc 
VirgUio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 31 

EspíRITO SANTO 

Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc 
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Leio Coimbra PMOB PmdbPscPlc 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSOB 
Manato POT PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Neucimar Fraga PR 
Sueli Vidigal POT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Espírito Santo: 7 

RIO DE JANEIRO 

Arnaldo Vianna POT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Chico DAngelo PT 
Cida Oiogo PT 
Or. Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMOB PmdbPscPtc 
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Fernando Lopes PMOB PmdbPscPlc 
Geraldo Pudim PMOB PmdbPscPtc 
Jair Bolsonaro PP 
Leandro Sampaio PPS 
Leonardo Picciani PMOB PmdbPscPlc 
Luiz Sérgio PT 
Neilton Mulim PR 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rogerio Lisboa OEM 
Simão Sessim PP 
Total de Rio de Janeiro: 18 

SÃO PAULO 

Anlonio Carlos Mendes Thame PSOB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Beto Mansur PP 
Carlos Zaraltini PT 
Oevanir Ribeiro PT 
Or. Nechar PV 
Or. Ubiali PSB PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Duarte Nogueira PSOB 
Edson Aparecido PSOB 
Emanuel Fernandes PSOB 
Fernando Chucre PSDB 
Frank Aguiar PTB 
Ivan Valente PSOL 
Janele Rocha Pietá PT 
Jilmar Talto PT 
João Dado POT PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Jorginho Maluly OEM 
José Anrbal PSOB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genolno PT 
José Paulo T6ftano PV 

Luiza Erundina PSB PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Marcelo Ortiz PV 
Michel Temer PMOB PmdbPscPlc 
Milton Monti PR 
Paulo Maluf PP 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc 
Reinaldo Nogueira POT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSOB 
Roberlo Santiago PV 
Silvio Torres PSOB 
Vicentinho PT 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 36 

MATO GROSSO 

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMOB PmdbPscPtc 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Vallenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Mato Grosso: 5 

DISTRITO FEDERAL 

Jolran Frejat PR 
Rodovalho OEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Distrito Federal: 3 

GOIÁS 

Carlos Alberto Leréia PSOB 
Chico Abreu PR 
íris de Araújo PMOB PmdbPscPtc 
Jovair Arantes PTB 
Leonardo Vilela PSOB 
Luiz Biltencourt PMOB PmdbPscPlc 
Marcelo Melo PMOB PmdbPscPlc 
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc 
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSOB 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 13 

MATO GROSSO DO SUL 

Antõnio Carlos Bifti PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto POT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
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Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc 
Nelson Trad PMDB PindbPscPtc 
Vander Loubet PT 
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 7 

PARANÁ 

Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Dilceu Sperafico PP 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscP1c 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Nelson Meurer PP 
Odflio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc 
Ricardo Barros PP 
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc 
Total de Paraná: 13 

SANTA CATARINA 

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc 
Fernando Coruja PPS 
José Carlos Vieira DEM 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 9 

RIO GRANDE DO SUL 

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc 
Darcfsio Perondi PMDB PmdbPscPtc 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc 
Paulo Roberto PTB 

Pepe Vargas PT 

Pompeo de Maltos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

Professor Ruy Pauletti PSDB 

Renato Molling PP 

Sérgio Moraes PTB 

Tarclsio Zimmermann PT 

Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 20 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A lista 

de presença registra o comparecimento de 281 Senho

ras Deputadas e Senhores Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pas

sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa 

e da constante da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Item 

único. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
 

N° 558-8, DE 2006
 

(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Outros)
 

Continuação da votação, em primeiro 

turno, da Proposta de Emenda à Constitui 

ção nO 558-8, de 2006, que dispõe sobre 

a inclusão da CPMF nas disposições do 

§ 2°, do artigo 76 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias - ADCT da 

Constituição Federal; tendo pareceres da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania, pela admissibilidade desta e 

das de nOs 23, 50, 66, 90,112 e 113/2007, 
apensadas (Relator: Dep. Eduardo Cunha); 

e da Comissão Especial, pela admissibi
lidade das emendas nOs 1 a 26, 28 e 29 e, 

no mérito, pela aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição nO 50/2007, com 

substitutivo; pela rejeição desta e das de 

nOs 23, 66, 90, 112 e 113/2007, apensadas, 

e de todas as emendas apresentadas na 
Comissão Especial (Relator: Dep. Antônio 

Palocci). 
Tendo apensadas as PECs nOs 23/07, 

50/07, 66/07, 90/07, 112/07, 113/07 e 
139/07. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Há so
bre a Mesa as Emendas Aglutinativas nOs 66 a 75: 
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EMENDA AGLUTlNATlVA" 66 

(Agkltina pll1e do SubsllluIIYo adolado pela CcmIssIo Eapedale 8 PEC NO 68 de2008) 

'M. 1D O artigo 78 <to ND das Dispoalç6el CoIllllltudon8ls Tl8/l8l16r1a 
passa 8 vigorar com 8 eeguinlB I8dft9lo: 

'M. 78. ~ cltIvincUIado de 6rgIo. fundo ou dupUI, alI6 31 de d8Zlfl1bro de 
2011, vinte por cerm da el'llC8dllÇAo ela UnIlIo de lmpoIloI, Qll ibWplles sodaIa e de 
InIeMIIÇlo no clamlnkl econ&nIco, J irldIldoo ou lpJ vlellftl a ll8l' criados lIté • 
lef6i1da datl,1I8US adlcianalle rapedIvoe 1CIéIcImoIIleg81a. 

§1° _ 

S20 _•• 

§3D Para efeto do céIcUo doIlICUI1OI pn l1llIrIlDnçlo ede larwoIvImenID 
do nino de que trata o IrtIgo 212 da ConslIl1içIo Federal, o peanluII ,"rido no 
caput _ dequinze per cento no exerdcIo de2008, dez por cento no 8lUIclo de 2009, 
cinco por cento no &xeIdcIo de 2D10 enulo no exercr. dt 2011. (NIQ 

14° A difelença resuIIante cIIll1*aGlIo dot peRl8n1u81 de mtt por cento e 
OI 8Blatlelllcilos no per6glllfo Interior CCI08llIUrt. a cada tlOlll'CIclO. l'llCIII08 PIl8 8 
lII8lIilel'IçAo e de8erMJIvImento da educaçIo bâIIcI p~bIIca, em aerMc:ino 101 
monIant8e eelabeIeàd08 8 Ululo de ~entaçlo da Unilo 80 Fundo de ManutençIo 
eOe8envolvimento de EducagAo BéaIc8 ede Valo_o doi ProfIssIonlil di EdllClçlo 
- FUNDES, conro.me o inc:iIo VII do litigo 80 do NIJ das DIapoaIpe ConlltIIlIdonIla 
TranslI6liaB. (NR) 
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EMENDA AGLUTINATJVA NafrT 
(EMENDA N ,. 28107-CE e sussrrrorrvo ADCTADO PELO RELATOa 

NA COMISSÃO ESPECIAL À PEC SS8-Al06) 

Art. I" O caput do art. 76 do Ato das DisposiQlies ConstiluciOllais 
Transitórias passa 8 vigorar com 8 seguinte redaçlio: 

"An. 76. É desvinculado de árgIo, flmdo ou doposa, até 31 de 
dezembro de 2011, viote por cento da an-adaçio da Utúlo de impostos, 
contribuiçôcs sociais e de interveoçlo DO dORlfnio eeool.lmico, jA 
instilufdos ou que vierem a $er criados até a referida data. SICIUS adicionai!! e 
mg,eetívos aerácimos legais." (NR) 

Art. 2° Fica acrescentado o seguinte artigo ao Alo das Disposições 
Constitucionais Transitórias: 

"Art. 95. O prazop1"eVisto no capvI do an. 84 deste Ato das 
Pi"JlDSÍÇÕCS ConstituciOlJais TraDIlit6riils fica prorrogado 1d 31 de 
dezembro de 201], vedada, a partir deshl dala, a prorrogaçlo ou 
renovação de tributo ÍDstituIdo em caráter provisório.

§ 1° Fica prorrogada. at6 a data referida no çaput deste artigo, a 
vigeD.cia da Lei DO 9.311, de 24 de outubro de 1996, c SUII$ 

aJteraÇÕlls. 

§ 2° Até a data reffll'ida no capuC deste artigo, a aliquota da 
contribuição de que tr81a o m. 84 desce Alo das Disposiyõcs 
Constitucionais Transitórias será de triutB e oito eentbiIno8 por 
cento, facultado à lei reduzi-la ou Testabelec6-1a, 101&1 Ou 
parcialmente, mantidà a pareda de destinaç!o de: que trata o inciso 1 
do § 2· do referido art. 84 e Rlduzidas. na JITOPOt'9AO daa pan:e1as 
previstas nos incisos JJ e W do mesmo dispositivo, as lespcc:dVU 
destinações," (NR) 

Sala das sessões, Ji de ~~de 2007. 

Onyx L.orenzoni, L.fder do DEM 
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EMt:NDA AGLUTINATIVA N" 68 
(EJ\1ENDA N." 28/07-eE e SUBSTITUTIVO ADOTADO PELO RELATOR 

NA COMISSÃO ESPECIAL À PEC 558-Al06) 

Art. Ia O caput do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais
 
Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação:
 

"Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou despesa. até 31 de 
dezembro de 2011, vinte por censo da arrecadação da UlÚlio de il11postos. 
contribuições sociais e de intervenção no domfnio econômico. já 
instituídos OU que vierem a ser criados até li re:ferida data, seus adicionais e 
respectivos acréscimos legais." (NR) 

§ - . 

§ 2 D Excetua-se da desvlnculaçDo de que liam o "caput" dc:stc: ATtiso 
a arrecadação de-tributos instituídos em caráter provisório. 

Art. 2" Fica acrescentado o seguinte: artigo ftC) Ato das Disposições 
Constitucionais Tr.m.'JitÓTias: 

"Art. 95. O prazo previsto no csput do art. 84 deste Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2011, vedllda, a partir desca data, a prorrogação ou 
renovação de bibuto :t.nstlrufdo em caráter provísórío.' 

§ 10 Fica prorrogada, até a data referida no caput deste artigo, a
 
vigencia da Lei n" 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas
 
alterações.
 

§ 2° Até a data rererida no caput deste artigo, a aUquota da
 
coDtribuição de que trata0 art. 84 deste Ato das Disposiçôes
 
Constitucionais Transitõrías será de trinta e oito cerJtésimos por
 
cento, facultado 1lI lei reduzi-Ia ou restabelecê-la. total ou
 
parcialmente, mantida a parcela de destinação de que trata o inciso I
 
do § 2° do reFerido "". 84 e reduzidas, na pr~rção das parcelas
 
previstas nos incisos Jl e In do mesmo dispositivo, as respectivas
 
destinações." (NR)
 

Sala das sessões, -o1h de h1J.~'Y.r de 2007. 

/!
,f ,/ 

,/ 
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EMENDA AGLtmNAnVA N°69 
(EMENDA N.o 28107-eE e SUBSTITUTIVO ADOTADO PELO RELATOR 

~ . 
NA COMISSAO ESPECIAL APEC 558-A/06) 

Art. )0 O capul do art. 76 do Ato das Disposições Constiracíonals 
Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação; 

"Ate. 76. É desvinculado de órgio, fundo ou despesa, até 3,) de 
dezembro de 2011. vinte por cento da arrecadação da União de impostos. 
contribuições sociais e de intervenção no domínio ecoaêmieo, já 
instilUldos ou que vierem a ser t.TÍados att a referida data. seus adíciolllúse 
respectivos acréscimos legais." (NR) 

§ . 

§ 2" Bxeetua-se da desvineula~o de que trata o "caput" deste artigo 
aarrecadação detributos ÍDstituídos em caráter provisório. 

Sala das sessões, J..h de ~I~ de 2007.. 

.,-. 

,..... 
:...... ....~-, .
 

Onyx Lorenzonl, Líder do DEM
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EMENDA AGLUTlNATlVA N°70 
(EMENDA N.o 28107-cB e SUBSTITUTIVO ADOTADO PELO 

RBLATOR NA COMISSÃO ESPECIAL À PEC 55&-AI(6) 

Att. 1° O caput do 8ft. 76 do Ato das Dispos.i98es
C .as·tnci • TI 't6I" • • reei"'1IlU 0Il8IlI8D8~it18passa a VJgOnU: com • s elPumeeç'o: 

..Art. 76. Nh'81'obn scri su1lmeddo à desvi"Cl!'açAo em c.n
...p!yvia6rio. de ÓiBlO. fimdc ou =:ren., ela Aft"'CNIeçMo ela UniSo ~ 
impos1oa. CODIribulçllea sociais Jnstituidas em ClII'6ter povi86rio e ele 
inta'veDçIo DO domínio eccm6mlco. j6 iDstitufclos ou que vierem a ser 
criados ~ a mferida data. NUa odicionaia C rcspe tiW1lS acdscimos 
Iepis. com a ex.C'A"ÇIo dos tribldOs iDstitufdos em caniter temponh io.
(NR) 

Onyx Lorenzonl, Llder do DEM 

EMENDA AGLtrnNATlVA N° 71 
(EMENDA N.o 28I07-cB e SUBSTnUflVO AIX>TADO PELO 

RELATOR NA COMISSÃO ESPECIAL À PIle SS&-N06) 

AIt. r FICa ...wrer'''''o o M&Uhde erdgo 80 Ato du 
Dispoeiç&s CoftIâtuclanel • 1"raft&it6rias: 

..Art., 95. ·N'lapãnaer6aub1aoetido à-PorJOBDfIo ou ~ 
cio PJ1IZIO PNViato DO eaput do art. 84 desce AJo. das Disposi~ 
Coas&ituc;loaai" TransIt6rIu_ 31 de dannbro de 2011. 

Onyx Lorenzonl, Lfder do OEM 

• 
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EMENDA AGL11I'IHATlVA N° 72 
(EMENDAN.o 28I07-cB • SUBSTI'I1JTIVO ADOrADO PBLO 

RELATOR NA coMISSÃo ESPBCIAL A PBC $58-AJ06) 

Art. z> Pica iiUescentado O -auime lIItigo ao Ato das 
Disposiç8es ~àtitllckwwisTraaWtóriaa: 

..Art, 9$. O JD1I2lO prcnrIsto no ClIpUt cio 8l't. 84 I le Ato .. 
DúIposiçGes Confititucla .1. 'naosit6riaa DlIo sem lRIh.Héiclo • 
pc&.opplloou ~ 

Onyx Lorenzonl, Llder do DEM 

EMENDA AGLUI'INATlVA N° 73 
(BMBNDA N.·2&107-eB e suesrrrorrvo ADOrADO PBLO. 

RBLATORNA COMISSÁOESPBCIAL A PBC 5S8-AI06) 

Art. O ca,pIII cio m; 76 cio Ato des DJ&pGlII~'0 
CoDsthucJimai- T.IaDsit6riaa psr. à Ylgcma com • seguinte ftld•.C'Io: 

..Art, 76. ~ desvinculBdo de 41.... fimdo OU d= Jf" .... 31 de 
do' "abro "de 2011. vtw6 piãi"--c' ""-da Gijiw .....~ da 'I..JaWo elo 
iulj)C""tos. . contribuIçGea eocl_11 .• de h:dIet. N ".0 DO dnndnio 
eeooamIco. j6 jmdih.t.:Ioe ou que ~ercm a ... cri a Ief'.ida 
data. lJéus adiciooaia e iecpedivOfJ 9= boÍiii08 I CCIIIl • GXC8Ç"o 
dos trU-1fos instltufdos em c:aniter temp-...ubio." (NR) 

Onyx Lorenzonl, Lider do DEM 
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EMENDA AGLunNATlVA N"74 
(EMENDA N." 28f07-eB e SUBSTfIUTlVO ADOTADO PELO 

RELATOR NA COMISSÃO BSP'BCIAL À PBC 5'a..AI06) 

• 

. _ __ _ _ - _ _ . 
f I" NiaguoAm sem lRlbznetido .. -'roslogpçlo ou renCJV1lÇlo. Id B dsIa ~da 
DO caput deste artigo. de vigência daLei o<' 9.311. de 24 de outubro de 1996. 
e suas aJlei .... fN=s 

Q.r-
Onyx Lorenzonl, Lrder do DEM 

EMENDAAGLtrrlNATlVA N"76 
(EMENDA N." 28107-cB e SUBS'JTI'lmVO ADOTADO PELO 

RELATOR NA COMISSÃOESP.ECIAL À PEC SS8-AJ06) 

Art. I" O CDpIIi cio are. 76 do Alo da OililpOllÍçGes 
Constituei-.JII Tmuitórias passa B vlsuar com a sesWnte redaçllo: 

-Art, 76. ~ dosviDcuJado de &alo. fimdo ou desjl .a. B1I! 31 de 
dezembro de 2011-. vime- pu;. c:erdO da an'OCMAçao da UDitIo de 
imposroa. cOJl1ribui96eB sociais institufelep em car6teI' proYisório e de 
intsvenç80 DO doaúnio econ6mic:o. jtl institufdos ou que vierem B Bel' . 

c:riados até a referida dIda.- ediciooais e n:çectlVOll acr6seimos 
lepi~ CXliD a exceçRo dos tnlJutos instituSdos em c:eréIer " "'I001"'io.
(NR) 

Onyx Lorenzonl, Lrder do DEM 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeremos aV.Exa., nos 
termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, a 
retirada da pauta da PEC 558-B/06, constante 
do item 1 da presente Ordem do Dia". 

Sala das Sessões,25 de setembrode 2007. 
- Paulo Bornhausen, Vice-Llder do DEM". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação. 

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, que falará contra a 
matéria. (Pausa.) 

Com a palavra o Deputado Eduardo Vaiverde. 
(Pausa.) 

Com a palavra o Deputado Décio Lima. (Pausa.) 
Com a palavra o Deputado Vicentinho. 
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, n6s nos manifestamos con
trariamente, porque queremos avançar nos debates 
e nas votações. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar,concedo a palavraao nobre DeputadoPaulo 
Bornhausen, que falará a favor da matéria. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Deputado Jorginho Ma
luly. 

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a CPMF foi amplamente discutida neste plená
rio, ocasião em que Deputados lembraram o passado, 
comparando com o presente, como se pudéssemos 
comparar realidades diferenles. Se observarmos a 
hist6ria poHtica do Pais, talvez aquilo que fosse vi
ável e necessário há 20, 30 anos, se trazido para o 
presente não seria mais correto, viável e necessário. 
Da mesma maneira, quanto à CPMF, o Democratas 
lem manifestado amplamente sua posição contrária 
à contribuição. 

Particularmente, respeito muito a Liderança do 
Governo. O Deputado Henrique Fontana, que está no 
plenário, sabe disso, porque conversei com S.Exa. para 
encontrar, de alguma maneira, uma alternativa, de for
ma a não chegarmos ao ponto desse radical confronto 
entre Governo e oposições. 

A CPMF é uma contribuição que cumpriu seu 
papel. Embora com defeitos e vicias, ela foi importante 
num determinado momento. Diante do quadro econõ
mico, do perfodo de crescimento que o Pais vive, em 
que a base do Governo defende a previsão de mais de 
60 bilhões de aumento das recertas, da perspectiva do 
crescimento do PIB anunciada ainda hoje, enfim, de 
uma série de notrcias que alegram a todos, o Demo

cratas entende a importância disso para a sociedade 
brasileira, sem entrar no mérito de oposição ao Governo, 
meu caso pessoal. Seria hora de pensar, de repactuar 
nova realidade, para dar esperança à sociedade, pelo 
menos na minha base política, o interior de São Paulo, 
a dezenas não de empresários bem-sucedidos, mas 
de pessoas da terceira idade, de comerciantes no cal
çadão. Quando percorro as ruas aos sábados, é para 
ouvir suas opiniões, até para embasar meu posiciona
mento de maneira sensata, coerente e sem as paixões 
de épocas eleitorais e outras quaisquer. 

Sr. Presidente, respeito a posição de V.Exa., que 
não acatou os destaques do nosso partido, procedi
mento que em outros momentos já era praxe na Casa. 
Infelizmente, hoje não conseguimos que os destaques 
das emendas aglutinativas fossem aprovadas. 

Em nome do Llder Deputado Paulo Bornhausen, 
que me incumbiu de representá-lo, peço aos colegas 
apoio para esse requerimento e que mostrem, mais 
uma vez, a posição do partido. Principalmente no meu 
caso, não se trata de ser contra ou a favor do Governo, 
mas sim de aproveitarmos este momento, como dito 
pelo Ministro Ciro Gomes, para discutir temas muito 
mais importantes. 

Sou de região em que se a ferrovia fosse reati
vada, poderia levar progresso a muitas pessoas. Po
derlamos discutir que metade do mercado de trabalho 
hoje está na informalidade; a desoneração da folha de 
pagamento; a reforma da Previdência e a ampia refor
ma tributária do Pais. 

Por isso, Sr. Presidente, Deputado Arlindo Chi
naglia, peço a retirada de pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
orientação da bancada do Democratas, concedo a 
palavra ao Deputado Paulo Bornhausen. 

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi 
algumas informações pela imprensa de que V.Exa. 
interferiria na decisão do Supremo Tribunal Federal a 
respeito da votação sobre fidelidade, marcada para 
o dia 3. Não acredito que se trate de interlerência no 
julgamento. Mas, para que não haja nenhuma dúvida, 
até porque isso é público e está nOS jornais de hoje, 
gostaria que V.Exa. desse uma palavra sobre o tema, 
delicado para todos n6s. 

Estamos aqui para, mais uma vez, encaminhar 
pela retirada desse imposto que tira 624 reais e 41 
centavos da famllia brasileira todos os anos, que não 
melhora a saúde e não dá futuro infelizmente, porque 
retira empregos. 

Orientamos pela retirada, para que o projeto seja 
votado na hora certa. 

Muito obrigado. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.) 

REJEITADO. 
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC.) - Sr. 

Presidente, peço verificação. 
O SR. LEONARDO VILELA (PSDB-GO.) - Sr. 

Presidente, peço verificação. 
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.) 

- Sr. Presidente, peço verificação conjunta, para evitar 
que eles desistam no meio. 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ) - Sr. Presidente, 
peço verificação conjunta. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Veri
ficação conjunta concedida. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter inicio a votação pelo sis
tema eletrônico. 

Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

votam os Srs. Líderes? . 
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
Democratas encontra-se em obstrução. 

O SR. LEONARDO VILELA (PSDB-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB 
está em obstrução. 

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco pede 
a seus Deputados que venham ao plenário e votem con
tra o requerimento, porque queremos dar andamento à 
votação e terminar esse problema, que gera incerteza 
regimental e jurídica: a não-votação da CPMF. 

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista 
orienta o voto "não". 

O SR. L1NCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da 
República recomenda o voto "não" e solicita a seus 
Deputados que venham ao plenário. 

O SR. ARMANDO ABíLlO (PTB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota 
"não" e quer votar hoje a CPMF. 

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, a retirada da CPMF neste momento paralisará as 
emergências médicas do Pais. Por isso, votamos "não" 
à retirada de pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PV? 

O SR. SARNEY FILHO (PV·MA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - "Não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PPS? (Pausa.) 

Como vota o PT? 
O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não" 
e convoca os Deputados a vir ao plenário manifestar 
o voto nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PSOL? 

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - O PSOL vota "sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PPS? (Pausa.) 

Como vota o PP? 
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, aproveito para 
convidar os Srs. Deputados do partido a comparecer 
ao plenário, porque estamos em processo de votação 
nominal. O PP vota "não". 

A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Questão de ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, no dia 11 de setembro, dirigi-me a V.Exa. 
para requerer a devolução do Projeto de Lei n? 1.992, 
de 2007, de origem do Poder Executivo, com base no 
disposto nas allneas "b" e "c" do inciso 11 do § 1° do 
art. 137 do Regimento Interno. Trata-se de projeto de 
lei que o Executivo encaminhou para criar a fundação 
estatal da previdência do servidor público federal. 

Alego, regimental e constitucionalmente, que o 
projeto não pode tramitar, o que está sendo realiza
do, inclusive com definição de Relator e de prazo para 
emendas, antes da regulamentação constitucional das 
fundações no Brasil. Antes de regulamentarmos as 
tundações, já tramita na Casa projeto que cria uma 
fundação específica, e corre prazo para apresentação 
de emendas. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. resposta para a 
questão de ordem, a fim de saber exatamente o ca
minho a tomar, porque, efetivamente, rompem-se o 
Regimento Interno e a Constituição Federal, por con
seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tada Alice Portugal, tentaremos responder à questão 
de ordem levantada por V.Exa. ainda hoje. Já aciona
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mos a assessoria. Analisaremos o que já está prepa
rado e, em seguida, tendo elementos de convicção, a 
responderemos. 

A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente, 
aguardo a resposta e agradeço a V.Exa. a presteza. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois 
não. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PPS? 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS·SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS 
está em obstrução. 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro 
o voto "não" do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - "Não", 
do Governo. 

Como vota a Minoria? (Pausa.) 
O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, asso
mo à tribuna para brevlssima comunicação: um apelo 
ao Presidente da República e ao Itamaraty para que o 
Brasil se junte aos Estados Unidos e à Europa e con
dene a repressão que está ocorrendo nesses dias em 
Mianmar, antiga Birmânia. 

Como se sabe, os monges budistas começaram 
processo de luta pela democratização daquele pais e 
levaram para as ruas a população, que também está 
insatisfeita com a junta militar. Ocorreu o que mais te
miamos nesses 2 dias: repressão, e já houve 5 mortos 
anunciados e 200 presos. Embora Mianmar seja tão 
distante, é necessário que o Brasil também se mani
feste e condene a repressão. 

Não somos favoráveis à liderança religiosa de um 
movimento. No entanto, os budistas só assumiram esse 
papel porque em Mianmar ainda não existem partidos 
poifticos, a pluralidade partidária necessária ao pro
cesso democrático. Assim que ele se estabilizar, cer
tamente, os monges voltarão para os conventos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. MAURíCIO QUINTELLA LESSA - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PR-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do partido na últi
ma votação. 

O SR. DÉCIO LIMA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome do U
der Luiz Sérgio, a bancada do PT apela a todos os 
Deputados para que venham a plenário, a fim de rapi
damente atingirmos o quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Quero 
prestar esclarecimenio ao Plenário, em virtude de per
gunta feita pelo Deputado Paulo Bornhausen. 

Não li a matéria. Ontem, devido à observação do 
Deputado Flávio Dino, manifestei a preocupação, na 
condição de Presidente da Câmara dos Deputados, 
com o fato de que decisão do Supremo Tribunal Fe
deral pudesse, eventualmente, romper aquilo pelo qual 
todos nos batemos: a harmonia e a independência 
entre os Poderes. 

Fiz referência a comentário feito certa feita, depois 
de a Presidência ter citado o art. 55 da Constituição 
Federal, ao enviar sua manifestação ao Supremo Tri
bunal Federal, instada por mais de um partido, sobre 
afastamento de Deputados que haviam mudado de 
partido, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. 

O que eu alegava ali? E mantenho essa interpre
tação, Entre os motivos de perda de mandato fixados 
na Constituição Federal não está apontada mudança 
de partido. Desde então, sempre entendi que, ao fi
nal, a questão bateria às portas do Supremo Tribunal 
Federal. 

Disse mais: se dependesse de minha opiniâo, de
veríamos procurar, se posslvel, produzir entendimento 
unitário da Câmara dos Deputados não para apoiar 
antecipadamente uma ou outra posição, já que existe 
disputa política aqui, mas em defesa da Casa. Sei o 
tanto que é diffcil e manifestei isso. 

O Deputado José Eduardo Cardozo disse que o 
Deputado Flávio Dino sugeriu que eu conversasse com 
a Sra. Presidenta, Ellen Gracie. Não percebi. De qual
quer maneira, creio que se tiver de falar com S.Exa., 
como já fiz outras vezes, será com objetivos públicos. 
Numa conversa sobre questões pontuais, às vezes até 
por telefone, não vem à tona necessariamente. É de 
praxe. Não há nada a esconder, mas também não há 
que se fazer propaganda do que é corriqueiro. 

Procurei responder da melhor maneira possí
vel à situação. Agora vou falar do modo mais objetivo 
posslvel, Não creio que o Presidente da Câmara dos 
Deputados deva procurar a Presidenta do Supremo 
Tribunal Federal - no sentido de que pudesse ha
ver qualquer interferência, ou assim ser interpretado 
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- quando aquela Corte decidir soberanamente, com 
base nas leis, na Constituição Federal. 

Evitei falar nesses termos naquele momento. 
Traduzindo, nessa função, não por ser eu, tenho essa 
compreensão, e temos de combinar as 2 coisas: de
fesa da instituição e do bom relacionamento com os 
outros Poderes. 

Portanto, não li a matéria "Brincando respeitosa
mente" - entre aspas. Estamos bastante experientes 
para saber que imprensa livre é bom, mas não somos 
obrigados a concordar com o que foi publicado como 
verdade. 

O SR. PAULO BORNHAUSEN - Sr. Presidente, 
peçc a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agra
deço a V.Exa.o esclarecimento. Sua postura em defesa 
da independência entre os Poderes é o que espera
mos do Presidente da Câmara dos Deputados. Esse 
assunto aflige a Casa. Em alguns momentos, devemos 
ter comedimento em nossas opiniões - o Presidente 
da Casa muito mais. 

Muito obrigado. 
O SR. PAULO ABI-ACKEL - Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança da Minoria apóia o posicionamento de V.Exa. 

Como disse o orador que me antecedeu, Depu
tado Paulo Bornhausen, o Supremo Tribunal Federal 
haverá de respeitar a soberania desta Casa e não per
mitirá que decisões de cunho político naquela Corte 
possam interferir na vida do Parlamentar, muito menos 
da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. 
V.Exa. tem o apoio da Minoria para agir tal qual aca
bou de narrar. 

Sr. Presidente, aproveito para, nesta ocasião, 
pedir a V.Exa. faça constar no painel nosso voto pela 
obstrução. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Paulo Abi-Ackel, agradeço a V.Exa. as palavras. 

Naturalmente, por convicçâo, creio que temas 
como esse lêm razoável grau de complexidade. Es
tarei sempre aberto às observações que qualquer 
Parlamentar quiser fazer - eu os agradeço -, ainda 
mais vindo de V.Exa., advogado de famllia de juristas 
respeitados. 

O SR. PAULO ABI-ACKEL - Sr. Presidente, agra
deço a V.Exa. a sensibilidade. Pode contar comigo e 
ter certeza de que está no caminho certo. Fique firme, 
porque o Supremo Tribunal Federal não vai mandar 
nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mui
to bem. 

O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero deixar 
marcada minha posição sobre esse caso, o que já fiz 
anteriormente. 

Obviamente, o Supremo Tribunal Federal não 
pode tomar posição polltica. Ele tem de tomar posi
ção constitucional. A Constituição Federal, na minha 
maneira de entender, não permite que aquela Corte 
extrapole sua competência e invada outra que é des
ta Casa. 

Basta analisarmos os arts. 55 e S6 da Constitui
ção, além do art. 17, que é muito claro: essa compe

• tência é dos partidos. Eles é que têm possibilidade de 
tomar decisão dessa ordem. O Supremo poderá fazê-lo 
se o partido exacerbar seu direito. Nesse caso, alguém 
poderá ir à Justiça tentar validar o direito de permanecer 
sem ser cassado. Essa cassação não é polflica. 

V.Exa. se houve muito bem, não deve mesmo 
sugerir qualquer procedimento à Presidenta do Su
premo Tribunal Federal, como se estivesse pedindo a 
S.Exa. que tome essa ou aquela decisão, o que não é 
de seu feitio. Esperávamos exatamente esse compor
tamento de V.Exa. 

Parabénsl 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Muito 

obrigado, Deputado Marcelo Ortiz. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Que

ro deixar bem claro que nosso relacionamento com 
o Supremo Federal Tribunal tem estado sempre num 
excelente nlvel. E creio, como os 2 LIderes há pouco 
comentaram, que o Congresso Nacional, a Câmara 
dos Deputados, especificamente, não precisam de 
julgamento político por parte de quem é o guardião 
das leis. 

Portanto, essa é, parece-me, a percepção geral, 
a unidade absoluta da Casa, independentemente da 
posição polftica de cada um de n6s. 

Este é um tratamento respeitoso: cada um no 
seu papel. 

O SR.WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na linha do 
que V.Exa.manifestou, é importante aprendermos com 
essa lição que estamos tendo agora. 

V.Exa. cumpre o dever de Presidente da Casa e 
respeita os Poderes. Portanto, ao STF compete esse 
julgamento sem nossa interferência, mas espero que 
tenhamos aprendido a lição, porque, de vez em quando, 
nesta Casa, costumamos chamar o STF para tomar 
decisões a respeito de assuntos de caráter interno e 
que, portanto, competem a este Parlamento 

Achamos também que o Parlamento não pode 
interferir de forma nenhuma, ainda que membros desse 
Poder estejam envolvidos nessa questão, até para não 
perpassar a Idéia, nem sequer a intenção de que há 
tentativas aqui, ali e acolá de se fazer pressão, o que 
não existe, principalmente partindo de V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao Deputado Pedro Wilson. (Pausa.) 
Ausente. 

Concedo a palavra ao Deputado Chico Abreu.• 
(Pausa.) Ausente. 

O SR. WLADIMIR COSTA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinagliaj - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB-PA. 
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, quero fugir um pouco desse debate e indagar 
a V.Exa. algo que me tem deixado um tanto irrequieto. 
Eu gostaria de saber os motivos pelos quais a Presi
dência ainda não instalou a CPI da TVA, que aguardo 
com muita expectativa - o pedido de constituição é de 
minha autoria. 

Obtivemos número expressivo de assinaturas, 
e a maioria de nossos colegas se recusaram a retirá
las, num apoio à referida instalação. Para mim, a Co
missão Parlamentar de Inquérito é uma das maiores 
ações democráticas do Congresso Nacional. Eu soube 
que, há poucos dias, V.Exa. foi entrevistado por grande 
rede de televisão sobre esse assunto, mas os colegas 
não souberam me dizer qual foi sua resposta. Aguardo 
com expectativa. 

Tenho interesse na instalação da CPI, porque 
vejo que há indlcios de que houve alguma coisa erra
da. Tenho informações de que a Consultoria Legislativa 
da Casa encontrou amparo regimental para instalação 
da CPI. O Brasil tem cobrado a instalação da CPI, por 
incrlvel que pareça, e a imprensa também a aguarda 
com muita expectativa. 

CPI não tem s6 que investigar Parlamentar ou 
autoridades constitufdas, mas quem quer que tenha 
suposto relacionamento promlscuo e esteja ferindo 
a lei. 

Sr. Presidente, é essa a indagação que tenho a 
fazer a V.Exa. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tenho 
o maior prazer em responder a V.Exa., que tem todo 
o direito de fazer essa cobrança. V.Exa. foi informa
do corretamente por quem assistiu àquele programa, 
porque, ao ser perguntado, eu respondi que essa in
formação eu daria ao Plenário da Câmara assim que 
julgasse adequado. Porém, quero dar pelo menos uma 
explicação inicial. 

Quando recebi carta da Sociedade Interamer!
cana de Imprensa - SIp, de maneira muito elegante e 
respeitosa ficou nrtido que aquela entidade representa
tiva, que fala em nome da imprensa latino-americana, 
pelo menos assim percebo, manifestava preocupação 
quanto à liberdade de imprensa. E a associação feita, 
eu diria, por parte da opinião política no Brasil é que a 
proposta de CPI poderia ser interpretada como reação 
à revista Veja, falando bem claro. 

Tomei decisão pessoal e intransferível: avaliei 
que, enquanto não houvesse o julgamento do Senador 
Renan Calheiros, não seria prudente contaminarmos 
ou deixar que interpretassem como contaminação 
uma interferência da Câmara na CPI, como observa 
a revista que fez reportagens acusativas. 

O SR. WLADIMIR COSTA - Sr. Presidente, não 
permito essa comparação. O Sr. Renan Calheiros é 
Senador, e o Sr. Wladimir Costa é Deputado. Senado 
é Senado, Câmara é Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não
estou dizendo quem está de acordo ou não com isso. 
V.Exa. pode não permitir, mas V.Exa. conhece tanto 
quanto eu Parlamentares desta Casa que fazem essa 
interpretação. 

Faço este relato exatamente para preservar aque- . 
les que assinaram o pedido de instalação de CPI, para 
que não haja nenhuma dúvida quanto à intenção, creio, 
da Câmara dos Deputados. Quando um conjunto de 182 
Deputados requerem uma CPI, cuja ação é da Câmara 
dos Deputados, eu gostaria que não ficassem dúvidas 
quanto à sua relação com aquele processo. 

De qualquer maneira, há mais 2 elementos a que 
faço referência: além da análise, do fato determinado 
e das assinaturas, houve 2 questões de ordem que to
maram tempo. O outro elemento é que estamos diante 
de assuntos com a dimensão da CPMF, de desobs
trução da pauta. E como, até então, nem pública nem 
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reservadamente, nem V.Exa. nem ninguém me havia 
procurado, estou dando agora explicações. 

Reitero que, assim que houver a avaliação, que 
é da Presidência, no momento de dar a opinião em 
plenário, eu o farei. 

O SR. WLADIMIR COSTA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR.WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou 
profissional de imprensa, de rádio e televisão há 25 
anos. Eles levam tudo o que trata de investigar veiculo 
de comunicação para o lado da liberdade de expres
são. Sei muito bem o que é ferir e o que é não ferir a 
liberdade de expressão.Todos podem ser investigados, 
mas levam para esse lado quando se trata de suposto 
escândalo, que envolve 1 bilhão de reais e formação 
de cartel. Tem amparo regimental, e 182 Parlamenta
res eleitos pelo povo democraticamente e que não são 
pessoas analfabetas sabiam o que assinavam. 

Continuo aguardando com muita expectativa. 
Conheço sua idoneidade e seu espfrito público. Te
nho certeza de que, em poucos dias, VExa. vai insta
lar, sim, a CPI, para investigarmos o escândalo que 
envolve a TVA. 

Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho 
observação a fazer sobre o art. 17, que estabelece as 
atribuições do Presidente. Entre os deveres, que são 
muitos, ele deve zelar pelo prestígio da instituição. 

V.Exa., nesse caso, fez a interpretação correta 
de que os elementos não devem misturar-se. Investi
gação é uma coisa, e julgamento do Senador é outra. 
Aqui não é casa de vendeta. 

Portanto, parabéns a VExa., que tomou a decisão 
com amparo no Regimento e com a ciência correta de 
suas responsabilidades! 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Obri
gado. 

O SR. WALDIR NEVES - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. WALDIR NEVES (PSDB-MS. Questão de . 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é na 
mesma linha do Deputado que me antecedeu e am
parado pelo Regimento Interno da Casa, que diz que 

os Lideres têm 48 horas - após a leitura do requeri
mento feita por V.Exa. - para indicar os membros que 
comporão uma CPI. 

O Deputado Sebastião Madeira e eu apresen
tamos pedido de criação de CPI, foram preenchidos 
todos os requisitos, e, no entanto, até agora ela não 
foi instalada. O DEM precisa indicar 3 membros, e o 
PMDB também. 

O Regimento Interno também diz - VExa. é ze
loso cumpridor do Regimento, tenho testemunhado 
isso - que a indicação pode ser feita pelo Presidente 
da Casa após 48 horas caso os Lideres não o façam, 
e, neste caso, já faz quase 48 semanas. 

Solicito a V.Exa. que faça cumprir o Regimento. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Waldir Neves, aproveitando a vizinhança, V.Exa. 
pode pedir aos Lideres do Democratas e do PMDB que 
façam a indicação, até porque creio que o Regimento 
permite isso, como disse V.Exa. 

O SR. WALDIR NEVES - Cabe agora a V.Exa. Já 
terminou o prazo dos Lideres. V.Exa. deve agora indicar 
os nomes, de acordo com o Regimento Interno, já que 
tem sido rigoroso no cumprimento dele. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou 
examinar o caso, e, se V.Exa. tiver razão, farei a indi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou 
encerrar a votação. (Pausa.) 

O SR. DAMIÃO FELlCIANO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
VExa. a palavra. 

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (Bloco/PDT-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o partido. 

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR: MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, após 
a proclamação do resultado, solicito a V.Exa. que me 
conceda a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. WALDIR NEVES - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. WALDIR NEVES (PSDB-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é só para dar 
uma colaboração a VExa.: art. 33, § 10. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - VExa. 
não precisa ler, Deputado, pois eu sei inteiro. 
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O SR. WALDIR NEVES - É só para dar uma VOTARAM 

colaboração... SIM: 8
 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - V.Exa.
 NÃO: 283 

está do lado do Líder do Democratas. Faça um gesto ABSTENÇÕES: 2 
e peça a S.Exa. que indique. TOTAL: 293 

O SR. WALDIR NEVES - Nós já o fizemos. 
REJEITADO O REQUERIMENTO DE RETIRADA 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Eu não 
DE PAUTA DA PEC 558-B, DE 2006. 

quero ser autoritário e indicar pelo Democratas. Fale 
V.Exa. com o Líder, que está a seu lado. LISTAGEM DE VOTAÇÃO 

O SR. WALDIR NEVES - Sr. Presidente, cumprir 
Proposição: PEC N° 558/2006 - REQUERIMENTO

o Regimento não é autoritarismo, é ser legalista. 
DE RETIRADA DE PAUTA - Nominal Eletrônica 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mui· 
to bem. Início da votação: 26/09/2007 16:36 

Encerramento da votação: 26/09/2007 17:01 O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Está
 
Presidiram a Votação:
 encerrada a votação. 

A Mesa vai anunciar o resultado da votação: Arlindo Chinaglia 

R..lI!.Aultndo da ..oltaçAo
 
Si..-n:
 
.N"Ao: 283
 " 
.Abst.ençAo: 2
 
To1.aI da V01.aç-ll.o; 25'3
 
.Art. :17: 1
 
Total Quoru:rn.: 25'4
 
Obstn..a.ç.Ao: 4.5
 

O~le~taçAo
 

Pn"1ldbPscP~: "'Do
 
PT:
 "'Do 
.PsbPdtPCc::loBPllTU'P'h:RP"t'b: "'Do 
D~: Obstruç.llo
 
PSDB: Obsb""'-lç.fto
 
P:R..:
 "'Do
PP:
 
PTB: Nilo
"'"0
PV: NDo
 
PPS: Ob,b"UÇllo
 
PSOL-: 

S'~ 
~J.N"O:RJ..A= Ob.!lltTuçillo 
GOV.: NUa 

P_~'_....eDC"AF Voto
 
Rora'Q1l. (R.R)
 
Edio L.opes P1\.'lOB p~bPl!tc~c :I'-ofA.o
 
Prencisco RC'odrigues DENJ: Obetruç-Go
:l\"!Ia.rcio .sunquei:_ DE,.,. Ob5U"U'PCllio
 
~Drift .I~elena ::::Pdt:PCdoBP.sn:nPhs NIlo
PSB
 

Neudo Ca-mp06 PP
 NDo 
Urzeni R..och.n. PSOB ObstruOllo
 
To"". Ror.-a..n.. : fi
 
A.-aap6 <AP)
 

.E'Vand~ ]lrr,J.[jlho-nen PCdoB ;:::-PdI:PCdoBP~~"NlIo 

F4tiruft Pclp_ P1'o<OB Plln.dbPsePtc NJljo

Juron.di] Juarez
 PIWOB PandbPsçPtc: NAo
 
Lueenolra Pi~c:n.tel
 "'DoTotal .A.n:r._p6: 4 P'"
 
P_..A (P"A>
 
.A~drLllba) BeT.llte-.s
 PlMI>B PD1ldbPsePto NilIo 
BeltoFaro p-r "'Do
Elc'ionc Barbe.lho P>vt:I>B Pt'ndbPscPItc NAo
 
Gio'VftnnJ Qudro.7.: PDT ~~Pdl:P<:::doBPrnnPh'"Nao
 

Jader :Ba.-balho P"-IDB NiJo
PrndbPsc:Ptc
'Lira. l'll."I.a.:I_ l:>ElVI Obstruçllo
Lócio Vele PRo "'aoVl.Tlpd.lrnir Costo. P"-IDB PnlldbPsePItc Nilo 
Zequlnhp ~ari~o P"-<DB NaoPn-.dbPsePte 
To..... P ...6: 9'
 
Ã-nlI-.7..oo nfl, <.A..l'Il4)
 
Carlos Soouza PP NDo
 

:::PdtPCdoBP~hllJ"NIIo~e~to Serafi"" PSB 

R.cbecc.a Oarc::fa pp NDo
 
Sabino Caste1:o Branco PTB NOo
 
Silas. CArna..-- pse PrndbPsc'Pllc :I'-ofAo
 

Vafte.l!tl'la ~otirw PCdoB :::P<kPCdoBPn.nPb9 Nilo 

To....) .AJnI• .zo.:u~.= .,. 

http:Juron.di


Setembro de 2007 DIÁRIO DACÂMARADOS DEPUTADOS	 Quinta-feira 27 50155 

Rondoma (RO) 
. Anselmo de Jesus
 
Eduardo Vaiverde
 
Emandes Amorírn
 
Lindomar Garçon
 
Marinha Raupp
 
Natan Donadon
 
Total Rondoma: 6
 
Acre(AC)
 
Flaviano Melo
 
Nilson Mourão
 
Total Acre: Z
 
Tocantin. (TO)
 
João Oliveirn
 

Laurez Moreira 

Lázaro Botelho 
Moises Ave1ino 
NIlmocRuíz
 
Osvaldo Reis
 
Vicentinho Alves
 
Total Tocantin., 7
 
Maranhão (MA)
 

Cleber Verde 

Cl6vis Fecury
 
Davi Alves Si lva Júnior
 
Domingos Dutra
 

FlAvioDino 

Gastào Vieira
 
Pedro Fernandes
 
Pedro Novais
 
SameyFilho
 
Waldir Manmhilo
 
Total Maranbilo, 10
 
Ceará (CE)
 
Anlbal Gomes
 

Aríosto Holanda 

AmonBezerm 

Chico Lopes 

Ciro Gomes 

Eudes Xavier 
Eugênio Rabelo 

Eunício Oliveira 
José Guimarães 
José Linhares 
José Pimentel 
Leo Alcântara 
Marcelo Teixeira 
Mauro Benevides 
Raimundo Gomes de Matos 
Vicente Arruda 
Zé Gerardo 
Total Ceará: 17 

PT Não 
PT Não 
1'TB Nilo 
PV Não 
PMDB Pmdb1'scPtc Não 
PMDB 1'mdbPscPtc Não 

PMDB PmdbPscPtc Não 
PT Não 

DEM Obstrução 
:::PdWCdOBPmriPhS N ão pSB 

pp Não 
pMDB PmdbPsePte Não 
DEM Obstrução 
PMDB PmdbPsePtc Não 
PR Nilo 

PsbPdWCdoBpmnPhs NPRB Pri> ao 

DEM Obstrução 
pSC PmdbPsePtc Não 
PT Nilo 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs N-PCdoB Prb ao 
PMDB PmdbPscptc Não 
pTB Nilo 
PMDB 1'mdbPsePte Não 
PV Não 
1'1' Não 

1'MDB	 PrndbPsePtc Não 
psbpdtPCdoB1'mnPhsN-PSB Pro ao 

PTB Não 
PsbpdtPCdoBPrnnPhs _pedoB	 NPrb ao 
PSb1'dtPCdoBpmnPhsPSB	 N iIPro o 

PT Não 
1'1' Nilo 
PMDB 1'mdbPsePtc Não 
PT Não 
PP Não 
PT Não 
PR Abstenção 
pR Não 
PMDB PmdbPsc1'te Não 
PSDB Obstrução 
1'R Não 
PMDB PmdbPsePtc Não 
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Plauf (PI) 

Átila Lira 

B.Sá 

Ciro Nogueira
 
Júlio Cesar
 
Mareelo Castro
 
Nazareno Fonteles
 

Osmar Júnior 

PaesLandím
 
Total Piam: 8
 
Rio Grande do Norte (RN)
 
Betinho Rosado
 

Fábio Faria 

JoãoMaía 

Sandra Rosado 

Total Rio Grande do Norte: 4 
ParafbB (PB) 
Armando Abllio 

Damião Feliciano 

Luiz Couto
 
Ronaldo Cunba Lima
 
Total Pllrafba: 4
 
Pernambuco (PE)
 

Ana Armes 

Bruno Araújo 
Carlos Eduardo Cadoca 
EdgarMoury 
Eduardo da Fonte 

Fernando Coelho Filho 

Fernando Ferro 

Gonzaga Patriota 

[nocêncio Oliveira 
José Mendonça Bezerra 
José MúciQ Monteiro 
Mauricio Rands 
Paulo Rubem Santiago 

Veloso 
Walter Pinheiro 
Zezéu Ribeiro 
Total Bahia: 28 

PSB 

PSB 

PP 
OEM 
PMDB 
PT 

PedoB 

PTB 

OEM 

PMN 

PR 
PSB 

PTB 

POT 

PT 
PSDB 

PSB 

PSDB 
PMDB 
PMDB 
PP 

PSB 

PT 

PSB 

PR 
DEM 
PTB . 
PT 
PT 

PMDB 
PT 
PT 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Não 
Pro 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Não 
Pro 

Não
 
Não
 

PmdbPscPte Não
 
Nio
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Não
 
Pro 

Não 

Não
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã
 
Pro o
 

Não
 
;:PdtPedOBPmnPhs Não
 

Não
 
PsbPdtPedoBPmnPhs
N ll Pro o 

Não 
ObslTUçllo 

PsbPdtPCdoBPmnPlis N-Pro ao 
Obstrução 

PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Não 

Nilo 
P8bPdtPCdoBPmmPbsN~
Pro ..o 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs

N ll Pro o 
Não 
Obstrução 
Não 
Nilo 
Não 

Prb 
PmdbPscPtc	 Não 

Não 
Não 
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Minas GerlÚ. (MG) 

Ademir Camilo PDT 

Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilae Pinto pR 
Bonifiício de Andrada PSDB 
Carlos Willian PTC 
Eduardo Barbosa PSOB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 

reMoraes PCdoB 

João Binar DEM 
Jo/lo Magalhães PMDB 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 

Júlio Delgado PSB 

Juvenil Alves S.Part. 
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 Martiní PHS 

Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Saraiva Felipe PMDB 
Virgílio Guimarães PT 
Total Minas GerlÚs: 32 
Esplrito Santo (ES) 
IrinyLopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 

Manato PDT 
Rose de Freitas PMDB 
Total Esplrlto Santo: 4 
Rio de Janeiro (RJ) 
Alexandre Santos PMDB 
Andreia Zito PSDB 

Arnaldo Vianna POT 

A yrt.on Xerez DEM 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
CidaDiogo PT 
Deley PSC 
Dr, Adilson Soares PR 
Or. Paulo Cesar PR 

psbPdtPCdoBPmnPhs Nã
Pro ao 

PrndbPscFtc Não 
Não 
Não 
Não 
Obstrução 

PmdbPscPtc Não 
Obstrução 
Não 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPrnnPbs N-Pro ao 
Abstenção 

PmdbPscPtc Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs
N_aoPrb 
Não 

PmdbPscPtc Não 
Não 
Não 
Não 
Obstrução 
Não 

PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb ao 
PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Pro o 

Obstmção 
Não 

PmdbPscPtc Não 
Não 

Não 
PrndbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 
PmdbPscPtc Nilo 

PmdbPscPtc Não 
Obstrução 

PsbPdtPCdoBPmnPhs
N ãoPrb 
Obstrução 
Não 
Sim 
Não 
Não 

PrndbPscPtc Não 
Não 
Não 
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Edmilson Valenúm 

Edson Ezequiel
 
Eduardo Cunha
 

Eduardo Lopes 

Felipe Bomier 

Fernando Oabeim
 
Fernando Lopes
 
Filipe Pereira
 
Hugo Leal
 
Jorge Biuar
 
Luiz S~rgio
 

Marcelo Itagiba
 

Miro Teixeira 

Neilton MuJim 
Pastor Manoel Ferreira 
Simão Sessim 
Solange Almeida 
Suely 
Vinicius Carvalho 
Total RIo de Janeiro: 30 
sao Paulo (SP) 

Aldo Rebelo 

Aline Corrêa
 
Antonio Bulhões
 
Antonio Palocci
 
Arlindo Chinaglia
 
Arnaldo Faria de Sá
 
Arnaldo Madeim
 
Beto Mansur
 
Cândido Vaccarezza
 
Carfos Sampaio
 
Celso Russomanno
 
Clodovil Hemandes
 
Devanir Ribeiro
 
Dr. Tabnir
 

Dr. Ubiali 

Emanuel Fernandes
 
Frartk Aguiar
 
Ivan Valente
 
Janete Rocha Pietá
 
lilmar Tano
 
loio Dado
 

Leonardo Vilela 
Luiz Bittencourt 
Marcelo Melo 
Pedro Chaves 
Pedro Wilson 
Rubens Otoni 
Sandro Mabel 
Total Galés: 12 

PCdoB 

PMDB 
PMDB 

PSB 

PHS 

PV 
PMDB 
PSC 
PSC 
PT 
PT 
PMDB 

PDT 

PR 
PTB 
PP 
PMDB 
PR 
PTdoB 

PCdoB 

PP 
PMDB 
PT 
PT 
PTB 
PSDB 
PP 
PT 
PSDB 
PP 
PR 
PT 
PV 

PSB 

PSDB
 
PTB
 
PSOL
 
PT
 
PT
 
PDT
 

PSDB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PT 
PT 
PR 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N ãO 
Prb 
PmdbPscPtc Não
 
PmdbPscPtc Não
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs
 m o
Prb 
PsbPdtPCdoBPmnPhs N ã Prb o
 

Sim
 
PmdbPscPtc Nilo
 
PmdbPscPtc Não
 
PmdbPscPtc Não
 

Não
 
Não
 

PmdbPscPtc Não
 
PsbPdlPCdoBPmnPbs Nã
 
Prl> o
 

Não
 
Não
 
Não
 

PmdbPscPtc Não
 
Não
 
Não
 

PsbPdlPCdoBPmnPhsNi
 
Prl> o
 

Não
 
PmdbPscPtc Nilo
 

Nilo
 
Art- 17 
Sim 
Obstrução 
Não 
Nio 
Obstrução 
Não 
Não 
mo 
Não
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã
 
Prb o 

Obstrução 
Nio 
Sim 
Não 
Não 

PsbPdlPCdoBPmnPhsNão 

Obstrução 
PmdbPscPtc Nilo 
ProdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 

Nilo 
Não 
Ni!.o 
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Mato Grosso do Sul (MS)• Antônio CarJos Siffi 
Antonio CRlZ 

Dagoberto 

Geraldo R.e....cncte 
Vander Loubet 
Waldemir Moka 
Total Mato Grosso do Sul: 6 
Paran"cPR) 
Affonso Camargo 
Airton Roveda 
Alceni Guerra 
Assis do Couto 

Barbosa Neto 

Chico da Princesa 
Dilceu Sperafico 
HelTtles 1J'an:ianeUo 
Marcelo Almeida 
NeJsonMe~ 

OdUio Balbinotti 
Osmar SeTTBglio 
Ricaroo Banos 
Roche. Locres 
Takayarna 
Total Peraoé: .1.5 
Santa Catarfna (Se) 
AngelaAmin 
earlito Merss 
Décio Linl8 
EdinhoBez 
Fernando Coruja 
Gervatsio Silva 
João Matos 
João Pizzolatti 
Nelson Goetten 
Vignatti 
ZOnta 
Total Santa Catarina: J 1 
Rio Grande do Sul (RS) 
Adão Prctto 
Afonso Hamm 
Cezar Semnner 
EJiseu Pedi lha 

Enio Bac.ci 

Gennano Bonow 
HeJ1.rique Fontana 
Ibsen Pinheiro . 
José Olávio Germano 
Lueiana Genro 
Luis Carlos Heinze 
Luiz Carlos Busato 

Manuela DÁvila 

Marco Maia 
M alia do ROl'j:á:Jio 
Manco ChiareUi 
Mendes Ribeiro Filho 
Onyx Lorenzoni 
Paulo PÍJnenm 
Paulo Roberto 
Pepe VargElSl 

P01npeo de Mattos 

Pr-ofeeaor- Ruy Pauletti 
Renato Molling 
Sécgio Moraes 
Tarcísio Zinunc['JDann 

Vieira da Cunha 

Vils~n Covatti 
Total Rio Grande do Sul: 28 

PT 
PP 

PDT 

PMOB 
PT 
PMOB 

PSOB 
PR 
OEM 
PT 

POT 

PR 
PP 
PMDB 
PMDB 
PP 
PMDB 
PMDB 
PP 
PMDB 
PSC 

PP 
PT 
PT 
PMDB 
PPS 
PSDB 
PMDB 
PP 
pR 
PT 
PP 

PT 
PP 
PMDB 
PMDB 

POT 

OEM 
PT 
PMDB 
PP 
PSOL 
PP 
PTB 

PCdoB 

PT 
PT 
OEM 
PMDB 
OEM 
PT 
PTB 
PT 

POT 

PSDB 
PP 
PTB 
PT 

PDT 

PP 

Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs N-
Prb 80 

PmdbPsc.Ptc Não 
Não. 

PrndbPscPtc Não 

Obstrução 
Não 
ObstrUção 
Não 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs N-
Prb ao 

Não 
Não 

P.mdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Não 

Não 
PmdbPsc.Ptc Nilo 
PmdbP9cPtc Niio 

Não 
PntdbPscPtc Não 
PtndbPscPtc Nilo 

Não 
Não 
Não 

PmdbpscPtc Não 
Obstrução 
Obstruç4o 

PmdbPscPtc Não 
Nilo 
~ao 

NIlo 
Não 

Não 
Nilo 

PrndbPscPte Nilo 
PmdbPscPte Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Pcb o 

Obstrução 
Não 

PmdbPscPte Nilo 
Não 
Sinl 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs N ã Pro o 
Não 
Não 
ObstruçAo 

PrndbPscPtc Não 
Sinl 
Nllo 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPnmPbs N ã Pro o 
ObstruÇ;BO 
Não 
Não 
Não 

PSbPdtPCdoBPrnnPhs N à Prb o 
Não 
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o SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é 
sobre o tema CPI. Na sessão de ontem, eu pedi que 
fosse avisado, assim como os demais LIderes, do dia 
em que V.Exa. imagina estar em condições para dar 
a decisão sobre as questões de ordem que levanta
mos aqui. 

Eu queria confirmar isso agora, sob a Presidência 
de V.Exa.Nós entendemos que qualquer requerimento 
é legitimo. A decisão da Mesa sempre se louva nos 
pressupostos regimentais. E nós dispomos de outros 
pressupostos regimentais para recorrer da decisão da 
Mesa, se nos contrariar, e para pedir a suspensivida
de, o que é o caso. 

Há LIderes em número suficiente para articular 
esse efeito suspensivo, de tal maneira que, na Comis
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, se trave 
o debate sobre a caracterização do fato determinado, 
porque essa é a questão. 

Então, peço a V.Exa. que, se possível. confirme 
se é esse o procedimento. 

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Dei
xe-me responder rapidamente à questão de ordem do 
Deputado que o antecedeu, nobre Deputado. 

Quando a Presidência for dar resposta a todos 
os requerimentos referentes à CPI, notadamente às 
questões de ordem - creio que interessa mais, sob de
terminados aspectos, ao Líder Miro Teixeira -, avisarei 
antecipadamente. Não haverá surpresas. 

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Questão de ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, de acordo com 
o art. 95 do Regimento Interno, as questões de ordem 
só podem ser feitas se relativas a matérias da Ordem 
do Dia. Estamos discutindo a CPMF. Essas questões 
de ordem estão sendo protelatórias. Então, recorro ao 
Regimento Interno e peço ao Plenário que atente para 
as matérias constantes da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - V.Exa. 
tem razão quanto ao Regimento Interno. 

Com referência às 2 questões de ordem a que 
respondemos, quando da primeira ainda não havia 
terminado a votação nominal. Portanto, não houve 
efeito protelatório. E agora foi um Llder da base do 

Governo que, de forma breve, pediu à Presidência 
esclarecimentos. 

Portanto, VExa. esteja tranqüilo, como todos 
aqui, porque vamos, primeiro, acatar a questão de 
ordem de VExa. Quanto à avaliação poutíca, estare
mos atentos. 

O SR. JORGINHO MALULY - Sr. Presidente, 
peço a pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V Exa. a palavra. 

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 
pedi a palavra com base no art. 67, dentro dessa linha 
do Líder Luiz Sérgio. V.Exa. já esclareceu, disse que 
sessão extraordinária deve tratar exclusivamente de 
matéria constante da pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois 
não, agradeço a V.Exa. 

O SR. CELSO MALDANER - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
na última votação, votei com o partido. 

O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com 
o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 162, inciso XIV, do Regimento Interno, 
a votação em globo dos destaques simples 
apresentados à PEC n° 558/06". 

Sala das Sessões, Andre Vargas, Vice
Llderd o PT 

Já houve encaminhamento. Haverá apenas orien
tação de bancada. 

Entretanto, há outro requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 

a mesa requerimento no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., 
nos termos do art. 185, § 4°, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, que seja 
concedida a verificação de votação do reque
rimento que solicita a votação em globo dos 
destaques simples apresentados à PEC n° 
558/06 (quebra de interstício). 

Sala dasSessões, 23 de setembro de2007. 
- José Carlos Aleluia, Vice-LIder do DEM". 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Luiz Sérgio, que falará contra a matéria. ' 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, somos contra. 

O SR. VALDIR COLATTO - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O,SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O.SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido. 

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA.Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, 
votei de acordo com a orientação do partido. 

O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB-PA. Pela 
ordem..Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
primeira votação, votei de acordo com a orientação 
do partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinagfia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
José Carlos Aleluia, que falará a favor da matéria. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como V.Exa, pode 
ver, aliás, é importante, sob o ponto de vista didático, 
para quem está assistindo das galerias ou em casa a 
esta sessão, observaram todos que o Deputado Luiz 
Sérgio, um orador que normalmente se expressa cor
retamente sobre as coisas e de forma adequada no 
tempo, jez questão de dizer apenas que é contra. 

Eu, que não sou um orador com as mesmas 
qualidades do Deputado Luiz Sérgio, vou procurar es
forçar-me para usar todos os 5 minutos que tenho. É 
importante que a população entenda o porquê disso. O 
que está em jogo não é votar separadamente ou votar 
junto, mas sim o desejo do Governo, com a sua base 
arregimentada, rearrumada, reagrupada, devidamente 
negociada para votar a favor. O Governo quer recriar 
a contribuição sobre movimentação financeira, que é 
um imposto que aumenta o preço do pão (em cerca de 
5%), o da gasolina, o da energia elétrica, o do trans
porte, que incide basicamente sobre os pobres. Lem
brandoaqui meu amigo Alceni Guerra, é um imposto 
que aumenta o preço do remédio. O que o Governo e 
sua base querem é recriar uma contribuição financeira, 
portanto mais ônus para a sociedade. 

Vamos pegar, novamente, o exemplo de uma ilha 
onde morassem apenas 100 pessoas. Nesta ilha, se, ao 
produzir mil unidades de riqueza, o governo ou alguém 
retirasse 100 unidades, restariam 900 unidades. Se o 
governo for como o Governo brasileiro, que retira 400 

unidades de cada mil, ou 400 reais de cada mil reais, 
as pessoas ficariam 4 vezes mais pobres. 

O que está em jogo, portanto, é o grupo da Opo
sição: Democratas, PSDB, PPS. Somos contra a re
criação de imposto. 

Não queremos, Sr. Presidente, que de cada 100 
reais' produzidos no Brasil 40 se tornam impostos. O 
que queremos é mais emprego e menos imposto. É por 
isso que estou aqui me esforçando para usar todos os 
5 minutos que tenho, porque, se isso for aprovado, que 
seja 5 minutos adiante. Depois outros colegas falarão 
mais 5 minutos. Se depender da Oposição, isso nunca 
será aprovado. Mas se for, é bom que toda a sociedade 
saiba que somos contra esse imposto, somos a favor 
do emprego. Somos a favor do emprego. Queremos 
emprego para o brasileiro, queremos comida na mesa 
do brasileiro. 

Ontem, estive com pessoas de Mato Grosso do 
Sul - como V.Exa. sabe, sou da Bahia. Sabe quanto 
paga um pobre de Mato Grosso do Sul para ter energia 
elétrica? O dobro do que paga o habitante da Califór
nia. É a energia elétrica mais cara do mundo. 

Se pagam 42 centavos por quilowatVhora, uma 
conta de 80 quilowatVhora vai para 27 reais. E, pas
mem, o Governo ainda cobra imposto sobre a parte 
subsidiada da tarifa de baixa renda. 

Portanto, somos contra imposto e por isso quere
mos votar destaque a destaque, para ganhar tempo e 
não permitir que esse imposto seja recriado até 31 de 
dezembro. Porque, se for aprovado em janeiro, vem a 
noventena, e a cobrança só vai entrar depois dela. 

Eu quero o meu tempo, eu tenho direito a mais 
1 minuto. V.Exa. vê que estou aqui preocupado em 
comunicar à sociedade que 117 Deputados votaram 
contra a CPMF. 

Em algumas cidades brasileiras, como Florianópo
lis, há um outdoorne porta de alguns estabelecimentos 
mostrando o nome dos Deputados e Deputadas que 
votaram contra o povo e a favor do aumento de impos
to. Não quero o nome dos democratas nessa parede. 
Queremos o nome dos democratas entre aqueles que 
votam a favor do emprego. 

O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinagfia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOÃO LEÃO (PP-BA. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, 
votei de acordo com a orientação do partido. 

Eu só queria salientar... 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Ago

ra é o momento para orientar as bancadas, Deputado 
João Leão. 
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o SR. JOÃO LEÃO - São apenas 30 segundos, 
Sr. Presidente. Quero dizer ao nobre L1derAleluia que 
eu votei favoravelmente à CPMF, que é o imposto mais 
moderno do mundo. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Veja, 
Deputado Leão, há inscritos para orientar as bancadas. 
Encareço a V.Exa., como a todos os Parlamentares, 
que agora o momento é de orientação de bancadas. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o Democratas? (Pausa.) 

Como vota o PSDB? 
O SR. LEONARDO VILELA (PSDB-GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
PSDB encaminha o voto "sim" ao requerimento, com 
orientação semelhante à do Democratas, porque en
tendemos que a votação é de suma importância. É 
preciso que cada Parlamentar manifeste o seu voto, 
para que a população tenha como avaliar o trabalho 
de cada um de nós. 

Portanto, o PSDB encaminha o voto "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Por 

genlileza, se algum Deputado pretende justificar O 

voto, este não é o momento adequado. Tenham um 
pouco de paciência, porque o momento é de orienta
ção de bancadas. 

A SRA. ANGELA AMIN - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

A SRA. ANGELA AMIN (PP-SC. Questão de 
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
quero justificar-me e responder ao Deputado José 
Carlos Aleluia. 

A Deputada que está no cartaz do Estado de San
ta Catarina é apenas uma. Só há uma Deputada eleita 
pelo nosso Estado. Sou uma Deputada transparente e 
honesta no que faço em todos os momentos da minha 
vida pública e polrtica. E estar num cartaz na frente do 
prédio da Federação das Indústrias do Estado de Santa 
Catarina - FIESC não me envergonha, assim como não 
me envergonhou o voto que dei ao Imposto Provisório 
sobre Movimentação Financeira - IPMF, criado nesta 
Casa, sob a liderança do Governo da época. 

Estava eu na África do Sul, acompanhando meu 
marido em missão oficial, quando de lá nos deslocamos 
para que ele pudesse votar o IPMF no Senado, sob 
a liderança do Sr. lIamar Franco. Na época, também 
estavam presentes à votação os Srs. Roberto Freire 
e Pedro Simon. 

O IPMF tinha, naquela oportunidade, o objetivo 
de se vincular à saúde, mas não queriam nem respei
tar a anualidade. Depois, com o ex-Senador Antonio 

Carlos Magalhães, o IPMF evoluiu, buscando-se criar 
o Fundo da Pobreza. 

Hoje, nesta Casa, deixei registrado em pronun
ciamento o porquê do meu voto. Registrei inclusive 
o meu "não" à extinção, mas "sim" à progressão da 
diminuição desse imposto, que faz com que todos os 
brasileiros possam conhecer toda a gestão do siste
ma financeiro. 

Sr. Presidente, é dessa forma que quero enfren
tar os meus eleitores e os cidadãos catarinenses, e 
não me envergonho disso, porque é aos empresários 
de Santa Catarina que estou sendo mostrada e não 
àquele eleitor para quem sempre procurei pautar mi
nhas ações. 

Sou a favor da reforma tributária, para desonerar 
a folha. a fim de que haja mais cidadãos com carteira 
assinada, respeitando o direito do trabalhador e da
queles que necessitam da nossa ação como agente 
público. E assim sempre pautei a minha vida pública. 

Sou a favor dos menos favorecidos, e não do 
grande empresário. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Creio 
que foi um esclarecimento. A Deputada Angela Amin, 
em sua interpretação, sentiu-se citada, ainda que na 
intervenção não tenha havido citação de nome. Mas 
está esciarecido. São opiniões políticas, todas elas 
respeitáveis. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem .. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu vou 
apenas orientar. V.Exa. agiu corretamente quando deu 
à Deputada oportunidade de dizer que votou a favor do 
imposto. É um direito dela. Nós votamos contra. 

Nós vamos votar a favor do requerimento por
que não queremos imposto. Nós somos contra. Não 
é o caso da Deputada, que está procurando emprego 
para parente ou amigo e verbinha. Nós somos a favor 
da sociedade, portanto contra o imposto. 

Esse requerimento é uma forma de postergar ou 
de evitar que esse imposto seja recriado. Não quero 
saber quem votou a favor e quem votou contra. Agora, 
a sociedade, majoritariamente, inclusive nos Estados 
do Sul, para não falar em Estado especIfico, está con
tra o imposto. E aqui só apareceram 117 Deputados e 
Deputadas para votar contra. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PSOL? 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro 
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lugar, vótamos a favor dessa quebra de interstício. É 
disso que se trata. 

Esclareço também que n6s, com a autoridade e 
a isenção de quem fez algumas representações contra 
o Senador Renan Calheiros, firmarmos a nossa assi
natura na proposta de CPI da TVA. Temos a convic
ção de que há na representação contra O Senador e 
na proposta de CPI fatos determinados que merecem 
investigação. É bom que fique clara a nossa posição, 
para que não haja confusão e dubiedade. Assinatura 
é algo muito sério, deriva de uma convicção. 

Neste caso, pelo debate, pela posição do Gover
no, que é negociar s6 no Senado, pela reflexão sobre 
a CPMF, o nosso voto é "sim", sem dúvida alguma. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PP? 

O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - O PP vota "não", Sr. Pre
sidente.· 

Aproveito a oportunidade para dizer que votei 
com o meu partido na votação anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PTB? 

O SR. ARMANDO ABíLlO (PTB-PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PTB vota "não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o Bloco PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB? 

OSR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - O Bloco vota "não", Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o pPS? 

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos bus
cado manter coerência sobre a matéria, que deriva de 
uma convicção que n6s temos, de um lado. do papel 
da CPMF e de como deveríamos encará-Ia e, de ou
tro, de buscar sempre alternativas para que o debate 
de mérito e não simplesmente a forma prevaleça no 
enfrentámento do Plenário. 

Por isso, quero recuperar a iniciativa que tentamos 
no momento anterior, pedindo que se destacassem al
guns itens em torno dos quais poderíamos, inclusive, 
ordenar um procedimento que teria, no nosso enten
der, mais racionalidade. Ele preservaria o embate po
lítico, caracterizaria as posições e não faria com que 
simplesmente esse terçar de esforço físico acabasse 
prevalecendo. 

Diante disso, nossa votação é contrária, reiteran
do nossa posição. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chínaglia) - Aque
les que forem favoráveis ao requerimento permaneçam 
como se acham. (Pausa.) 

REJEITADO. 
O SR. NEUCIMAR FRAGA - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V. Exa. a palavra. 
O SR. NEUCIMAR FRAGA (PR-ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Votei com o partido na vo
tação anterior, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento de votação em globo dos desta
ques simples no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 162, inciso XIV, do Regimento Interno, 
a votação em globo dos destaques simples 
apresentados à PEC n° 558106. 

Sala das Sessões, - Andre Vargas, Vice
Uder do P'T", 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Já 
houve encaminhamentos a favor e contra. Portanto, 
aqui cabe orientação de bancadas. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o en
caminhamento foi na outra sessão. Esta é uma nova 
sessão. É preciso estabelecer o encaminhamento. 

O SR. PREStDENTE (Arlíndo Chinaglia) - Depu
tado, a matéria é a mesma. Para o mesmo requeri
mento já houve encaminhamento. Portanto, não há 
alteração alguma. 

O SR. BERNARDO ARISTON - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
acompanhei o PMDB nas votações anteriores. 

O SR. OLAVO CALHEIROS (Bloco/PMDB-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com o PMDB na votação anterior. 

O SR. ANGELO VANHONt (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com 
o partido. 

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com a minha bancada. 
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o SR. JbÃO CARLOS BACELAR (PR-BA.Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Votei com o partido 
na votação anterior, Sr. Presidente. 

O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, acom
panhei o Bloco. 

O SR. PROFESSOR SETIMO(Bloco/PMDB-MA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Votei com o 
partido, Sr. Presidente. 

O SR. HENRIQUE AFONSO (PT-AC. Pelaordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o 
PT na votação ariterior. 

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB·ES. Pela 
ordem. Sem revisãoda oradora.) - Se aqui estivesse, 
teria votado com o PMDB, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Como 
votam os Srs. Líderes? 

O SR. LEONARDO VILELA (PSDB-GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
PSDB tem posição bem clara: é contra a prorrogação 
da CPMF. O PSDB entende que o Governo aumentou 
a sua arrecadação muito mais do que o crescimento 
econômico do País, muito mais do que a inllação.Não 
existenecessidadeda CPMF, impostoperversopor in
cidir em cascata sobre toda a atividade econômica. 

É umafalácia dizerqueos maispobres nãopagam 
CPMF. Pagam, sim, e pagam muito, porque a CPMF 
está embutida no preço dos alimentos, da água, da 
energia elétrica, dos combustíveis, da passagem de 
ônibus, e assim por diante. 

QueremoS que a votação dos destaquesseja de 
forma individual e nãoem bloco. Portanto, somoscontra
rios ao requerimento e encaminhamos o voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)- Como 
vota o PT? 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisãodo orador.)- Sr.Presidente, encaminhamoso 
voto "sim", queremos acelerar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)- Como 
vota o BlocoParlamentar PSBIPDT/PCdoB/PMN/PHSI 
PRB? 

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisãodo orador.)- Sr.Presidente, recomenda
mos o voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Como 
vota o Democratas? 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
dem.Sem revisão do orador.)- Sr.Presidente, Sras.e 
Srs. Parlamentares, a aprovação desse requerimento 
será o maior golpe sofrido por esta Casa. V.Exa. che
gou a narraraqui decisão de quando o atual Vice-Pre
sidente estavana Presidênciada Casa.Mas o próprio 
Presidente à época, Deputado João Paulo Cunha, na 

discussão da reforma tributária, aceitou excepcionali
dade em todos os destaquessimples, para que sobre
vivessem asemendas aglutinativas. Exatamente em re
laçãotambém à reforma política, durante todoo tempo, 
todos os destaques simples foram excepcionalizados 
paradar sustentação às emendasaglutinativas. Agora, 
quando o Governoestá atemorizadocom a discussão 
da matéria, tenta golpear as oposições tentando en
cerrar a discussão o mais breve possível, 

Encaminhamos o voto "não" ao requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)- O De

mocratas encaminha o voto "não". 
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisãodo orador.) - Sr. Presidente, o PSOL en
tende que a discussãoda CPMFe das emendasé um 
excelente momento para debater reforma tributária e 
política econômica. 

Divergimos daqueles que acham que a CPMF é 
a única salda para arrecadar os 38 milhões de reais. 
E rigorosamente não se toca num outro assunto cha
mado dívida pública e superávit primário. 

Julgamosnecessáriodiscutir emendapor emen
da, porque isso vai mostrarque há outras possibilida
des, e o PSOL quer mostrar que tanto o Partido dos 
Trabalhadores, que votoucontraa criação da CPMF e 
agora é favorável, quanto o PFL e o PSDB, que cria
ram a CPMF e agora são contra, não mostram saída 
concreta para substituir esse imposto. 

Votamos "não". 
O SR.WALDIR NEVES (PSDB-MS. Pelaordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, cadamomen
to é um momento, não dá para julgar as pessoas em 
situações diferentes. Obviamenteque hoje, quando o 
Paístem praticamente 37%do PIBcomprometido com 
tributos, não é possível mais votar a CPMF, imposto 
que atinge todo o mundo. 

Concluímos também que essa é mais uma ma
nobra do Governo para acelerar e queremos transpa
rência, votar destaque por destaque. 

Portanto, encaminhamos o voto "não". 
O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Como 

vota a Liderança do Governo? 
O SR. RICARDO BARROS(PP-PR.Pelaordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo 
vota "sim'. 

O SR. ARMANDO ABíLIO (PTB-PB. Pela or
dem. Sem revisãodo orador.) - Sr. Presidente, o PTB 
vota "sim". 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pelaor
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, temos criticado o Supremoquando 
muda as regras no melo do jogo. Alguns criticaram 
porque os mandatos iam mudar.Mas é o que fazemos 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 50165 

aqui. Essa mudança de interpretação na metade da vo
tação nos prejudica muito. Nós, do PPS, apresentamos 
2 emendas, uma delas para compartilhar a CPMF, que 
não poderá ser votada pela decisão tomada. 

Criticamos lá fora, mas fazemos o mesmo. Se sou
béssemos que a regra era essa, terlamos destacado a 
emenda. Quando começou a votação, não sabíamos, 
achávamos que ia continuar a velha regra de sempre. 
Houve uma mudança de interpretação na regra. Isso 
prejudicou nosso partido, que apresentou a emenda, 
e os Estados e Municípios brasileiros, que perderam a 
oportunidade de terem a CPMF compartilhada. 

Não poderemos votar a CPMF compartilha
da como queríamos. Por isso encaminhamos o voto 
"não", 

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
o voto é "sim". 

O SR. L1NCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto 
é Usim7l 

• 

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do oraoor.) - Sr. Presidente, o PV vota 
"sim". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os 
Srs. Deputados que aprovam o requerimento perma
neçam como se encontram. (Pausa.) 

APROVADO. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Já que 

houve a votação, quero dizer que não posso responder 
a tudo, mas às vezes dá um pouquinho de vontade. 

Deputado Ronaldo Caiado, em homenagem ao 
nosso aprendizado coletivo, no dia 10 de setembro de 
2003, quando aqui foi votada a PEC 41, exatamente 
a que diz respeito à reforma tributária, de fato, o Pre
sidente à época, João Paulo Cunha, não se utilizou 
desta metodologia que ora está sendo aplicada e que 
eu já procurei provar que já foi. 

Veja: 

"Votação em globo dos Requerimentos de 
Destaques Simples apresentados à PEC 41, 
de 2003, excetuados os referentes às emendas 
apresentadas à Comissão Especial". 

Ou seja, todas as vezes em que houve a excetu
alização era na redação, na autoria do requerimento. 
Portanto, se V.Exas. conseguissem produzir um reque
rimento que viesse à Mesa excetualizando qualquer 
uma das emendas ou várias delas, seria submetido a 
votos, tal qual está sendo teíto agora. 

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho 
certeza de que o Líder do Governo vai sensibilizar o 
Parlamentar que apresentou o requerimento para que 
retire esses destaques simples, a fim de dar sustenta
ção e base às emendas aglutinativas. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Aten
ção, como sempre. Votação em globo de todos os re
querimentos de destaques simples: 

"Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, li, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da PEC 
6612007 apensada à PEC 558/2006, para apre
sentação de emenda aglutinativa. 

Sala das Sessões, 19 de 09 de 2007. 
- Ronaldo Caiado, Vice-Líder do DEM". 

"Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, V, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado do art. 
10 do Substitutivo apresentado pelo relator à 
PEC 558/06, para apresentação de emenda 
aglutinativa. 

Saladas Sessões, 19de setembrode 2007. 
- Ronaldo caiado, Vice-Líder do DEM". 

"Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, 11, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado do Subs
titutivo adotado pelo Relator na Comissão Es
pecial à PEC 558/2006, para apresentação de 
emenda aglutinativa. 

Sala das Sessões, 19 de setembro 
de 2007. - Ronaldo Caiado, Vice-Líder do 
DEM". 

"Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, li, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen
da 01/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa. 

Sala das Sessões, de de 2007. - Ronal
do Caiado, Vice-Líder do DEM". 

"Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, 11 do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen
da 02/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa. 

Sala das Sessões, de 2007. - Ronaldo 
Caiado, Vice-Líder do DEM". 
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"Senhor Presidente, nOS termos do art. 
161, 11, do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado da Emenda 03/2007-CE 
apresentada à PEC 558/2006, para apresen
tação de emenda aglutinativa. 

Sala das Sessões, de de 2007. - Ronal
do Caiado, Vice-Líder do DEM". 

"Senhor Presidente, requeremos, nOS 
termos do art. 161, li, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen
da OS/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa. 

Sala das Sessões, de 2007. - Ronaldo 
Caiado, L1der do DEM". 

"Senhor Presidente, requeiro, nos termos 
do art. 161,11, combinado com o art. 117, IX 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, destaque para votação em separado da 
EMENDA N" 05, oferecida à PEC 558/06. 

Sala das Sessões, 18, de setembro de 
2007. - Paulo Renato Souza, Vice-Líder do 
PSDB". 

"Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, 11 do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen
da OS/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinaliva. 

Sala das Sessões, de de 2007. - Jorgi
nho Maluly, DEM-SP". 

"Senhor Presidente, requeiro, nOS termos 
do art. 161, 11, combinado com o art.117, IX 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, destaque para votação em separado da 
EMENDA N" 07, oferecida à PEC 558/06. 

Sala das Sessões, .- Deputado Paulo 
Renato Souza, Vice-LIder do PSDB". 

"Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, 11, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen
da 07/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa. 

Sala das Sessões, 19 de setembro 
de 2007. - Ronaldo Caiado, Vice-L1der do 
DEM". 

"Senhor Presidente, requeiro a V. Ex·, 
nOS termos do art. 161, 11 do Regimento In
terno, destaque para Emenda n° 9 apresen
tada à PEC 558/2006, de autoria do Dep. Luiz 
Carlos Hauly. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
2007. - Fernando Coruja, L1der do PPS". 

"Senhor Presidente, requeiro, nOS termos 
do art.161, 11, combinado com o art. 117, IX 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, destaque para votação em separado da 
EMENDA N" 09, oferecida à PEC 558/06. 

Sala das Sessões,. - Paulo Renato Sou
za, Vice-L1derdo PSDB". 

"Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, 11, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da PEC 
11212007 apensada à PEC 558/2006, para 
apresentação de emenda aglutinativa. 

Sala das Sessões, 19 de 09 de 2007, 
- Ronaldo Caiado, Vice-L1der do DEM". 

"Senhor Presidente, requeiro a V. Ex·, 
nos termos do art. 161, I do Regimento Inter
no, destaque para votação em separado do 
inciso 111, do art. 159, constante do art. 1° da 
PEC 23/2007, apensada à PEC 558/06. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 
2007. - Fernando Coruja, L1der do PPS; An
tonio Carlos Pannunzio, Líder do PSDB", 

"Senhor Presidente, requeiro a V. Ex·, 
nos termos do art. 161, I do Regimento Inter
no, destaque para votação em separado do 
caput do art. 96, constante do art. 2° da PEC 
23/2007, apensada à PEC 558/2006. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 
2007. - Fernando Coruja, L1derdo PPS; An
tonio Carlos Pannunzio, L1der do PSDB." 

"Senhor Presidente, requeremos, nOS 
termos do art. 161, 11, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen
da 1212007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglulinaliva. 

Sala das Sessões, de de 2007. - Ronal
do Caiado, Vice-L1der do DEM". 

"Senhor Presidente, requeiro a V. Ex", 
nos termos do art. 161, 11 do Regimento In
terno, destaque para votar a emenda 14, do 
De. João Carlos Vieira, apresentada à PEC 
558-A, de 2006. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
2007. - Fernando Coruja, L1der do PPS". 

"Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161,11, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen
da 15/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglulinaliva. 

Sala das Sessões, de 2007. - Ronaldo 
Càiado, Vice-L1derdo DEM". 
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"Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, li, do Regimento Interno, 
.destaque para votação em separado da Emen
«ía 16/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
'para apresentação de emenda aglutinativa. 

Sala das Sessões, 19 de setembro 
de 2007. - Ronaldo Caiado, Vice-Líder do 
DEM". 

"Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, 11, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen
da 20/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa. 
. Sala das Sessões, 19 de 09 de 2007. 
- Ronaldo Caiado, Vice-Líder do DEM". 

"Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art.161, li, do Regimento Interno, 
'destaque para votação em separado da Emen
da 23/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aqlutinatíva. 

Sala das Sessões, de de 2007. - Jorgi· 
nho Maluly, DEM-SP". 

"Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, 11, do Regimento Interno, 

.destaoue para votação em separado da Emen
da 25/2007-CE apresentada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa. 
Sala das Sessões, de de 2007. - Jorginho 
Maluly, DEM-SP". 

"Senhor Presidente, requeiro, nos termos 
.do art. 161, 11, combinado com o art. 117, IX 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, destaque para votação em separado da 

:EMENDA n° 25, oferecida à PEC 558/06. 
Sala das Sessões, .- Paulo Renato Sou

za, Vice-Lider do PSDB". 

"Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, 11 do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen
da 26/2007-CE apreseniada à PEC 558/2006, 
para apresentação de emenda aglutinativa. 

Sala das Sessões, de de 2007. - Ronal
.do Caiado, Vice-Uder do DEM". 

"Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, 11 do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen
da 28/2007-CE, apresentada à PEC 558/2006, 

.para apresentação de emenda aglutinada. 
Sala das Sessões, 19 de setembro 

de 2007. - Ronaldo Caiado, Vice-Uder do 
DEM". 

"Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, 11, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da PEC 
90/2007 apensada à PEC 558/2006, para apre
sentação de emenda aglutinativa. 

Sala das Sessões, 19 de setembro 
de 2007. - Ronaldo Caiado, Vice-Líder do 
DEM". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
votam os Srs. Líderes? 

Como vota o PSOL? (Pausa.) 
Como vota o PPS? 
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, somos 
contrários à votação em globo, pois tira do Parlamen
to a oportunidade de debater, e este precisa debater. 
Algumas coisas precisam ser debatidas. Há um tribu
to que está sendo criado, ou recriado, ou prorrogado. 
Pelo menos, é a vontade do Governo. 

Como tirar deste Parlamento a possibilidade de 
debater questões importantes apresentadas nas emen
das dos Parlamentares? O Parlamento trabalha contra 
ele mesmo. Muitos Deputados fizeram emendas, assi
naram emendas, trabalharam para apresentar emen
das, e agora nós mesmos dizemos que não podemos 
votar nossas emendas. Que loucura é essa? Fazemos 
as emendas, apresentamos as emendas, mas não po
demos votá-Ias. É evidente que temos de votar "não" e 
protestar, porque é um absurdo essa decisão. 

Votamos "sim" aos destaques. 
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votação em 
globo significa uma atitude de globalitarismo, que anu
la o protagonismo possível deste Legislativo, já tão 
apequenado. Queremos a discussão das emendas. 
Não abrimos mão de discutir como mitigar, sobretudo 
para os trabalhadores, a carga tributária que incide no 
preço final de cada produto que sofre o gravame da 
CPMF. Não aceitamos a Desvinculação de Receitas 
da União e queremos aprovar uma emenda que ga
ranta, pelo menos, recursos para educação e saúde, 
como o PT de V.Exa. sempre defendeu em outras eras. 
Estamos numa posição tradicional de avanço para o 
social e de justiça tributária. "Não" a esse cerol que 
querem passar. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PV? (Pausa.) 

Como vota o PTB? 
O SR. ARMANDO ABíuo (PTB-PB. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - O PTB vota "sim", Sr. 
Presidente. 
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o SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota 
"não" aos destaques. 

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PP vota "não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Eu 
acho que a Liderança do Governo vai ter de trabalhar 
mais. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - É preciso esclarecer, Sr. 
Presidente: é "sim" aos destaques ou "não"? 

O SR. ARMANDO ABILIO (PTB-PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PTB vota "não" aos 
destaques. 

O SR. PRESIDENTE (Ariindo Chinaglia) - Vou 
facilitar. 

Como vota o Democratas? 
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, estamos vivendo situação de 
verdadeira insegurança jurfdica na Casa. Orienta-nos 
a Mesa no sentido de que apresentemos destaques 
simples para dar suporte às emendas aglutinativas. 
O jogo começou desse jeito. Depois, no meio da par
tida, no dia da votação, apavorado, o Governo não 
consegue atender às reivindicações dos partidos de 
sua base, quer passar rapidamente pelas votações e 
muda as regras do jogo depois do prazo. Assim, ago
ra não temos mais condições de manter as emendas 
aglutinativas. 

Ora, isso é uma insegurança jurídica. Não sabe
mos com que regras ou normas emplacaremos esta 
votação na Casa. Quer dizer, não depende de nós. 
Tanto que no cabeçalho dos nossos destaques sim
pies está escrito: ... 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Qual 
a orientação? 

O SR. RONALDO CAIADO - ... "para suporte 
das emendas aglutinativas". Ora, Sr. Presidente, foi 
com esse intuito que apresentamos os destaques 
simples. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O De
mocratas vota... 

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, o 
Democratas vota "sim" neste momento, pela aprova
ção das emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois 
não. 

Como vota o PSDB? 
O SR. LEONARDO VILELA (PSDB-GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, da mesma forma como fomos con

trários à votação em globo dos DVSs simples, somos 
contrários à sua rejeição. A partir da aprovação dos 
destaques simples, poderemos votar as emendas aqlu
tinativas que permitirão a extinção da CPMF,a sua não
prorrogação, a redução da alíquota ou, pelo menos, o 
seu compartilhamento com Estados e municfpios. 

Enfim, é preciso que aprovemos os destaques 
simples, para podermos votar as emendas aglutina
tivas - e nós queremos fazê-lo, até porque o PSDB 
apresentou várias emendas aglutinativas. 

O nosso voto é "sim", para aprovação dos des
taques simples. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota a Liderança da Minoria? 

O SR. WALDIR NEVES (PSDB-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queremos 
discutir destaque por destaque. Não entendo por que 
o Governo quer aprovar a matéria de uma hora para 
outra, sem permitir sequer que esta Casa a discuta. 

Portanto, votamos "sim", também. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o Bloco Parlamentar PSB/PDTIPCdoBiPMN/PHSI 
PRB? 

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - O Bloco orienta o voto "não", 
Sr. Presidente. 

O SR. L1NCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - O PR orienta o voto "não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - PR, 
"não", 

Como vota ao PT? 
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - O PT vota "não", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 

"Não", 
Como vota o Governo? 
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - O Governo vota "não", Sr. 
Presidente. 

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB
RJ. Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os 
srs. Deputados que forem pela aprovação de todos 
os requerimentos de destaques simples permaneçam 
como se encontram. (Pausa.) 

REJEITADOS. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Há 

2 requerimentos que pedem preferência. Um deles é 
assinado pelo Vice-Uder Henrique Fontana; o outro, 
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pelo Deputado Ricardo Barros. Não podemos deferir 
esse pedido aqui. 

são eles: 

"Senhor Presidente, requeremos, noster
.mos regimentais, preferênciapara apreciação 
das emendasaglutinativase destaquesapre
sentados à PEC 558/06 (CPMF) na seguinte 
ordem: 1) DVS na 7; 2) DVS na 8; 3) DVSna5; 
4) DVS na 3; 5) DVS na 4; 6) DVS na 2; 7) DVS 
na 9; 8) DVS na 1;9) DVS na 10; 10) DVS na 6; 
11) Emenda Aglutinativa na. 43; 12) Emenda 
Aglutinativana 58; 13) EmendaAglutinativana 
44;14)Emenda Aglutinativa na 47; 15)Emenda 
Aglutinativa na 52; 16) EmendaAglutinativa na 
5; 17)EmendaAglutinativana 33; 18)Emenda 
Aglutinativana 41; 19) EmendaAglutinativa na 
42;20) Emenda Aglutinativa na 45;21) Emenda 
Aglutinativana 46;22) EmendaAglutinativana 
48;23) EmendaAglutinativana 2; 24) Emenda 
Aglutinativa na 3; 25) Emenda Aglutinativa na 
4;26) EmendaAglutinativana 40;27) Emenda 
Aglutinativana 55; 28) EmendaAglutinativa na 
56;29) Emenda Aglutinativa na 53;30) Emenda 
Aglutinativana 65; 31) EmendaAglutinativana 
66; 32) EmendaAglutinativa na 1;33) Emenda 

.Aglutinativana30;34) EmendaAglutinativana 
51;35) Emenda Aglutinativa na 31 ;36) Emenda 
Aglutinativa na 61;37) EmendaAglutinativa na 
32;38) Emenda Aglutinativa na 60; 39) Emenda 
Aglutinativana 34; 40) EmendaAglutinativana 
62;41) Emenda Aglutinativa na 49;42) Emenda 
Aglutinativana 50;43) EmendaAglutinativana 
35; 44) Emenda Aglutinativa na 59. 

Sala das Sessões, em de setembro de 
2007. - Henrique Fontana, P'I". 

"Senhor Presidente, requeremos, noster
mos regimentais. preferência paraapreciação 
das emendasaglutinativase destaquesapre
sentados à PEC 558/06 (CPMF) na seguinte 
ordem: 1) DVS na 7; 2) DVS na 4; 3) DVS na 5; 
4) DVS na 2; 5) DVS na 3; 6) DVS na 8; 7) DVS 
na 9; 8) DVS na 1;9) DVS na 10; 10) DVS na 6; 
11) Emenda Aglutinativa na 43; 12) Emenda 
Aglutinativana 58; 13) EmendaAglutinativa na 
44;14)Emenda Aglutinativa na 47;15) Emenda 
Aglutinativana 52; 16) EmendaAglutinativa na 
5; 17) Emenda Aglutinativa na 33; 18) Emenda 
Aglutinativana 41 ; 19) EmendaAglutinativa na 
42;20) Emenda Aglutinativa na 45;21) Emenda 
Aglutinativana 46;22) EmendaAglutinativana 
48;23) EmendaAglutinativa na 2; 24) Emenda 
Aglutinativa na 3; 25) Emenda Aglutinativa na 

4;26) EmendaAglutinativa na 40;27) Emenda 
Aglutinativa na 55;28) EmendaAglutinativa na 
56;29) Emenda Aglutinativa na 53;30) Emenda 
Aglutinativana 65;31) Emenda Aglutinativana 
66;32) EmendaAglutinaliva na 1;33) Emenda 
Aglutinativana30;34) EmendaAglutinativana 
51;35) Emenda Aglutinativa na 31;36) Emenda 
Aglutinafiva na61;37) EmendaAglufinafiva na 
32;38) Emenda Aglutinativa na 60;39) Emenda 
Aglutinativana34; 40) Emenda Aglutinativa na 
62;41)Emenda Aglufinativa na 49;42) Emenda 
Aglutinativana 50;43) EmendaAglutinativana 
35; 44) EmendaAglutinativa na 59. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 
2007. - Ricardo Barros, PP". 

O SR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A Mesa 
defere o seguinte requerimento: 

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
regimentais, a retirada dos Destaques N" 1 
Emenda 17,N°6 Emenda24 e N° 10 Emenda 
11 , à Proposta de Emenda Constitucional N° 
558-B, de 2006, do Senhor Mendes Ribeiro 
Filho e Outros,que dispõesobrea inclusãoda 
CPMFnas disposições do§2°,do artigo 76 do 
Ato das DisposiçõesConstitucionaisTransltó
rias - ADCT da Constituição Federal. 

Saladas Sessões, de setembro de2007. 
- Paulo Pereira da Silva, Llder do Bloco PSBI 
PDTIPCdoBIPMNIPHSIPRB." 

O SR.RICARDO BARROS - Sr.Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, preli
minarmente, solicito à Mesa que dê por prejudicadas 
as emendas aglutinativas suportadas nos destaques 
simples que foram rejeitados. Adicionalmente, peço a 
V. Exa.que também declare prejudicadoo destaque à 
Emenda na 28, que contraria o texto aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Se 
houver qualquer dúvida, V.Exa. poderá... 

O SR. RONALDO CAIADO - Não tem nada 
aprovado aqui agora. 

O SR. JOSÉ GENOiNO - O texto principal está 
aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - In
formo ao Plenário que foram acolhidas pela Mesa as 
EmendasAglutinativas nas 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31,32,33, 
34,35,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 
53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65 e 66.Todavia, estão 
prejudicadas em razão da rejeiçãoem bloco de todos 
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os destaques simples. Não foram acolhidas, por não 
terem amparo regimental, as de nOs 6,7,8,9,10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26,27,28,29,36,37,38,39,54,57,63 e 64. 

Assim, sobrevivem as Emendas... 
O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, a 

de n° 28 também? 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sim, 

a de n° 28 está nesta lista também. É que a de n° 28 
está entre aquelas... (Pausa.) 

Não.Aqui há um erro, então. 
Agradeço a V.Exa. pelo alerta. Houve um erro 

da Assessoria. 
O SR.ARNALDO FARIA DE SÁ -Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem.Sem revisãodo orador.) - Sr.Presidente, antes 
de VExa. dizer quais as emenda salvas, ressalto que 
a informaçãode V.Exa., até agora, envolveas prejudi
cadas, certo? Dal para a frente, a parte de... 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chihaglia) - Vou 
ler agora. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Então, Sr. 
Presidente, quero separar: a parte prejudicada foi a 
anunciada há pouco por VExa. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Exato. 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Então, respei

tosamente, vou recorrerà Comissãode Constituiçãoe 
Jüstiça e de Cidadaniacontra a decisãoda Mesa Dire
tora, quedeclarouprejudicadas todasessas emendas, 
em desacordo com situações anteriores. 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Nobre 
Deputado Arnaldo Fariade Sá, V. Exa. nãohaviatorrnu
ladoquestãode ordemparapoderrecorrer à Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

Faça a questão deordem, eu negarei, e, ar,VExa. 
poderá recorrer. 

O SR.ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Ques
tão de ordem.Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, 
para cumprirO rito regimental, formuloestaquestãode 
ordem a V.Exa. para saber por que estão sendo con
sideradas prejudicadas essas emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Exa
tamente porque, no requerimento aprovado pelo Pie
nário, não houvea excepcionalização de nenhumdos 
destaques individuais. Em razão disso, sobreviveram os 
destaques de bancada, conforme reza o Regimento. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Respeitosa
mente, recorro da decisão de V.Exa. à Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - É re
gimental. 

Assim, sobrevivem as Emendas Aglutinativas nOs 
28,67,68 e 69 por terem amparo regimental. 

O SR.RONALDO CAIADO - Sr.Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
art. 163.Vou recorrer da decisão de VExa. 

Peço o apoio do Plenário em relação ao efeito 
suspensivoda decisão de V.Exa. de dasconslderarto
das as nossas emendas aglutinativas. 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Con
suito o Plenário para saber se há apoio. 

Aqueles que apoiarem o pedido de efeito sus
pensivo feito pelo Deputado Caiado levantema mão, 
por favor. (Pausa.) 

Não há o apoio de um terço. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pas

sa-se à votação dos destaques e das emendas agiu
tinativas de acordo com a ordem dos artigos. 

O SR. LEONARDO MONTEIRO - Sr.Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordocom a orientaçãodo 
Partido dos Trabalhadores. 

O SR.RONALDO CAIADO - Peço a palavrapela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
VExa. a palavra. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
demo Sem revisão do orador.) - Pode V.Exa. dizer a 
ordem, para que a nossaAssessoria possa nos auxi-
Iiar nos trabalhos? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois 
não. 

A ordem vai ser a seguinte: 67, 68, 69, n° 2, n° 
3, n° 4, n° 5. 

As primeiras são as Emendas Aglutinativas nOs 
67,68 e 69. A partir dar, são os DestaquesnOs 2, 3, 4, 
5,7,8 e 9. É a seqüência. 

Vamoscomeçaragora pela EmendaAglutinativa 
n° 67. Emenda n° 28, de 2007, e substitutivoadotado 
pelo Relator na Comissão Especial à PEC 558-A, de 
2006. 
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o Plenário tem cópia dessa emenda aglutina
tiva. 

oSR. NELSON BORNIER - Sr.Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR.NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, segui a orientação do partido. 

O SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB-SE. 
Pela ordem. Sem revisãodo orador.) - Sr.Presidente, 
na votação anterior, acompanhei o meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar contra a matéria, concedo a palavra ao 
Deputado Marcelo Itagiba. 

O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB-RJ. 
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o que ora se discute nesta Casa é rete
rente a algo por que o povo brasileiro vem clamando: 
a prorrogação ou não de um imposto que, de maneira 
precisa, retira recursos principalmente dos mais hu
mildes neste Brasil. 

Digo issocom a maiortranqüilidade, porquebasta 
ver que há a mesma incidência para os mais ricos e 
para os mais pobres.O que se pretende aqui é aplicar 
mais um golpe à Nação, prorrogando a cobrança um 
imposto de forma ilegal. 

Quando instituída, a vigência da CPMF tinha 
prazo definido.E, hoje, o que fazemos aqui, mais uma 
vez, é transformá-Ia num imposto permanente, con
tra o desejo da população brasileira. Basta examinar 
as pesquisas de opinião, consultar as bases, Sras. e 
Srs. Deputados. Está claro: ninguém agüenta mais a 
carga tributária deste Pais; ninguém deseja aumento 
de impostos! 

A CPMFdeveriavigorarpor curto periodo de tem
po e com um objetivo específico: socorrer a saúde no 
Brasil.Pergunto, então,às Sras.e aos Srs.Deputados: 
melhoroua saúdeno Pais?Tem sido a populaçãomais 
carente, maispobre, bem tratadaquandoatendidanos 
hospitais públicos deste Pais? Sabemosque não. Dar 
por que não podemosconcordar com o desvirtuamen
to dos recursosque tinham como objetivo melhoraras 
condições de saúde da população. 

Também não podemos concordar com esse au
mento de carga tributária, porque os brasileiros não 
agüentam mais pagar os impostos que vêm pagan
do! 

Sras. e Srs, Deputados, coloquem as mãos na 
consciência, examinem o que seu eleitor deseja, veri
fiquem o que quer o povo brasileiro. Com certeza, ele 
não deseja o aumento da carga tributária. 

Estamosaplicando um golpe à Nação brasileira. 
E por quê? Porque, por mais meritórias que sejam as 
emendasaglutinativas, não servirãoao propósitoa que 
se destinam. E assim é porque a CPMF foi criada para 
atender à saúde e não o fez. E, por mais que queira
mos agora aplicar esses recursos em outras áreas, 
novamente eles não serão utilizados para o bem da 
população brasileira. 

Por isso, Sr.Presidente, Sras.e Srs. Deputados, 
vamos refletir, vamos pensar, vamos ver quai é o in
teresse da população brasileira, porque estamos aqui 
não paraatendero Governo,mas, sim,o povo brasilei
ro. Fomos eleitos pelo povo e é por ele que temos de 
fazer as leis deste Pais. E, ao prorrogarmos a CPMF, 
não estaremos atendendo aos anseios da população, 
daqueles que nos elegeram. 

Portanto, Sras.e Srs. Deputados, vamos rejeitar 
não apenas a CPMF, mas também todas as emendas 
que, de alguma forma, pretendam mantê-Ia, nem que 
seja por um curto perlodo de tempo.Vamosvotar com 
as nossas consciências! Vamosvotar com o Brasil! 

Na verdade, o povo deseja o fim desse imposto. 
E nós vamos trabalhar, a cada momento, para tentar 
conquistar a mentee o coração dos colegasDeputados 
no intuito de votarmos a favor da população. 

"Não" à CPMF, "não" aos Governos que dese
jam aumentar a carga tributária e "sim" ao povo bra
sileiro! 

Muito obrigado, Sr. Presidente, por me ter per
mitido falar neste momento contra a prorrogação da 
CPMF. 

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chlnaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (Bloco/PDT
AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, na votação anterior, acompanhei o PDT. 

O SR.FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
última votação, votei com o PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Paulo 
Bornhausen. 

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Sem 
revisão do orador.)- Sr.Presidente, Sras.e srs, Depu
tados, a Emenda Aglutinativa n° 67 é preventiva. Ima
ginando que a cobrança desse imposto, mesmo con
tra a vontade da população brasileira - e a pesquisa 
CNfllBOPE realizada da semanapassadamostrouque 
apenas 5%dos brasileirosapóiam essa prorrogação-, 
possa ser prorrogadaem razão da vontade imperialdo 



50172 Quinta-feira 27 DIÁRIO DACÂMARA DOSDEPUTADOS Setembro de 2007 

governante de plantão, estamos propondo uma inclusão 
no art. 95, que ficaria com a seguinte redação: 

·~rt. 95. O prazo previsto no caput do art. 84 deste 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica 
prorrogado até 31 de dezembro de 2011, vedada, a 
partir desta data, a prorrogação ou a renovação de 
tributo instituído em caráter provisório". 

Dessa forma, impediremos que, a partir de 2011, 
haja outra renovação. E, mais do que isso, atendere
mos ao clamor das Sras. e dos Srs. Deputados para 
que não fiquemos aqui em 2011 - aqueles que aqui 
estiverem - tendo de votar até de madrugada a pror
rogação pedida pelo Governo de plantão. 

Essa emenda, portanto, é muito importante para 
todos nós, e, por isso, pedimos o apoio da Casa a ela. 

Sr. Presidente, não posso terminar essa defesa 
sem fazer uma constatação. 

A instituição Transparência Internacional publicou, 
no dia de hoje, lista atualizada do rndice de Percepção 
de Corrupção, na qual constam 180 palses. Para nossa 
infelicidade, o Brasil figura na 72· posição. Na América 
Latina, só ganha da Argentina, que está na 105· posi
ção. Essa é a percepção horrorosa que o mundo tem 
do Brasil, o que muito nos envergonha. 

Quero, então, aproveitar este momento para pe
dir à Transparência Internacional que, daqui a alguns 
meses, faça uma revisão dessa lista, para que todos 
possam ver a posição em que o Brasil se encontrará, 
em razão da negociata, da barganha que está aconte
cendo para a aprovação da prorrogação da CPMF. 

Depois da CPMF votada no Congresso Nacional, 
o Brasil vai ter saudades do 72° lugar nessa vergonho
sa lista. Vamos passar, disparados, a Argentina, e pro
vavelmente até fechar a fila. O que está acontecendo 
de negociação, negociata, nomeações e outras coisas 
que ainda não apareceram porque não boiaram, mas, 
com certeza. virão à tona, representa a média do que 
o Governo Lula vem fazendo desde o inicio, mantendo 
os escãndalos na mfdia e no dia-a-dia das pessoas. 

Espero que os Srs. Deputados e os srs, Senado
res coloquem a mão na consciência - especialmente 
aqueles que se diziam paladinos da moral e da ética, 
aqueles que defendiam a transparência na política - e 
apareçam de mãos limpas perante o povo brasileiro. 

A realidade é esta: o Brasil tem nota 3,5, numa 
escala que vai até 10, segundo a Transparência Inter
nacional. E, lamento informar, essa nota vai baixar de 
1 depois desta votação e de os jornais informarem à 
população o que realmente está acontecendo aqui, 
na calada da noite. 

Por isso queremos aprovar este requerimento. 
A SRA. SUELI VIDIGAL - Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

A SRA. SUELI VIDIGAL (Bloco/PDT-ES. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, segui a orientação do meu partido. 

O SR. RIBAMAR ALVES (BlocoIPSB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vc
tação anterior, votei conforme a orientação do Bloco. 

O SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, acompanhei o meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Soli
cito a atenção não só do Deputado Ronaldo Caiado, 
mas de todo o Plenário, para o que vou dizer a respeito 
da indagação feita anteriormente por S.Exa. sobre se, 
entre as emendas aglutinativas que não haviam sido 
acolhidas por falta de amparo regimental, encontrava
se ou não a Emenda Aglutinativa n° 28. 

Disse a Assessoria, primeiramente, que não. 
Agora, porém, houve outra informação. E a resposta 
é sim, ou seja. a Emenda Aglutinativa n° 28, de fato, 
não teve amparo regimental. Entretanto, sobreviveram 
as Emendas Aglutinativas nOs 67, 68 e 69, por terem 
amparo regimental, e a Emenda n° 28 oferecida na 
Comissão Especial, esta objeto do DVS nO 9. 

Penso que, com isso, resolvemos o caso, pois 
havia, de fato, 2 emendas com o mesmo número 28. 
Portanto, sobrevive aquela que veio da Comissão Es
pecial, o que, creio, V.Exa. procurou esclarecer. Está 
claro? 

A SRA. FÁTIMA BEZERRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o PT. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Palocei, 
que falará contra a matéria. 

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT-SP. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
no fundo, essa emenda procura dizer que o imposto 
provisório não pode ser prorrogado. 

Gostaria de informar à Casa que o Imposto de 
Renda foi criado na Inglaterra há algumas centenas 
de anos como provisório, e, nessa condição, passou 
a existir em todos os paises do mundo até hoje. O que 
distingue um imposto de uma contribuição é a sua jus
tiça para a sociedade. é o seu poder contributivo e a 
sua maneira democrática ou não de incidir sobre as 
pessoas e as empresas. 
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Tenho dito - e vou reafirmar aqui, Deputado Ro
naldo Caiado - que a CPMF é a mais justa das contri
buições. Assim atestou a CPI da qual V.Exa.foi Relator. 
E não uso aqui o nome de V.Exa. para falar de forma 
contrária à sua posição, uso o nobre nome de V.Exa. 
em defesa de minha posição, para engrandecê-Ia. 
V.Exa. foi Relator de uma CPI que atestou o bom uso 
da CPMF para os pobres. 

Alguns colegas trouxeram hoje como argumento 
o de que a CPMF não incide na conta bancária dos 
pobres, mas incide nos produtos. 

Ora, colegas, descobrimos a roda: os impostos 
incidem no preçc dos produtos! Todos os impostos e 
todas as contribuições incidem nos preços dos pro
dutos. A questão é quem paga a CPMF no banco e 
quem não paga. E aqui reafirmo o dado: 27 milhões 
de brasileiros pagam; 170 milhões de brasileiros rece
bem a CPMF, em serviços de saúde, aposentadorias 
e pensões e no Bolsa-Famflia. Portanto, ela é a mais 
justa das contribuições. 

Sé isso não basta para convencer os colegas, vou 
dar mais argumentos: todos os trabalhadores que rece
bem até 3 salários minimos não pagam CPMF, porque 
a lei reduziu a contribuição ao INSS dos trabalhadores 
que recebem até 3 salários mínimos de 8% para 7,62%, 
justamente para eles não pagarem CPMF. 

E, mais: os aposentados mais pobres, não só 
os que recebem até 3 salários mlnimos, mas até 10 
salários mínimos, também não pagam CPMF, porque 
o INSS deposita, além do salário, 0,38% dessa apo
sentadoria para esses beneficiados. 

Portanto, repito, Sr. Presidente, nobres colegas: 
a CPMF é a mais justa das contribuições, e não pos
so concordar em que ela não possa ser prorrogada 
no futuro. Acho correto que não a prorroguemos hoje, 
porque está havendo um debate na sociedade. Em 
2011, nós a debateremos de novo. Mas não vamos, a 
priori, colocar um empecilho à melhor das contribui
ções e ficar com os piores impostos. 

E são muitos os impostos que temos hoje, Sr. 
Presidente. Um exemplo é o ICMS. As empresas têm 
créditos ex1raordinários de exportação que não con
seguem receber. Há impostos que permitem sonega
ção e introduzem a concorrência desleal na economia. 
Esses são os impostos que devem ser modificados e 
aperfeiçoados na reforma tributária. 

A CPMF é insonegável, e por ser insonegável 
permite a concorrência leal na economia. Ela lira da
queles que mais podem pagar e fornece aos mais po
bres saúde, previdência e o Bolsa-Farnfua. 

O SR. DARCfslO PERONDI - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, acompanhei o meu partido nas 2 votações ante
riores. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Ronaldo Caiado, que falará a favor da matéria. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, estamos assistindo a algo inédito: primei
ro, o Deputado Antonio Palocci se converteu no mais 
ardoroso defensor da CPMF; segundo, S.Exa. já está 
preocupado com a possibilidade de a CPMF não po
der ser prorrogada em 2011! Então, é provisório ou é 
definitivo? 

Vou além dos pontos aqui apresentados por 
nós. 

O que aconteceu para chegarmos até aqui? O 
Presidente da República revogou 3 medidas provisó
rias e reeditou uma medida provisória idêntica à das 
armas, que havia revogado, num desrespeito completo 
à Constituição Federal. 

Segundo o Supremo Tribunal Federal, não é pos
sível publicar novamente medida provisória que já havia 
sido publicada no mesmo ano legislativo. O Presiden
te da República, porém, desafiou o Supremo Tribunal 
Federal e reeditou a medida provisória das armas - o 
texto é idêntico - no mesmo ano legislativo. 

Logo em seguida, aparece uma regra que deter
mina como as Oposições devem funcionar no Plená
rio, ou seja, a de apresentar destaques simples para 
dar suporte às emendas aglutinativas. Daí a pouco, 
porém, a Mesa inova e muda a regra. A regra agora é 
que todos os destaques simples votados de maneira 
global serão excluidos, derrotados e, juntamente com 
eles, caem todas as emendas aglutinativas. 

O que resta, então, às oposições? Discutir a 
matéria, sim. Mas, fica a pergunta: como o Governo 
está tão tranqüilo para entrar nessa votação em que 
vai precisar de 308 votos favoráveis aos destaques 
de bancada? Na votação anterior, Sr. Presidente, o 
placar foi de 294 Deputados Federais. Que mágica é 
essa que está ocorrendo? Onde estão esses outros 
200 Deputados Federais? Em quais Ministérios? Em 
quais gabinetes? Vão chegar todos aqui no momento 
em que forem necessários os 308 votos? Quem ga
nha com isso? A sociedade, terá de pagar 40 bilhões 
de reais por mês? 

A pergunta que faço, Sr. Presidente, é se para a 
votação de hoje a fatura foi paga como está explicitado 
em todos os jornais: o PMDB exige as Presidências 
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da ELETRONORTE, da ELETROSUL e da ELETRO
BRÁS, a Diretoria Financeira da ELETROBRÁS e a 
Diretoria Internacional da PETROBRAS, para a qual 
até já indicou O nome do pretendente, João Augusto 
Fernandes. 

O PT,o partido do Presidente da República, mes
mo neste momento de crise, já emplacou 2 cargos: a 
Presidência da BR Distribuidora, com José Eduardo 
Dutra, e a Diretoria de Gás, com Maria das Graças 
Foster. O PR mantém a Diretoria de Engenharia de 
Furnas, a Agência Nacional do Petróleo, o DNIT e 
uma diretoria da Companhia Docas. Enfim, uma lista 
extensa está sendo apresentada como condicionante 
para a aprovação dessa matéria. 

O povo tem de pagar 40 bilhões de reais por ano. 
E quem ganha? Alguns partidos? Alguns Parlamenta
res? Esse não é um jogo republicano, Sr. Presidente. 

A posição do Democratas é pela aprovação da 
emenda aglutinativa. 

O SR. WELLlNGTON ROBERTO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. WELLlNGTON ROBERTO (PR-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação a Emenda Aglutinativa n° 67: 

EMENDA AGLUTINATIVA N° 67
 
(Emenda n° 28/07- CE e Substitutivo Adotado pelo
 

Relator na Comissão Especial à PEC 558-a/06)
 

Art. 1°0 caput do art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Arl. 76. É desvinculado de órgão, fun
do ou despesa, até 31 de dezembro de 2011, 
vinte por cento da arrecadação da União de 
impostos, contribuições sociais e de interven
ção no domlnio econômico, já institufdos ou 
que vierem a ser criados até a referida data, 
seus adicionais e respectivos acréscimos le
gais." (NR) 

Art. 2° Fica acrescentado o seguinte ar
tigo ao Ato das Disposições Conslilucionais 
Transitórias: 

"Art. 95. O prazo previsto no caput do art. 
84 deste Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias fica prorrogado até 31 de dezem
bro de 2011, vedada, a partir desta data, a 
prorrogação ou renovação de tributo instituldo 
em caráter provisório. 

§ 1° Fica prorrogada, até a data refe
rida no caput deste artigo, a vigência da Lei 
n° 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas 
alterações. 

§ 2° Até a data referida no caput deste 
artigo, a aHquota da contribuição de que trata 
o art. 84 deste Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias será de trinta e oito cen
tésimos por cento, facultado à lei reduzi-Ia ou 
restabelecê-Ia, total ou parcialmente, mantida 
a parcela de destinação de que trata o inciso 
I do § 2° do referido art. 84 e reduzidas, na 
proporção das parcelas previstas nos incisos 
H e IH do mesmo dispositivo, as respectivas 
destinações.' (NR)' 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
votam os Srs. Uderes? 

Como vota o PSDB? 
O SR. LEONARDO VILELA (PSDB-GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB 
posiciona-se claramente contra a CPMF. Nós estamos 
resistindo, ao lado do Democratas, do PPS e do PSOL, 
rigorosamente pautados pelos princfpios regimentais, 
desde o inicio da votação desta PECo 

Encaminhamos o voto "sim", favorável à Emenda 
Aglutinativa n° 67. Caso seja aprovada a CPMF,a emen
da aglutinativa tornará improrrogávei a contribuição a 
partir de 2011. Mesmo que esta Casa e o Congresso 
Nacional aprovem a CPMF, nós teremos a garantia 
- aprovada a emenda aglutinativa - de que ela não 
será passlvel de prorrogação a partir de 2011. 

Portanto, o PSDB encaminha o voto "sim". 
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inad
vertidamente, a Mesa registrou a orientação do Demo
cratas, mas nós ainda não orientamos. Quando V.Exa. 
julgar adequado, nós o faremos. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não 
foi a Mesa que o fez. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinagiia) - Como 
vota o PSOL? 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se um 
imposto é "insonegável", não significa dizer que ele 
realiza justiça tributária. Se ele é proclamado provisó
rio - e o é desde 1993 -, não significa dizer que não 
se vai cristalizando como um componente importante 
da arrecadação do Estado. Isso precisa ser discutido. 
Dal não se poder vetar a possibilidade de ele ser en
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cerrado em 2011, nessa eterna provisoriedade que o 
Governo deseja. 

O fato de ele atribuir algumas compensações a 
programas sociais, como o Bolsa-Família, e alguns 
custeios à Previdência e até à saúde, que continua 
bastante precária no País, não significa dizer que ele 
realiza toda justiça - uma parte é destinada a compor 
o superávit primário. 

Por isso, nós votamos pela emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vota 

a lavor da emenda. Vota "sim". 
Como vota o Democratas, Deputado José Car

los Aleluia? 
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que 
está em votação é um absurdo. Estamos em 2007. 
Nossa emenda aglutinativa impede a prorrogação 
desse imposto provisório após 2011, e ainda assim o 
Governo não concorda. Ou seja, a intenção é perpe
tuar o que é provisório. 

Portanto, nós, que somos contra o imposto e a 
favor do emprego, ficaremos em obstrução. O Governo 
pode mandar buscar os 338 Deputados e Deputadas, 
que votaram a favor da CPMF e que certamente pode
rão votar a lavor da prorrogação após 2011. 

O SR. MAURO NAZI F - Sr. Presidente, peço a 
palavra 'pela ordem. . 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. apalavra. 

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB-RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a orientação da 
bancada. 

O SR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota a Liderança da Minoria, Deputado Paulo Abi
Ackel. 

OSR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em 
torno desta matéria que estamos votando há um fato 
curioso. Vejam, Sras. e Sr. Deputados, que consta do 
texto da Carta Magna disposição que estipula o fim da 
CPMF com data certa, dia marcado. Não há como dizer 
que o Governo não sabia que a Constituição Federal 
previa o fim da contribuição. 

Ora, o que estamos apresentando, por meio da 
emenda, é um novo dispositivo, que fixa norma que 
impede a prorrogação da CPMF ou de qualquer outro 
imposto de caráter provisório. É chover no molhado! 
Portanto, a Liderança da Minoria, não obstante con
corde com a iniciativa do Democratas, entende, antes 
de mais nada, que isso é chover no molhado. 

Se já há dispositivo na Constituição que prevê que 
a contribuição vai terminar no dia "x",por que entrar com 

esta emenda aglutinativa, que impede a prorrogação 
de qualquer tributo de caráter provisório? 

Em todo caso, por sermos radicalmente contra a 
CPMF, orientamos a favor da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
"Sim". 

O SR. PAULO ABI-ACKEL - Votamos "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota a Liderança do Governo? 
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - A Liderança do 
Governo vota "não", Sr. Presidente. 

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PTB, Sr. Presidente, 
encaminha o voto "não". 

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PP vota "não", Sr. 
Presidente. 

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMDB indica 
o voto "não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O 
PMDB,lInãd'. 

Como vota o PT? 
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - "Não", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O 

PT, "não". 
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB! 

PMN/PHS/PRB? 
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - "Não", Sr. Presidente. 
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - O PP vota "não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PV? 

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - "Não", Sr. Presidente. 

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PR vota "não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - PR, 

O PR, o PV e o PP responderam "não". 
Como vota o PPS? (Pausa.) 
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - O PTB vota "não", 
Sr. Presidente. 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PPS entra em obs
trução, Sr. Presidente. 



50176 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOSDEPUTADOS Setembro de 2007 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter inicio a votação pelo sis
tema eletrônico. 

Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do viso r de cada 

posto. 
O SR. LEONARDO VILELA - Sr. Presidente, 

peço a palavra peia ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. LEONARDO VILELA (PSDB-GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB 
encontra-se em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - PSDB, 
obstrução. 

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
queremos fazer um apelo à base do Governo para que 
venha rápido ao plenário e aqui permaneça, porque 
vamos ter muitas votações nominais. Quanto mais rá
pidos formos, mais cedo encerraremos o trabalho que 
temos de fazer hoje. 

Portanto, o apelo é para que todos venham ao 
plenário e aqui permaneçam. 

Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Questão de or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a emen
da aglutinativa é apoiada por 3 partidos e o destaque 
é de 3 partidos que manifestaram o voto a favor da 
emenda aglutinativa. Os partidos são favoráveis à 
emenda aglutinativa - foi destacada por eles - e se 
declaram em obstrução. 

De duas, uma: ou essa tática parlamentar de 
emenda aglutinativa não é para votá-Ia - portanto, a 
discussão de mérito não tem iegitimidade -, ou é mera 
obstrução da emenda aglutinativa. Então, n6s não es
tamos discutindo emenda aglutinativa, porque, se faço 
a emenda aglutinativa, é para submetê-Ia ao Plenário. 
Quem quer aprovar sai do plenário? É uma contradição 
a posição obstrucionista do Democratas, do PPS... 

O SR. CAMILO COLA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CAMILO COLA (Bloco/PMDB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 
estava ausente nas votações anteriores. Meu voto é 
de acordo com a orientação do partido. 

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Eu também, Sr. Presidente, 
voto de acordo com a orientação do partido. 

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - V.Exa. 
vai contraditar? (Pausa.) Tem V.Exa. a palavra. 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
Deputado José Genorno está reclamando, mas há 
pouco houve uma manobra para retirar da votação as 
emendas aglutinativas. Foram retiradas. Agora temos 
emendas cujo objetivo é claramente obstruir a votação, 
porque o Governo conseguiu, com uma manobra, reti
rar as que quertarnos votar. Se o Governo possibilitar 
a volta daquelas emendas, n6s discutiremos ampla
mente o mérito até de madrugada. 

Encaminhamos a obstrução. 
O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Respon

do a questão de ordem do Deputado José Genorno. 
Não quero entrar no mérito daquilo que é uma 

interpretação do autor da questão de ordem. Mesmo 
que haja a interpretação que S.Exa. deu, de que há 
uma contradição, dado que se propõe uma emenda 
aglutinativa e, ao mesmo tempo, se entra em obstru
ção, o fato é que o Regimento não impede que isso 
ocorra. Portanto, não há como ir além dessa interpre
tação, por parte da Mesa, do que seja o Regimento. 
Mas esclareço que, a exemplo do que ocorreu com os 
DVSs no passado, quando, em dado momento, aquilo 
acabou intensificando ou servindo como instrumento 
de obstrução, tenho ponderado junto a vários Lideres 
que, em dado momento, todos n6s podemos fazer uma 
análise do que seja o melhor para o funcionamento da 
Casa. Essa é a meta permanente de todos nós, 

Portanto, neste momento, independentemente de 
análise de mérito, o Regimento permite que se apre
sente e, ao mesmo tempo, se entre obstrução. 

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, respeito a decisão 
de V. Exa. E lembro, ao respeitá-Ia, importante decisão 
do saudoso Presidente Luis Eduardo Magalhães. Fize
mos, como Minoria, com os DVSs,esse processo que se 
verifica agora. Entramos num impasse, e o Presidente, 
Deputado Luis Eduardo Magalhães, disse o seguinte: 
"Se II.Exas. querem votara mérito, vamos votar.Agora, 
fazer o destaque e sair não é votação de mérito". 

Tivemos o impasse, que foi objeto de intensa ne
gociação com o saudoso Presidente da Câmara, Luis 
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Eduardo Magalhães. Não quero que isso se repita, 
mas foi algo parecido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Antes 
desse processo, quando apareceram muitas emendas 
aglutinalivas, fizemos a pesquisa - à época, o Presi
dente Luis Eduardo Magalhães, entre um turno de 
votação e outro. Foi quando houve a mudança no que 
diz respeito a DVS. 

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
VExa. a palavra. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
dispõe o art. 82, § 6°: 

"Art. 82 . 
§ 6° A ausência às votações equipara-se, 

para todos os efeitos, à ausência às sessões, 
ressalvada a que se verificar a título de obstru
ção parlamentar legítima, assim considerada 
a que for aprovada pelas bancadas ou suas 
lideranças e comunicada à Mesa. " 

Como tal, a prerrogativa é do partido, Sr. Presiden
te. O Deputado que me antecedeu deve se preocupar 
com o partido dele. No nosso partido, somos nós que 
deliberamos e decidimos. (Palmas.) 

O segundo ponto que precisa ficar claro é que, 
na semana passada, Parlamentares da base do Go
verno apresentaram à Mesa requerimento de retirada 
da matéria da pauta de votação. No entanto, votaram 
contra a retirada de pauta, para comprometer os nos
sos requerimentos. VExa. também alardeou esse fato 
na Presidência da Casa. 

É nossa prerrogativa, Sr. Presidente. Cabe ao 
Governo, sem dúvida alguma, colocar os 308 votos 
no plenário. Não vamos favorecer quorum para quem 
quer aumentar a carga tributária no Pais. 

Como tal, a posição do Democratas será exata
mente esta: permanecer em obstrução até que os Par
lamentares voltem e expliquem à sociedade brasileira 
por que não apareceram nas votações de quinta-feira e 
desapareceram das de ontem. Que força é essa, que po
der é esse que fez as pessoas mudarem rapidamente de 
posição e virem aqui hoje completar o quorum desejado 
pelo Governo? É essa posição pouco republicana que 
está levando a Casa a total desgaste perante a socie
dade brasileira. Esta nada ganha com as matérias aqui 
votadas. Pelo contrário. O povo está sendo penalizado 
com impostos e com o aumento do número de empre
gos e cargos para atender a uma base do Governo que 
tem a garganta profunda e insaciável. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Na 
primeira questão de ordem havia um elemento em que 
poderia haver dúvidas, na interpretação do Deputado. 
Nós a respondemos. O Deputado Ronaldo Caiado 
tomou da palavra, e eu entendi que S.Exa. faria uma 
outra questão de ordem, o que não ocorreu. Mas, de 
qualquer maneira, umas "estilingadas" aqui não fazem 
mal a ninguém. 

Para continuarmos o debate, vou fazer justiça, 
dando a palavra para breves comunicações aos ins
critos. 

O SR. LELO COIMBRA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V Exa. a palavra. 

O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o partido na última votação. 

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela oro 
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi 
o Deputado José Genoino com a atenção que um 
regimentalista como ele merece - S.Exa. foi um 
grande guerrilheiro parlamentar da obstrução e de 
todas as táticas para o objetivo final -, mas não me 
convenci. 

Pela extinção da CPMF, transitamos para a obs
trução. 

O SR. MIGUEL CORRÊA JR. - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MIGUEL CORRÊA JR. (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na úl
tima votação, votei com o partido. 

O SR. PAULO ABI·ACKEL-Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. PAULO ABI·ACKEL (PSDB-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a li
derança da Minoria orienta a obstrução. 

O SR. CHICO ABREU - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CHICO ABREU (PR-GO. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Brasil tem passado por mudanças 
significativas nos últimos anos, em sua constante tra
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jetória rumo à democracia plena e partlcipativa. A cada 
dia que passa colocamos um tijolo a mais na constru
ção de um pais livre e justo, onde impera a soberania 
popular. Nesse embate diário que travamos, na busca 
de uma democracia perfeita, a imprensa tem papel fun
damentaI. Ela é a porta-voz dos brasileiros, o retrato fiel 
de como a democracia está avançando no País. 

Em Goiás há grandes e importantes meios de 
comunicação, que contribuem, e muito, para a consoli
dação de uma consciência democrática e participativa 
de nossa gente. Mas hoje eu quero destacar apenas 
um desses importantes veículos: o Jornal do Meio Dia, 
da TV Serra Dourada, de Goiânia, Canal 9, afiliada ao 
SST no Estado. 

Esse importante noticiário, veiculado diariamen
te no horário do almoço, está completando 16 anos 
no ar, sob o comando dos jornalistas Jordevá Rosa 
e Luciana Finhold; além, é claro, de uma competente 
equipe de produtores, cinegrafistas, repórteres, edito
res, estagiários, pessoal da área técnica, maquiadores, 
diretores e membros dos departamentos comercial e 
administrativo. 

O Jornal do Meio Dia é o principal programa 
produzido pela TV Serra Dourada e parada obrigató
ria de todo goiano que deseja ficar bem informado. A 
moderna estrutura da TV Serra Dourada e sua rede 
de retransmissoras levam o noticiário a quase todo o 
Estado, atingindo 90% dos 246 municipios goianos. 

Como telespectador do Jornal do Meio Dia, posso 
afirmar que ele tem 2 grandes diferenciais. 

Primeiro, é um jornal comprometido com as cau
sas sociais. Ésolidário, realiza campanhas importantes, 
como o reencontro de pessoas desaparecidas, o Apeio 
do Dia e o Natal Criança Feliz, que todo ano distribui 
brinquedos para milhares de pequeninos em Goiás. 

Segundo, dedica boa parte do tempo à prestação 
de serviços e participação popular. No programa são 
discutidos temas de interesse da comunidade goiana, 
com amplo espaço para perguntas e questionamentos 
da população. 

O Jornal do Meio Dia faz um jornalismo sério, 
ético, participativo, solidário. Há 16 anos tem contado 
a história de Goiás sob o prisma da democracia e da 
credibilidade, tornando-se referência em comunicação 
e informação no Centro-Oeste. Por meio dele a popu
lação acompanha o que acontece na política, no es
porte. os fatos policiais, econômicos e culturais. Ainda 
fica conhecendo os direitos dos idosos, das crianças 
e recebe dicas sobre a melhor forma de exercitar a 
cidadania. 

O Jornal do Meio Dia, da TV Serra Dourada, é 
um exemplo para o Brasil de como um meio de comu
nicação pode e deve ser instrumento de informação, 

conscientização e promoção da cidadania. Não é a toa 
que o noticiário disputa o primeiro lugar em audiência 
na televisão goiana. 

Para finalizar, parabenizo todos os competentes 
profissionais da emissora, que há 16 anos escrevem 
esta bela página do jornalismo goiano: o Jornal do 
Meio Dia. 

Parabenizo também seus diretores, pois uma 
grande empresa como a TV Serra Dourada se constrói 
com administradores sérios e competentes, como o 
conhecido empresário Júnior - João Alves de Queiroz 
Filho -, que administra o Grupo Alves de Queiroz; seu 
irmão, Cirilo Alves, presidente da TV Serra Dourada 
e da Rádio 99,5 FM; o competente administrador do 
grupo, Carlos Roberto Scorsi, e o gerente financeiro, 
Osmar Leite. 

Para alcançar o sucesso no mundo empresarial, 
todos eles se espelham no saudoso patriarca da fa
milia Serra Dourada, Sr. João Alves de Queiroz, que 
começou vendendo temperos feitos de alho e sal, em 
Goiânia, e com muito trabalho e dedicação construiu, 
com seu espirito empreendedor, um dos maiores gru
pos empresariais de Goiás e do Centro-Oeste. 

Parabéns à TV Serra Dourada pelos 16 anos do 
Jornal do Meio Dia. 

Muito obrigado. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoê
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre
sidente, recentemente o Presidente Lula abriu a reu
nião da Assembléia Geral da Organização das Nações 
Unidas. O tema abordado na ocasião diz respeito ao 
meio ambiente, sobretudo às preocupações com o 
aquecimento global. Nesse aspecto, talvez o Brasil 
seja o país que possa exercer o papel de liderança 
internacional, não apenas pela dimensão do seu ter
ritório, mas também porque abriga a maior floresta 
tropical do planeta. 

Destaco algumas questões levantadas pelo Pre
sidente Lula em Nova York. 

Primeiro, o Presidente apresentou para a comu
nidade internacional 2 propostas. Informou que o Pais 
está elaborando um plano nacional para o enfrenta
mento das mudanças climáticas e que o Governo 
brasileiro está propondo a realização no Brasil, em 
2012, de uma conferência sobre o meio ambiente - a 
chamada Rio + 20. 

Para enfrentamento do aquecimento global, o 
Presidente Lula destacou 2 pontos: o combate ao des
matamento e a elaboração de um plano para proteção 
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da Amazônia. Esta, sem dúvida nenhuma, é a parte 
importante no debate sobre aquecimento global. 

Espero que a Casa - e esta lem sido minha pro
posta à frente da Comissão da Amazônia - contribua 
com o Governo brasileiro no sentido de mostrar a ne
cessidade do estabelecimento de metas prioritárias para 
a região amazônica. Mas eias não são apenas para 
diminuir o desmatamento e as queimadas. Estamos 
chegando a conclusões importantes. Juntamente com 
as metas que o País deverá estipular para diminuição 
do desmatamento, definiremos outras também para 
o desenvolvimento sustentável daquela região. Uma 
sem a outra não nos levará a posições importantes 
na defesa do meio ambiente. 

Portanto, comunico que estamos organizando um 
simpósio sobre a Amazônia e o desenvolvimento nacio
nal. Esse debate deve ser priorizado pelo Congresso 
Nacional, sobretudo pela Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Está 
encerrada a votação. 

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

OSR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela 
ordem. .Sern revisâo do orador.) - Sr. Presidente, 
V.Exa. aguardou o quorum chegar a 309 e encerrou 
a votação. Quero saber se esse procedimento será 
ulilizadÇl em todas as votações, no decorrer desta 
tarde e à noite. . 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A não 
ser que aqueles partidos que estiverem em obstrução 
Informem à Mesa que vão sair da obstrução. 

Existe obstrução daqueles partidos que são au
tores do requerimento. Presumo que, se não houver 
alteração de orientação, aqueles que participarem da 
votação vão rejeitar o requerimento. 

Portanto, para não cair a sessão, esperei chegar 
ao quorum de 309. 

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, a 
Deputada Vanessa Grazziotin estava usando a pala
vra quando atingimos o quorum. Depois que ela falou, 
V.Exa. encerrou a votação. não nos dando tempo de 
reorientar a votação. 

O .SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não 
imaginei que haveria essa vontade. 

Vamos combinar da seguinte maneira: em tem
po hábil, ou a assessoria, ou algum Líder, ou algum 
Parlamentar pode alertar a Mesa. 

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, 
acho melhor, quando atingirmos o quorum, encerrar 
a votação. Fica mais rápido. Exceto... 

O SR. MIRO TEIXEIRA - Exceto dos destaques 
supressivos. • 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Eu dis
se que poderá ocorrer. Não é obrigatório. Na Medicina, 
às vezes, é mais difícil do que na Matemática. 

O SR. CELSO MALDANER - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com o partido. 

O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com meu 
partido. 

O SR. JOSEPH BANDEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o 
Partido dos Trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois 
não. 

O SR. CEZAR SCHIRMER (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com a bancada do PMDB. 

O SR. EDSON SANTOS (PT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o 
PT na votação anterior. 

O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco!PMDB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
nas votações anteriores acompanhei a bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou 
proclamar o resultado da votação: 

VOTARAM 

SIM: 12 
NÃO: 295 
ABSTENÇÃO: 1 
TOTAL .....(Pausa) 
Aqui há algum erro. Total: 309. É que, de acordo com 
o art. 17, há mais 1 abstenção. 
TOTAL: 306. 

REJEITADA A EMENDA AGLUTINATIVA 67. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO 

Proposição: PEC N" 556/2006 - EMENDA AGLUTI
NATIVA N° 67 - Nominal Eletrônica 

Início da votação: 26/09/2007 16:11 

Encerramento da votação: 26/09/2007 16:26 

Presidiram a Votação: 

Arlindo Chinaglia 
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Resultado da votação
 
Sim,
 
Não,
 
Abstenção,
 
Total da Votação,
 
Art. 17:
 
Total Quorom:
 
Obstrução:
 

Orientação
 
PmdbPscPtc,
 
PT,
 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPro:
 
DEM:
 
PSDB:
 
PR:
 
PP:
 
PTB:
 
PV:
 
PPS,
 
PSOL:
 
MINORIA:
 
GOV.:
 

Parlamentar 
Roraima (aR) 
Mareio Junqueira 

Maria Helena 

Neudo Campos 
Total Roraima: 3 
Amapá(AP) 
Dalva Figueiredo 

Evandro Milhomen 

Fátima Pelaes 
Jurandil Juarez 
Lucenira Pimentel 

Sebastião Bala Rocha 

Total Amapá: 6 
Pará (PA) 
Asdrubal Bentes 
Beto Faro 
Elcione Barbalho 

Giovanni Queiroz 

Lira Maia 
Lúcio Vale 
Paulo Rocha 
Wandenkolk Gonçalves 
Wladimir Costa 
Zé Geraldo 

12 
295 
I 
308 
I 
309 
SO 

Não 
Não 
Não 
Obstrução 
Obstrução 
Não 
Nilo 
Nilo 
Nilo 
Obstrução 
Obstrução 
Obstrução 
Não 

Partido Bloco Voto 

DEM Obstrução 
PsbPdtPCdoBPnmPhsPrNãoPSB b 

PP Não 

PT Não 
=SbPdtPCdoBPmnPhsprNiloPCdoB 

PMDB PmdbPscPte Nilo 
PMDB PmdbPscPtc Nilo 
PR Não 

PDT ~sbPdtPCdoBPnmPhsPTNão 

PMDB PmdbPscPtc Não 
PT Nilo 
PMDB PmdbPscPtc Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrN-PDT b ao 

DEM Obstrução 
PR Não 
PT Não 
PSDB Obstrução 
PMDB PmdbPscPte Não 
PT Não 

.......- ..
 



50264 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007 

Faço este esclarecimento, tendo a certeza da 
presença de todos os nobres Uderes, para que rapi
damente votemos cada uma das matérias da pauta. 

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

o O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOL está 
em obstrução. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (BlocoIPSB
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, convoco os Deputados do Bloco Parlamentar 
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB a comparecerem 
ao plenário para votar, porque, a partir da próxima 
votação, precisaremos de S08 votos para derrubar os 
destaques. 

O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, da 
mesma forma, chamamos todos os Deputados do 
Partido dos Trabalhadores para se fazerem presentes 
no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Conce
do a palavra ao Deputado Fernando Ferro. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Sarney Filho, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PV. 

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Como Llder. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, gostaria de tornar pública nota do Partido Verde 
e de sua bancada na Cãmara dos Deputados, que diz 
respeito a grave ameaça à nossa biodiversidade: as 
queimadas e os incêndios florestais no Pais. 

Lerei alguns trechos da nota: 

"As seguidas e vioientas manifestações 
ambientais, decorrentes das mudanças cli
máticas promovidas pela ação do Homem, 
que vêm assolando todos os continentes do 
Planeta, são frutos de um modelo produtivo 
falido, que precisa urgentemente ser adequa
do a uma nova ordem mundial, voltada para 
o desenvolvimento sustentável. 

O nosso PaIs encontra-se numa incômo
da quarta posição entre os maiores emissores 
dos gases causadores do efeito estufa, sendo 

que a nossa principal fonte de contribuição, cer
ca de 75% do total, advém do desmatamento 
predatório e das queimadas, notadamente na 
região Amazônica. O que assistimos, ao contrá
rio do desejável, não é a redução dos Indices 
de queimadas, mas justamente o contrário. 

O jornal O Globo, em sua edição de 23 
de setembro do corrente, na matéria intitu
lada Devastação da Amazônia Volta a Cres
cer, noticia: 'pelos dados do PREVFOGO, o 
número de queimadas em áreas de floresta 
cresceu 30% este ano em relação a 2006. Só 
em agosto, foram registrados 16.592 focos de 
calor em florestas, o dobro do mesmo mês do 
ano passado. Em maio último, quando a curva 
dos gráficos voltou a subir, o desmatamento 
registrado foi quatro vezes maior que em maio 
de 2006. 

A Revista ISTO É, de 26/09/07, na repor
tagem POLUiÇÃO TOTAL, alerta para o fato 
de, em função do aumento das queimadas, 
Rondônia e Mato Grosso batem São Paulo em 
emissão de monóxido de carbono. Os 4.665 
focos de incêndio registrados no Mato Grosso, 
somados aos 1.663 focos aferidos em Ron
dônia, foram suficientes" - pasmem V.Exas.! 
- ''para suplantar os 1,5 milhão de toneladas 
de monóxido de carbono lançados na cidade 
de São Paulo a cada ano. 

O aumento dos Indices de queimadas e 
incêndios florestais, além de contribuir para 
o agravamento das emissões dos gases que 
causam o efeito estufa, com todas as perdas 
associadas à biodiversidade, também levam a 
inúmeros efeitos indesejáveis, tanto do ponto 
de vista da saúde das comunidades afetadas, 
como do empobrecimento do solo, além de as
pectos econômicos, tais como o impedimento 
do funcionamento de aeroportos, em função 
da fumaça oriunda das queimadas. Em todas 
as situações, a qualidade de vida de todos 
nós estará e ficará sempre ameaçada. O efei
to agudo à saúde da população em geral fica 
para aquelas pessoas mais próximas à área 
da queimada, em especial, as que estejam 
atuando no seu combate. A quantidade de 
calor gerada nas queimadas faz com que a 
densidade dos gases se torne menor do que 
a do ar, causando a elevação dos gases re
sultantes e de partIcuias, que atingem alturas 
consideráveis durante o processo de dispersão 
da fumaça na atmosfera. É comum verificar
se nos municfpios mais afetados o aumento 
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Como vota o PT? 
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT orien
ta o voto "não", 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PR? 

O SR. L1NCOLN PORTELA (PR-MG. Pelaordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é extrema
mente importante a presença dos membros do Partido 
da República nesta Casa. 

Encaminhamos o voto "não", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o PTB? 
O SR. ARMANDO ABíLlO (PTB-PB. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB 
orienta o voto "não", 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota a Liderança da Minoria? (Pausa.) 

Como vota o PV? 
O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV solicita 
a presença de seus Deputados em plenário e orienta 
o voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O PV 
orienta o voto "não". 

Comovotao Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoBI 
PMN/PHS/PRB? 

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PSB/PoT/PCdoB/PMN/PHS/PRB orienta o 
voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o Bloco Parlamentar PMDBIPSC/PTC? 

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC orienta o voto 
"não", 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota a Minoria? 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
siderando que a DRU - Desvinculação de Receitas da 
União tem atingido inclusive as contribuições provisó
rias, caso da CPMM - provisória, temporária, eventual, 
passageira -, entendemos que essas receitas devem 
ser excluídas da oRU. 

Por isso, concordamoscom a proposta do Demo
cratas, encaminhada por meio da Emenda Aglutinati
va n° 73. É oportuna, correta, adequada do ponto de 
vista técnico, sobretudo do ponto de vista financeiro e 
econômico. Já que temos como objetivo primeiro, até 
na origem da CPMF, a rede pública de saúde, neces
sariamente haveriamosde impedir essadesvinculação 

devido à distorção, ao desvio de finalidade da própria 
contribuição. 

A Minoria orienta o voto "sim". 
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,convocamos 
todos os membros do partido a votarem "não". 

O SR. ANTONIOCARLOS PANNUNZIO (PSoB
SP. Pelaordem.Sem revisãodo orador.)- Sr.Presiden
te, é evidente que o PSDB encaminha o voto "sim" a 
esta emenda aglutinativa.Se conseguirmos aprová-Ia, 
vamos minimizar os efeitos nefastos da CPMF. 

O nosso voto é "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico. 

Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do visar de cada 

posto. 
O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V. Exa. a palavra. 
O SR. RONALDO CAIADO (oEM-GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De
mocratas está em obstrução. 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS 
está em obstrução. 

O SR. ANTONIOCARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSoB está em obstrução. 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
Minoria está em obstrução. 

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr.Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa.a palavra. 

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, com a sua permissão, mais uma vez e de forma 
derradeira insisto para que os Deputados da base do 
Governo venham votar e permaneçam em plenário, 
porque, a partir de agora, os destaques em votação 
exigirão maioria qualificada para a sua rejeição. Por
tanto, precisamos votar e permanecer no plenário 
para atingir a meta de encerrar esta votação ainda na 
noite de hoje. 

É o apelo que fazemos: votar rapidamente. per
manecerem plenário, porque,de ora em diante,o ônus 
dos 308 votos de rejeição é da base do Governo. 
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a elevação de allquotas de impostos e outras tantas 
contribuições. Por isso, a carga tributária foi elevada 
com o beneplácito do Congresso Nacional. 

Não podemos aceitar que a CPMF tenha a sua 
vigência prorrogada porque sabemos que houve au
mento considerável da carga tributária. É inadmissfvel 
que o Governo apresente a justificativa de que os po
bres não vão pagar CPMF, porque a população brasi
leira não a engole. 

Basta verificar as tarifas, por exemplo, do trans
porte coletivo. Quando o cidadão pobre, o trabalhador, 
pega o ônibus, ele paga uma tarifa. E, na sua plani
lha de custos, estão estabelecidos os valores dos tri
butos pagos pelas empresas. Ali está a CPMF paga 
pelo contribuinte pobre e não apenas pelos ricos e 
milionários. 

Precisamos de uma reforma tributária no Pais 
para acabar com a elisão fiscal. Os milionários deixam 
de pagar seus impostos. O Governo não quer obrigá
los a pagar impostos. O Governo quer a CPMF sob a 
justiticatíva de que os pobres não pagam, de que os 
pobres recebem Bolsa Famllia e não pagam CPMF. 
Pagam, sim, Sr. Presidente, porque compram materiais 
de construção para a sua casa, materiais de higiene. E 
sobre todas essas despesas incide a famigerada con
tribuição. Quem paga esse tributo ao Estado brasileiro 
é o pobre, porque os ricos transferem os tributos que 
deveriam pagar para a população mais carente. 

. Nesse sentido, quero dizer que o nosso partido 
defende a população mais pobre e as regiões mais ca
rentes do Pais, na medida em que defende aqui reforma 
tributária que reduza as desigualdades regionais. 

Todos sabemos que as regiões mais ricas, além 
de renda per capita mais elevada, quando o bem de 
consumo é transferido para as regiões menos favore
cidas e adquirido pelo pobre das Regiões Norte e Nor
deste, pagam os tributos que, na maioria das vezes, 
como são instituldos pelos Estados, são destinados 
aos cofres da Região Sudeste. Nesse sentido, temos 
uma desigualdade regional estabelecida, mas o Go
verno não quer fazer a devida correção. Muito pelo 
contrário: quer aumentar ainda mais a carga tributária 
com a CPMF que não compartilha e que serve apenas 
para compatibilizar a receita. 

Por essa razão, queremos encaminhar o voto fa
vorável a esta emenda, por compreendermos que ela 
corrige as distorções expressas no texto original. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
votam os Srs. Lideres? 

O SR. AYRTON XEREZ (DEM-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de certa 
forma, ainda aturdidos com a noticia da não-adrnissl

bilidade pelo Senado da medida provisória que aqui 
votamos, contrariamente à opinião do Democratas, no 
caso em questão nós, democratas, estaremos votando 
favoravelmente à matéria. 

O voto do Democratas é "sim" à medida agluti
nativa. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PSDB? 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o PSDB também encaminha o voto "sim" à 
emenda aglulinativa. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PSOL? 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há quem 
diga, na defesa da CPMF, que o tributo tem a vantagem 
de ser igual para todos. Não é verdade. Uma mesma 
alfquota grava muito mais aquele que eventualmente 
pode movimentar 100 reais do que aquele que paga 
0,38% sobre a sua possibilidade farta de movimentar 
100 mil reais. Isso é de uma obviedade ululante. Não 
é igual para todos porque a movimentação financeira 
a que se refere não está relacionada a investimentos 
estrangeiros, por exemplo, na compra de tltulos da 
divida pública. 

A orientação do PSOL é "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O 

PSOL orienta o voto "sim". 
Como vota o PPS? 
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS 
orienta o voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O PPS 
orienta "sim". 

Como vota a Liderança do Governo? 
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
o Governo encaminha o voto "não". 

O SR. NEUCIMAR FRAGA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PR-ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com a orientação do meu 
partido. 

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem, para orientar a bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O De
mocratas já orientou. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota a Liderança da Minoria? (Pausa.) 
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na área de saúde. Posso afirmar isso porque, neste 
ano, há disponíveis cerca de 37 bilhões para o setor. 
No entanto, a situação desse setor é vexatória, extre
mamente negativa. Não é apenas nas Regiões Norte 
e Nordeste que a rede pública de saúde está ruim. Nas 
grandes cidades, como São Paulo, os hospitais públicos 
não têm ortopedista, pediatra, ginecologista. 

Portanto, é falaciosa essa história de que a CPMF 
vai resolver o problema da saúde pública. Não resolverá 
e, lamentavelmente, conforme ocorreu desde o inicio 
do Governo, será utilizada no superávit primário. 

Por isso, estamos tentando impedir a aprovação 
da CPMF. Pela última votação, percebemos que as 
outras votações referentes à CPMF não serão concluí
das na noite de hoje, por 2 razões. A primeira: porque, 
quando se votarem os DVS, que são buracos no texto, 
para a aprovação da CPMF, serão necessários 308 
votos positivos - e a situação, sem dúvida alguma, 
estará bastante complicada. A segunda: porque já foi 
informado à Casa que o Senado Federal rejeitou uma 
medida provisória, alterou outra, e ela terá de voltar 
a esta Casa. E, voltando, a partir da meia-noite, ela 
passará a travar a pauta. Poderá ser feita alguma jo
gada, a fim de que não se receba a comunicação do 
Senado Federal. Mas ficará claro que esse jogo será 
urdido e tramado para se aprovar a CPMF a qualquer 
preço e a qualquer custo. 

Estaremos aqui, vigilantes, permanentemente, 
tentando impedir o término da votação da proposta da 
CPMF, porque sabemos que depois haverá o interstício 
de uma semana para a votação do segundo turno. Essa, 
sem dúvida alguma, será a nossa luta contrnua, a fim 
de impedir que se conclua a votação da proposta da 
CPMF. Sabemos que a luta é desigual, mas estaremos 
atentos, permanentemente, impedindo por meio das 
votações, não apenas agora, no caso das emendas 
aglulinativas, mas também posteriormente, em relação 
aos DVS, para a aprovação conclusiva da proposta. A 
cada nova emenda, a cada novo DVS, tentaremos im
pedir que seja concluída a votação da matéria. 

Tenho certeza de estar em consonãncia com 
a grande maioria da população, que espera que a 
CPMF seja rejeitada, dando inclusive um contraponto 
à afirmação anterior de que é um imposto justo. Como 
pode ser justo um imposto de 0,38%, linear? Cobra
se 0,38% de D. Mané e 0,38% do Zé Mané. Isso não 
pode acontecer. 

Por isso, somos pela aprovação da emenda. 
O SR. CHICO O'ANGELO - Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 

O SR. CHICO O'ANGELO (PT·RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vo
tação, votei de acordo com a orientação da bancada. 

O SR. EDSON SANTOS (pT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo 
com a orientação do flartido dos Trabalhadores. 

O SR. ROGÉRIO MARINHO (Bloco/PSB-RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação da bancada. 

O SR. SERGIO PETECÁO (Bloco/PMN-AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vo
tei de acordo com a orientação da bancada, na última 
votação. 

O SR. SEVERIANO ALVES (Bloco/PDT-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de registrar o voto "não". 

A SRA. MANUELA O'ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, votei de acordo com a orientação da bancada, na 
última votação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Men
donça Prado. 

O SR. MENDONÇA PRADO (DEM-SE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, a Constituição do Brasil estabeleceu com
petência para instituir e cobrar tributos aos 3 entes 
federativos: à União, aos Estados e aos Municípios. 
Por esta razão, temos uma quantidade exorbitante 
de taxas, contribuições e impostos. O brasileiro não 
agüenta mais pagar essa elevada carga tributária es
tabelecida pelo Estado brasileiro. 

Falar em necessidade de recursos para aplica
ção numa área especifica é um equívoco, pois todos 
sabemos que o problema da saúde pública no Brasil 
é muito mais de gestão do que de falta de recursos. 
É só verificar nos Municípios e nos Estados o que se 
contrata com inexigibilidade de licitação. Vamos per
ceber ai a má gestão, a aplicação equivocada dos re
cursos públicos. 

A competência dos Municípios para cobrar IPTU, 
ISS, taxas de gerenciamento e tantos outros tributos; 
somada à competência dos Estados de cobrar seus 
impostos, como o ICMS, o Imposto de Transmissão 
Causa Mortis e tantas outras taxas e contribuições; 
somados aos tributos da União, ao Imposto de Ren
da, ao IPI e aos demais que estão consignados nas 
leis brasileiras, tudo isso faz com que o contribuinte se 
mantenha sobrecarregado e sem condições de pagar 
os inumeráveis tributos que ai estão. 

Sr. Presidente, esta Casa, ao longo da Legislatura 
passada e no início desta, analisou matérias como a 
ampliação da base de cálculo de algumas taxas, como 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação a Emenda Aglutinativa n° 73, distribufda em 
plenário: 

_ "EMENDA AGLUTINATIVA N° 73 
(Emenda n° 28/07-CE e Substitutivo Adotado pelo 
Relator na Comissão Especial à PEC 558-Al06) 

Art. 1° O caput do art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 76. É desvinculado de órgão, fun
do ou despesa, até 31 de dezembro de 2011, 
vinte por cento da arrecadação da União de 
impostos, contribuições sociais e de interven
ção no domlnio econõmico, já instituldos ou 
que vierem a ser criados até a referida data, 
seus adicionais e respectivos acréscimos le· 
gais, com a exceção dos tributos instituidos 
em caráter temporário." (NR) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a paiavra ao nobre Deputado 
Leonardo Picciani, que falará contra a matéria. 

O SR. LEONARDO PICCIANI (Bloco/PMDB-RJ. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na noite de hoje avançamos para concluir 
a votação, em primeiro turno, da emenda relativa à 
CPMF.Chegamos a este momento convencidos de que 
prorrogar a CPMF é o caminho adequado para o Pais, 
convencidos pelos argumentos que ouvimos daqueles 
que defendem o relatório do Deputado Antonio Palocci 
e, mais ainda, convencidos pelos oradores que falaram 
contrariamente à matéria, sem conseguir sensibilizar 
ou convencer o Plenário. 

Sr. Presidente, é falacioso o argumento de que 
a CPMF aumenta a carga tributária. Não se trata de 
aumentar a carga tributária, mas de prorrogar uma 
contribuição que já existe, mantendo a carga tributá· 
ria como está. Este, sim, é o argumento verdadeiro: o 
Governo vem buscando reduzir a carga tributária. Foi 
assim com a Lei Geral das Micro e Pequenas Empre
sas, com desoneração de 5 bilhões de reais; foi assim 
com o PIS/COFINS, zerado na cesta básica; foi assim 
com a redução do IPI para a construção civil. Ontem 
mesmo houve redução do PIS/COFINS para o setor 
calçadísta, o que reduzirá a carga tributária na ordem 
de 1 bilhão de reais. Ao contrário dos argumentos 
que se vêm utilizando, a carga tributária no Pais está 
sendo reduzida. 

A CPMF é um imposto justo, porque é cobrado 
igualmente de todos, não sendo objeto de demandas 
judiciais. Além disso, é uma importante ferramenta de 
combate à corrupção. 

Sr. Presidente, existem setores, ainda que mi
noritários, que querem a ex1inção da CPMF não pela 
pequena alíquota de 0,38% - aliás, a menor de todas 
as alíquotas cobradas no Pais -, mas para que as mo
vimentações financeiras não deixem rastro, não sejam 
melhor fiscalizadas. Certamente não são esses setores 
que a Oposição defende. 

Queremos defender um imposto igual para to
dos, que seja simplificado, que não tenha distorções, 
que ajude a fiscalizar a sonegação e a reduzir a carga 
tributária onde ela precisa ser reduzida, em impostos 
que incidem em cascata, de forma regressiva. 

Portanto, votaremos com muita segurança pela 
prorrogação da CPMF. 

Para avançar na conclusão desta matéria, vamos 
rejeitar a Emenda Aglutinativa n° 73. 

O SR. ELIENE LIMA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ELlENE LIMA (PP·MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo 
com a orientação do meu partido, na última votação. 

O SR. LUIZ BASSUMA (PT-BA.Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, segui a orientação 
do partido na última votação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Arnaldo 
Faria de Sá. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, com a aprovação 
da Emenda Aglutinativa n° 73 se quer desvincular os 
chamados "tributos temporários", no caso de calami
dades, guerra. empréstimos compulsórios. Todos es
ses estão previstos na própria Constituição brasileira. 
Podemos verificar no texto constitucional que a União, 
no caso de investimento público de caráter urgente e 
de relevância nacional, poderá também atender aquilo 
que está previsto nesta emenda. 

Na verdade, queríamos mais. Ouerlarnos a DRU 
totalmente fora da CPMF, porque aqueles que defen
dem a contribuição - e não é o nosso caso - dizem 
que esse dinheiro é necessário para o setor Saúde. 
Por que 20% da DRU devem ser destinados ao setor 
Saúde, ao superávit primário? 

Sem dúvida alguma, estamos lutando para que 
não se prorrogue a CPMF. Já que isso não é possivel, 
pelo menos tentaremos deixar a DRU fora da CPMF. 
Agora, por meio da Emenda Aglutinativa n° 73, estamos 
tentando encontrar uma alternativa: que aqueles tributos 
instituidos em caráter temporário sejam excluidos. 

Sabemos que a CPMF, cuja arrecadação no ano 
que vem atingirá cerca de 40 bilhões, não será utilizada 
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Andre Vargas PT	 Não 
Não

Angelo Vanhoni	 PT
Assis do Couto PT Não
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-

Baroosa Neto POT Ptb ao
 

Nilo

Chico da Princesa	 PR

Não
Dilceu Sperafico	 PP

Nilo
DT. Rosinha	 PT

Obstrução
Gustavo Fruet	 PSOB

NãoHermes Pereíeoetto	 PMOB PmdbPscPte 

Luiz Carlos Se1.im OEM Obstrução


Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc Nilo


Nelson Meurer PP Não


Odllio Balbinotti PMDB PrndbPscPtc Não


Osmar Serragtro PMOB PmdbPscPtc Não

pp Não


Ricardo Barros 
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc Não


Takayama PSC PmdbPscPtc Não
 

Total Paraná: 20
 
Santa Catarina (SC)
 

pp	 NãoAngcla Arnin 
PT	 Nãoesr) ito Mcrss
 

Celso MaJdancr PMDB PmdbPscPtc Nilo

Não
Décio Ljma	 PT

EdinhoBez PMDB PmdbPscPte	 Nilo
Obstrução

Fernando Coruja	 PPS
Não.roão Pi7..zolat'ti	 PP
ObstruçãoJosé CllJ"los Vieira	 OEM
NãoNelson Goetten	 PR

Valdir CoJauo PMDB PmdbPscPte	 Não
 
Não
Vignatti	 PT

pp	 NãoZonta

Total Santa Calarlna: 12
 
Rio Grande do Sul (RS)
 
Adão Pretto PT Não


NãoAf'onso Hatnm	 PP 
PsbPdtPCdoBPnmPhs~~

Beto Albuquerque PSB Pro .,aO
 

Cezar Sclúnner PMDB PmdbPscPtc Não
 

Darcísio Perondi PMDB Pmdl>PscPtc Nilo

Obstrução
Gennano Bonow	 OEM

PT	 NioHenrique Fontana 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPsePte	 Não

SimLuciana Genro	 PSOL
Luis Carlos Hejnze PP Não


Luiz CarJos Busato PTB Não

PT Não
Marco Maia 

NiloPaulo Pinlenta PT

Paulo Robeno PTB Nilo


NiloPepeVargas PT
 
PsbPdIPCdoBPnmPh"N_


Pompeo de Mattos	 POT Pro 80
 

PSOB Obstrução
Professor Ruy Paulem 
pp	 NãoRenato Moll ing 

Sérgío Moraes PTB	 Nilo

Tarctsio Zimmermann PT Não
 

PsbPdaPCdoBPnmPhs N-

Vieira da Cunha POT Pro ao
 

Não

Vilson Covatri PP
 
Total Rio Grande do Sul: 22
 



50258 Quinta·feira 27 DIÁRiO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	 Setembro de 2007 

Ricardo TripaJi
 
Roberto Santiago
 
Silvinho Peecioli
 
Silvio Torres
 
Vadão Gomes
 
Vanderlei Macris
 
Vicenlinho
 
Walter Ihoshi
 
Total SAo Paulo: 48
 
Mato Grosso (l\fT)
 
Carlos AbicaliJ
 
Carlos Bezerra
 
Homero Pereira
 
Pedro Henry
 
Thelma de Oliveira
 

Valtenir Pereira 

Wellington Fagundes
 
Total Mato Grosso: 7
 
Dlst~lto Federal (DF)
 
J ofran Frejat
 
Laene BeSSB 

MageJa
 
Os6rio Adriano
 

Rodrigo Rollemberg 

Tadeu Filippelli 
Total Distrito Federal: 6 
Goiás (GO) 
Carlos Alberto Leréia 
íris de Araújo 
10vai,. Arantes 
Leandro Vilela 
Luiz Bittencourt 
Marcelo Melo 
Pedro Chaves 

,	 Pedro Wilson 
Professora Raquel Tesxefra 
Ronaldo Caiado 
Rubens Otoní 
Total Gohb: 11 
Mato Grosso do Sul (MS) 
Antônio Carlos Biffi 
Antonio Cruz 

Dagoberto 

Gemido Resende 
Nelson Trad 
Vander Loubet 
Walderni,. Moka 
Waldir Neves 
Total Mato Grosso do Sul: 8 
ParanÁ(pR) 
Airton Roveda 
Alceni Guerra 
Alex Canziani 

PSDB 
PV 
OEM 
PSOB 
PP 
PSDB 
PT 
DEM 

PT 
PMDB 
PR 
PP 
PSDB 

PSB 

PR 

PR 
PMDB 
PT 
DEM 

PSB 

PMDB 

PSDB 
PMDB 
PTB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PT 
PSDB 
DEM 
PT 

PT 
PP 

POT 

PMDB 
PMDB 
PT 
PMDB 
PSDB 

PR 
DEM 
PTB 

PmdbPscPtc 

PsbPdtPCdoBPmnPhs
Prb 

PmdbPscPtc 

Obstrução 
Não 
Obstrução 
Obstrução 
Não 
Obstrução 
Não 
Obstrução 

Nlio 
Não 
NAo 
Não 
Obstrução 

N ão 

Não 

Não 
Nilo 
Não 
Obstrução 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb 
PmdbPscPte 

PmdbPscPtc 

PmdbPscPtc 
PmdbPscPtc 
PmdbPscPtc 
PmdbPsePtc 

o 
Não 

Obstrução 
Nilo 
Não 
Não 
Não 
Não 
Nilo 
Nilo 
Obstrução 
Obstrução 
Nilo 

Nilo 
NAo 

PsbPdtPCdoBPmnPhs NS 
Prb gO 

PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc Não 

Nilo 
PmdbPscPtc Não 

Obstrução 

Não 
Obstrução 
Nilo 
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Miro Teixeira 

Neilton Mulim 
Nelson Borruer 
Pastor Manoel Ferreira 
Simão Sessim 
Solange Almeida 
Sotange Amaral 
Suely 
Vinicius Carvalho 
Total Rio ck .Jauelro: 35 
Silo Paulo (SP) 

Aldo Rebelo 

Aline Corrêa
 
Antonio Bulhões
 
Arlindo Chinaglia
 
Arnaldo Faria de Sá
 
Arnaldo Madeira
 
Beto Mansur
 
Clindido Vaccarezza
 
Carlos Sampaio
 
Celso Russomanno
 
Clodovíl Hemandes
 
Devanir Ribeiro 
Dr. Nechar 

Or. Ubiali 

Edson Aparecido
 
Emanuel Fernandes
 
Fernando Chucre
 
Francisco Rossi 
Frank Aguiar
 
Ivan Valente
 
Janete Rocha Pletá
 
João Paulo Cunha
 
José Aníbal
 
José Eduardo Cardozo
 
José Genctno 
Julio Semeghini 
LobbeNew 
Luciana COsta 

Luiza Enmdína 

Marcelo Oniz 
Michel Temer 
Milton Monti 
Nelson Marquezetli 
Paulo Maluf 
Paulo Renato Souza 
Paulo Teixeira 
Regis de Oliveim 

Reinaldo Nogueira 

Renato Amary 
Ricardo Izar 

POT 

PR 
PMDB 
PTB 
PP 
PMDB 
DEM 
PR 
PTdoB 

PCdoB 

PP 
PMDB 
PT 
PTB 
PSDB 
PP 
PT 
PSOB 
PP 
PR 
PT 
PV 

PSB 

PSDB 
PSDB 
PSDB 
PMDB 
PTB 
PSOL 
PT 
PT 
PSDB 
PT 
PT 
PSDB 
PSDB 
PR 
PSB 

PV 
PMDB 
PR 
PTB 
PI' 
PSDB 
PT 
PSC 

PDT 

PSDB 
PTB 

PsbPdlPCdoBPmnPhs Não 
Prb 

Nilo 
PmdbPsePtc Não 

Não 
Não 

PmdbPscPtc Nilo 
Obstrução 
Nilo 
Nilo 

PsbPdlPCdoBPmnPhs Nilo 
Prb 

Não 
PmdbPscPtc	 Nilo 

Art. 17 
Sim 
Obstrução 
Não 
Não 
Obstrução 
Abstençlio 
Não 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs NiI 
Prb o 

Obstrução 
Obstrução 
Obstrução 

PmdbPscPte Sim 
Não 
Obstrução 
Nilo 
Não 
Obstrução 
Não 
Não 
Obstrução 
Obstrução 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb am 

Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 

Nilo 
Não 
Não 
Obstrução 
Não 

PmdbPscPte Não 
PsbPdlPCdoBPmnPh. Nll 
Prb o 

Obstrução 
Não 
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Guilherme Menezes 
João Ceríos Bacelar 
JoIo Leio 
José Carlos Araújo 
José Rocha 
Jo"""h Bandeira 
Jutahy Junior 
Luiz Carreira 
Marcelo GuimBtiles Filho 

Marcos Medrado 

Mário Negromonte 
Nelson Pellegrino 
Paulo Magalhies 
Roberto Britto 
Sérgio Barradas eameiro 
Tonha Magalhies 

U1durico Pinto 

Veloso 
Wa1ter Pinheiro 
Zezéu Ribeiro 
Total Bahia: 28 
MInas Geral. (MG) 

Ademir Camilo 

Antônio Andrnde 
Anlônio Roberto 
Carlos Willian 
Ciro Pedrosa 
Edmar Moreira 
Eduardo Barbosa 
Fábio RamaJho 
Fernando Diniz 
George Hilton 
Geraldo Thadeu 
GilmarMachado 

Jô Moraes 

João Biliar 
João Magalhães 

PT 
PR 
PP 
PR 
PR 
PT 
PSDB 
DEM 
PMDB 

PDT 
PP 
PT 
DEM 
PP 
PT 
PR 

PMN 

PMDB 
PT 
PT 

PDT 

PMDB 
PV 
PTC 
PV 
DEM 
PSDB 
PV 
PMDB 
PP 
PPS 
PT 

PCdoB 

DEM 
PMDB 

José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 

Júlio Delgado PSB 

Juvenil Alves S.Part. 
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintlo PMDB 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
MáR:io Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Maria do Carmo Lam PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB 
Mário de Oli veira PSC 
Mário Heringer POT 

Nilo 
Não 
Nlio 
Não 
Não· 
Não 
Obstrução 
Obstrução 

PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs ~'" 
Prb	 ..ao 

Não 
Nilo 
Obstrução 
Não 
Não 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nilo 
Prb 
PmdbPscPtc Não 

Nilo 
Niio 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb	 ao 

PmdbPscPte	 Niio 
Não 

PmdbPscPtc	 Não 
Não 
Obstrução 
Obstrução 
Não 

PmdbPsePte Nilo 
Niio 
Não 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsNilo 
Prtl 

Abstenção 
PmdbPscPIC	 Não 

Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N•Prb AO 

Sim 
Abstenção 

PmdbPscPte Não 
Não 
Não 
Não 
Obstrução 
Nilo 

PmdbPsePte Não 
PmdbPscPte Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nilo 
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EdgarMoury
 
Eduardo da Fonte
 

Fernando Coelho Filho 

Fernando Ferro 

Gonzaga Patriota 

Inocêncio Oliveira. 
José Mendonça Bezerra
 
José Múcio Monteiro
 

Marcos Antonio 

Mauricio Rands
 
Paulo Rubem Santiago
 
Pedro Eugênio
 

Renildo Calheiros 

Roberto Magalhães 

Silvio Costa 

Wolney Queiroz 

Total Pernambuco: 21
 
Alagoas (AL)
 
Augusto Farias
 
Benedito de Lira
 
Carlos Alberto Canuto
 
Cristiano Matheus
 

Francisco Tenorio 

Givaldo Carimbão 

Joaquim Beltrão 
Mauricio Quintella Lessa 
Olavo Calheiros 
Total Alagoas: 9 
Sergipe (SE) 
Albano Franco 
Eduardo Amorim 
Iran Barbosa 
Jackson Barreto 
Mendonça Prado 

Valadares Filho 

Total Sergipe: 6 
Bahia (DA) 

Alice Portugal 

Antonio Carlos Magalhães Neto 
Claudio Cajado 
Colbert Martins 

Daniel Almeida 

Edigar Mão Branca 
Edson Duarte 
Félix Mendonça 

PMDB 
PP 

PSB 

PT 

PSB 

PR 
DEM 
PTB 
PRB 

PT
 
PT
 
PT
 

PedoB 

DEM 

PMN 

PDT 

PTB 
PP 
PMDB 
PMDB 

PMN 

PSB 

PMDB 
PR 
PMDB 

PSDB
 
PSC
 
PT
 
PMDB
 
DEM 

PSB 

PCdoB 

DEM 
DEM 
PMDB 

PCdoB 

PV 
PV 
DEM 

PmdbPsePtc Não
 
Não
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã
 
Prb o
 

Não
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs N-

Prb ao
 

Não
 
Obstrução 
Não
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs 1'1
Prb ao
 

Não
 
Nilo
 
Não
 

PsbPdtPCdoBPmnPhsNll
 
Prb ao 

Obstrução 
PsbPdtPCdoBPmnPhs 1'1
Prb ao
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs


NãPrb O 

Não 
Não
 

PrndbPscPte Não
 
PmdbPsePte Não
 
:;:PdtPCdOBPrnnPlts Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao
 
PmdbPscPtc 1'1110
 

Nilo
 
PrndbPsePte Não
 

Obstrução 
PmdbPsePte Não 

Não 
PrndbPsePte Não 

Obstrução 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs 1'1
Prb ao 

Obstrução 
Obstrução 

PrndbPsePte Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs 1'1
Prb ao 

Não 
Não 
Obstrução 
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Wladimir Costa pMDB PmdbPscPtc Nilo 
Zé Geraldo PT Nilo 
Total Pará: 11 
Aroll7.Onas (AM) 
Átila Lins PMDB Pmdb1'scPtc Não 
Praciano PT Nilo 
Rebecca Garcia 1'1' Não 
Silas Cãmara PSC 1'mdb1'scPte Nilo 

Vanessa Gmzziotin PCdoB Psb1'dIPCdoBPmnPhs Nil 
1'11> o 

Total Amazon81l: 5 
Rondomo (RO) 
Anselmo de Jesus PT NlIo 
Eduardo Valverne PT Nilo 
Emandes Antorim PTB Nio 
Lindomar Garçon PV Nilo 
Marinha Raupp pMDB Pmdb1'scPtc Nilo 

MauroNazif PSB PsbPdIPCdoBPmnPhs Nil 
Pro o 

Moreira Mendes 1'PS Obstrução 
Natan Donadon PMDB PmdbPscPte Nilo e· 

Total Rondoma: 8 
Acre (AC) 
Fernando MeIO PT Nilo 
Henrique Afonso PT Não 
Nilson M01.lriio PT Não 

Perpétua Almeida pedoB p.bPdIPCdoBPmnPhs N Il 1'11> O 

Total Acre: 4 
Toeantins (TO) 
Joio Oliveira DEM Obstrução 

Laurez Moreira 1'SB PsbPdtPCdoBPmnPhs NII. 
1'11> O 

Lázaro Botelho 1'1' Não 
Moises AveJino 1'MDB PmdbPscPtc Não 
Viccntinho Alves PR Nilo 
Total Tocantins: 5 
Maranhllo (MA) 

Cleber Verde PRB psb1'dtPCdoBPmnPhs Nilo 
Prb 

Davi Alves Silva Júnior 1'SC PmdbPscPtc Não 
Domingos Dutra pT Não 

Flllvio Dino PCdoB PsbPdtPCdoSPmnPhs N ilo Prb 
Gastão Vieira 1'MDB 1'mdbPscPtc Não 

Julillo AJrun pDT PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Pedro Fernandes PTB Nilo 
Professor Setimo pMDB· PmdbPscPte Nilo 
SameyFilho PV Nilo 
Waldir Maranhlio 1'1' Nllo 
Total Maranhllo: 10 
Ceará (CE) 
Aníbal Gomes pMDB PmdbPscPtc Não 

Ariosto Holanda PSB PsbpdtPCdoBpmnPh. Nil 
Prb o 
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Resultado da votaçio
 
Sim:
 
Não:
 
Abstenção:
 
Total da Votação:
 
Art. 17:
 
Total Quorum:
 
Obstrução:
 

o rientaçilo
 
PmdbPscPte:
 
PT:
 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb:
 
DEM:
 
PSOB:
 
PRo
 
PP:
 
PTB:
 
PV:
 
PPS:
 
PSOL:
 
MINORIA:
 
GOV.:
 

Parlamentar 
Roraima (RR) 
Angela Portela 
Edio Lopes 
Marcio lunqueira 
Neudo Campo. 
Total Roraima: 4 
Amapá(AP) 
Dalva Figueiredo 

Evandro Milhomen 

Fátima Pelaes 
Lucenira Pimentel 

Sebastião Bala Rocha 

Total Amapá: S 
Pará{pA) 
Asdrobal Bentes 
BetoFaro 
E1cione Barbalho 

Giovanni Queiroz 

Jader Barbalho 
Lira Maia 
Paulo Rocha 
vte Pires Franco 
Wandenkolk Gonçal ves 

7 
297 
5 
309 
I 
310 
57 

Não 
Não 
Não 
Obstrução 
Obstrução 
Não 
Não 
Não 
Não 
Obstrução 
Obstrução 
Obstrução 
Não 

Partido Bloco Voto 

PT Não 
PMOB PmdbPscPtc Nilo 
DEM Obslnlçílo 
PP Não 

PT Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs N-PCdoB Prb ao 

PMDB PmdbPscPtc Não 
PR Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPOT N iI Prb o 

PMDB PmdbPscPtc Não 
PT Nilo 
PMDB PmdbPscPlc Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs NPOT Pro ao 
PMDB PmdbPoePtc Não 
DEM Obstrução 
PT Não 
DEM Ob.lnJçiio 
PSOB Obstrução 
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o SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra, em permuta com o Deputado Nelson 
Pellegrino. 

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, com muita alegria, registramos o proces
so de cooperação que se vai estabelecendo entre o 
Ministério da Educação do Governo brasileiro com o 
Governo do Haiti no sentido de contribuir na formação 
de profissionais e no ensino superior daquele pais. 

O Governo do Haiti enviou ao Brasil uma missão 
que visitou o MEC e universidades. A partir dai, está 
trabalhando, junto com o Ministério da Educação do 
Brasil, em convênios de cooperação para elevar o nrvel 
da educação daquele pais da América Latina. 

Como é do conhecimento de todos, o Congresso 
brasileiro autorizou a participação do Brasil na força de 
estabilização do Haiti, a pedido da Organização das 
Nações Unidas. O Brasil está lá; cooperou com a esta
bilização e com o processo eleitoral e agora colabora 
também com a consolidação daquele pais no plano 
da educação e da formação profissional. 

Desejamos que o Haiti encontre o seu caminho, 
estabilize-se como nação inteiramente autônoma e 
que as forças de estabilização da ONU que lá se en
contram encerrem o seu trabalho. 

Esse processo de cooperação na área de edu
cação entre o Brasil e o Haiti deve ser visto e come
morado por todos nós como uma ação relevante para 
elevar o processo de organização do sistema educa
cional daquele pais. 

Muito obrigado. 

O SR. ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei com o PTB. 

O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o partido na última votação. 

O SR. MARCELO ITAGIBA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

'0 SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

.O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de chamar a atenção 
de V.Exas. para um problema grave que os funcioná
rios administrativos da Policia Federal vêm enfrentan

do. Eles estão em greve, prejudicando a emissão de 
passaportes e a execução de atividades investigati
vaso Porém, não estão em greve porque querem, mas 
porque seus pleitos e desejos justos não estão sendo 
atendidos pelo Governo Federal. 

Fala-se aqui em aumento da carga tributária, fala
se em CPMF, mas, ao mesmo tempo, não se atende 
às justas reivindicações desses nobres servidores ad
ministrativos que buscam justiça e esperam que seja 
reconhecida a importância de suas carreiras. 

Os funcionários administrativos da Policia Federal 
são a mola mestra, são o coração do funcionamento de 
toda a estrutura do Departamento de Policia Federal. 

Por isso, peço a todos aqueles que se ,encontram 
no plenário apoio às reivindicações justas e necessá
rias dos servidores administrativos da Policia Federai, 
para que essa instituição, na verdade, seja o que todos 
desejamos: uma instituição independente, que não sir
va a governos, mas ao Estado e ao povo brasileiro. O 
pleito que faço a todos os representantes desta Casa 
é no sentido de que apóiem a causa dos servidores 
administrativos da Policia Federal. 

Muito obrigado. 

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidenie, O Depu
tado Fernando Gabeira chegou tarde. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Está 
encerrada a votação. A Presidência vai anunciar o re
sultado: 

VOTARAM 

SIM 7 
NÃO 297 
ABSTENÇÃO 5 
TOTAL 309 

REJEITADA A EMENDA AGLUTINATlVA N° 69. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO 

Proposição: PEC N" 558/2006 - EMENDA AGLUTI
NATIVA N" 69 - Nominal Eletrônica 

Infclo da votação: 26/0912007 20:37 

Encerramento da votação: 26/09/2007 21:00 

Presidiram a Votação: 

Arlindo Chinaglia 

J
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Para ilustrar,o Brasilpassa-a ser o 18°país da Amé
rica Latina a contar com uma lei específica para os casos 
de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Sem sombra de dúvida, valeu a pena. Existe o 
reconhecimento praticamente unânime da eficácia da 
lei, haja vista não haver reações e manifestações do 
próprio Poder Judiciário. Já disse e continuo dizendo 
para meus amigos da Justiça que valeu a pena a ins
tituição dessa lei tão importante. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, na votação anterior, meu voto foi de acordo com 
o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Carlos Alberto Le
réia. (Pausa.) Ausente. 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Rodova
lho. (Pausa.) Ausente. 

O SR. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas Parlamen
tares, gostaria de fazer um registro sobre a premiação 
de ontem a empresas que atuam na área do etanol e 
na produção de álcool e outros derivados no Brasil. 

Como exemplo de cooperativismo, mais uma vez, 
a COPERSUCAR levou o primeiro lugar na categoria 
de empresa destaque na produção de etanol e de açú
car. E o cooperativismo que dá certo nos pequenos, 
médios e grandes empreendimentos; dá certo também 
nas inovações tecnológicas e nas alternativas de renda 
e emprego por este Brasil afora; socializa os resulta
dos e permite que o Brasil, com toda a sua dimensão, 
possa ter a sua disposição instrumentos que servem 
para todo e qualquer setor e iniciativa, especialmente 
para os mais humildes, aqueles que não podem indi
vidualmente superar suas dificuldades. 

Fica o registro em homenagem à COPERSU
CAR, que, entre as grandes empresas e todas as que 
atuam com o etanol e a produção de açúcar, recebeu 
o prêmio de primeiro lugar. 

Parabéns por esse exemplo cooperativista! 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con

cedo a palavra à nobre Deputada Luciana Genro. 
(Pausa.) Ausente. 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Colbert 
Martins. 

O SR. COLBERT MARTINS (BlocoIPMDB·BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. 
Sras. e Srs. Deputados, amanhã o Ministro José Gomes 
Temporão estará na Bahia e anunciará as propostas e 
projetos do Ministério da Saúde com relação a trans
plantes e doação de órgãos pelo País. 

As pessoas que acompanharam pela televisão o 
que aconteceu em Petrolina, no último final de sema
na, quando uma criança foi atingida na cabeça e teve 
morte cerebral, viram que um ser pôde receber alguns 
dos seus órgãos, o que mostra o acerto da política do 
Ministério no intuito de que precisamos ter incentivos, 
bem como organização no sistema para aumentarmos 
os indices de transplantes no Brasil. 

Nós, que acompanharemos a visita do Ministro, 
entendemos serem necessárias condições financei
ras, condições de organização e gestão do sistema e 
das equipes - existem grandes equipes preparadas 
na Bahia, especialmente em Feira de Santana, minha 
cidade, onde já realizamos mais de 40 transplantes no 
passado, como também em Itabuna. 

É importante nos conscientizarmos de que o nú
mero de transplantes no Brasil pode e tem condição 
de ser aumentado a partir do trabalho de captação 
de órgãos. Apesar de a lei que obrigaria as pessoas 
a registrarem, na carteira de identidade, seu desejo 
de ser ou não doador não ter saído, várias outras cir
cunstâncias - algumas familiares, outras não - podem 
interferir nos processos de doação, que, inclusive, po
dem ser acelerados. 

Temos capacidade técnica para realizar trans
plantes. É obrigação do setor de saúde como um todo, 
em ãmbitos federal, estadual e municipal, propiciar 
recursos e pagamentos adequados às equipes. En
tendemos também que os recursos necessários para 
tais procedimentos devem ser aportados no Orçamento 
que estamos analisando. 

Sr. Presidente, é imprescindível conscientizar a 
Nação de que a possibilidade de doação e de recep
ção de órgãos ocorre em todo o Brasil, todos os dias 
e em circunstãncias muito semelhantes. Porém, ape
nas com ações efetivas de organização e gestão na 
captação de órgãos, com trabalhos junto às famílias 
e à mídia, cujo papel é importante na divulgação do 
processo, além da qualificação das equipes de trans
plantes, poderemos crescer nessa área. 

O Ministério da Saúde está no caminho adequa
do. Esperamos que Estados e Municípios e o Siste
ma Único de Saúde possam dar as respostas que o 
Brasil precisa. 

Muito obrigado. 
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1. que não há mágica: mais consumo 
presente é igual a menor investimento futuro 
e, portanto, menorconsumofuturo. Em outras 
palavras, existeumatroca ffsica intertemporal 
entre o distributivismo e o crescimento que 
deve ser cuidadosamenteponderada; 

2.quea solução fácildeaumentar acarga 
tributária não podemaisser repetida. Logo, os 
governos precisam sermaiseficientes nosseus 
gastos etransferir para o setorprivado a infra-es
trutura quepodialazerantesdastarefas sociais 
que lhes impôsa Constituição de 1988; 

3. que os sistemas de leilões desenvol
vidos pela teoria econômica permitem o mais 
eficiente uso dos recursos na transferéncia 
para o setor privadodas tarefas que o estado 
não pode mais cumprir; 

4. que o setor privadosó podecorrer ris
cos bemavaliados e limitados, o que exige, pri
meiro, o respeito absolutoà propriedade priva
da e, segundo, a totalestabilidade da regulação 
por meio de agências bem concebidas; 

5.queé preciso estabilizar (nãoreduzir ou 
cortar)em termosffsicos, percapita, os gastos 
públicos, aprofundando o seucontrole parame
lhoraros serviços prestados e, finalmente, 

6. que é necessário aproveitar o atual 
momento de bonança para reduzir, lenta e 
seguramente, a relação entre a carga tribu
tária e o PIB. 

Esses são os estimulos fundamentais para Co' 
locar o Brasil na trilha do crescimento aceleradocom 
equillbrio interno e externo e mais justiça social. 

• O economista Antonio De~im Netto foi 
deputado federal, ministroda Agriculturae da 
Fazenda. 

o SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR.EDINHO BEZ (BlocoIPMDB-SC. Pela ordem. 
Sem'revisão doorador.) - Sr. Presidente, Sras. eSrs. Depu
tados, gostaria de fazer o registro dos reflexos da Lei n° 
11.340, de2006, quealterou o Código Penal emlavordas 
mulheres vitimas de violência doméstica e sexual. 

Um ano após sua entradaem vigor, a lei que ga
nhooo nome deMariada Penha, umamulher de60 anos 
Ilder do movimento em defesa dos direitos da mulher 
e uma emblemática vítima da violência doméstica, de 
acordo coma opinião unânime de especialistas e defen
sores dos díreltos das mulheres, realmente pegou. 

Desde sua entrada em vigor, o agressor passou 
a poder ser preso em flagrante ou preventivamente, e 
o tempo máximo de permanência na prisão aumen
tou de 1 para 3 anos, ou seja, a lei alterou a pena por 
lesão corporal, que passou de 6 meses a 1 ano para 
de 3 meses a 3 anos. 

Os efeitos da Lei Maria da Penha, promulgada 
em 22 de setembro de 2006, podem ser percebidos 
pelo número de açõesnos juizados, por exemplo, cata
rinenses. Foram4,7 mil, além de 1.046 medidas prote
toras,como afastamento do lar e prisõesem flagrante, 
e preventivas, que antes não existiam. 

Em termos de Brasil, foram instaurados 32.630 
inquéritos policiais e 10.450 processos criminais, foram 
efetuadas 864 prisões em flagrante e 77 prisões pre
ventivas e foram deferidas 5.247 medidas protetoras 
deferidas (dadosde outubro de 2006 a maio de 2007 
referentes aos 20 juizados/varas que responderam a 
pesquisa sobre suas atividades). 

Antes da criação da Lei Maria da Penha, nos 
casos de violência doméstica, eram feitoS termos cir
cunstanciados de ocorrência - TCOs, pelos quais o 
acusadoerageralmente condenado a pagarumacesta 
básica ou a prestar serviços comunitários. 

Hojesão instaurados inquéritos policiais, que de
mandam investigação, reunião de provas e coleta de 
depoimentos, entre outros procedimentos que podem 
levar o acusado à cadeia. 

Cientes da novarealidade, os agressores muitas 
vezesse antecipam à denúncia da mulhere vão à dele
gacia relataralguma ocasião em que houveagressão, 
para tentar evitar a punição. 

A lei certamente trouxe avanços, mas algumas 
dificuldadesainda precisam ser vencidas, como a falta 
de estrutura nas delegacias da mulher para encami
nhar os inquéritos policiais. 

Em Florianópolis, Capital catarinense, ondeainda 
nãoexistemcasas abrigo,a Secretariade Assistência 
Social abriu processo de licitação para a construção 
de um centro de referência, com atendimento jurfdico, 
psicológico e assistencial. A estrutura de apoio à lei 
ainda não é eficiente,pois falta pessoal, casas abrigo, 
palcóloços, apoio médico-hospitalar e varas especiais 
para os casos de violência doméstica. 

O certo é queo Estado, enfim, assumiu a posição 
de "meter a colher em briga de marido e mulher", pois 
essa lei retiroua violência doméstica do lugar comum 
e deu-lhe a devida importância. 

Embora, tecnicamente falando, a iei tenha suas 
impropriedades, não podemos deixar de ressaltarque, 
com seu advento, triplicou a penaaos agressores, en
durecendo o tratamento e a pena imposta. 
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o SR. PAULO MALUF (PP-SP. Pela ordem.Sem 
revisãodo orador.)- Sr.Presidente, Sras. e Srs.Depu
tados, a revista Veja desta semana traz, na pág. 81, 
um artigo assinado pelo ex-Ministro da Fazenda, do 
Planejamento e da Agricultura e Professor da Uni
versidade de São PauloAntonio Delfim Netto. Peçoa 
V.Exa. a transcrição desse artigo nos Anais da Casa. 
Mas passo a ler alguns tópicos: 

"1. que não há mágica: mais consumo 
presente é igual a menor investimento futuro 
e, portanto, menor consumofuturo.Em outras 
palavras, existe uma troca ffsica intertemporal 
entre o distributivismo e o crescimento que 
deve ser cuidadosamente ponderada; 

2.quea solução fácil deaumentar a carga 
tributárianão pode mais ser repetida. Logo, os 
governos precisam sermaiseficientes nosseus 
gastos e transferir para o setorprivado a infra-es
trutura quepodiafazerantesdastarefas sociais 
que lhe impôs a Constituição de 1988;" 

Além decitaresseartigodoeminente ex-Ministro e 
Prof. AntonioDelfimNetto, destaco que The Economist, 
a revista de economia mais lidanoscentros financeiros 
internacionais, publicauma relação com maisde 50 pa
ísese seusrespectivos crescimento. balança comercial, 
balança de pagamentos e taxas de juros.Constata-se 
que paísesem desenvolvimento - China, índia, Argen
tina, Polônia, Turquia, Austrália, Hong Kong, entre ou
tros - têm juro e carga tributária baixos e moeda des
valorizada, para incentivar a exportação. O Brasil está 
na contramão da história: juro e carga tributáriaaltos e 
moedaaltamentevalorizada. O País podecrescer8%, 
9%ou 10%ao ano graças àsaçõesmeteorológicas que 
Deusnosdeu.É sóbaixar a taxa dejuros, nãoaumentar 
a cargatributária,aumentaras taxas de investimento e 
desvalorizar a moeda para exportar mais. 

Muito obrigado, Sr.Presidente. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR: 

Artigo 

O estado e o crescimento 

Antonio Delfim Netto 

Desde 1994,a carga tributáriaaumentou 12pon
tos percentuais,algo próximode 320 bilhões de reais. 
Esse valor equivale a quatro anos de receita do esta
do de São Paulo 

Para entender a tragédia de nossa excessiva carga 
tributária, bastauminstante de reflexão. Quando o Brasil 
crescía robustamente em tornode 9%,com o emprego 

aumentando a 3% ao ano,a carga era de 24% do pro
duto interno bruto(PIS) e o estado investia quase20% 
dos seus recursos, ou cercade 4% do PIS. Com esses 
recursos foram construídos portos, estradas etoda uma 
infra-estrutura de energia e telecomunicações. A taxade 
inflação era, então, decrescente. Hojea carga tributária é 
daordem de36%do PIB, a maiordo mundo emergente. 
A médiade crescimento do PIS entre 2001 e 2007, no 
entanto, serádaordemde3,2%, commodesto aumento 
do emprego. Temos hojeos beneficios de uma inflação 
civilizada e de umequilíbrio externo produzido maispor 
um acidentehistórico do que por nossasvirtudes, mas 
o estado investe menosdo que 5% dos seus recursos. 
Isso montaa menosde 2% do PIB, volume insuficiente 
até para repora depreciação da infra-estrutura consu
mida nos últimos vinte anos. 

O quesignifica issofisicamente? Umcontrafactual 
é esclarecedor. Neste anoo PIBdeverá serdaordemde 
2,6 trilhõesde reais. De 1994aos nossosdias,a carga 
tributária aumentou 12pontos porcentuais emrelação ao 
PIB.lssosignifica queo'qoverno elevou suaapropriação, 
na formade imposto, em algo próximo a 320 bilhões de 
reais por ano. Esse valor é igual a quatro anos de re
ceitado estadode São Paulo! Imaginem o efeito disso 
nas mãos do setor privado mais eficiente: eie estaria 
produzindo mais investimentos, mais empregos e mais 
salários, O contrafactuai não reforça algumas críticas 
ideológicas equivocadas àspolíticas sociais dogoverno. 
Quandoesteé incapazde construir as condições para 
gerar postos de trabalho socialmente úteis, ele deve, 
sim, promovera assistência e melhorara igualdade de 
oportunidade paraos menosfavorecidos pelomercado. 
Noregime de SUfrágio universal, as políticas sociais são 
condição da própria sobrevivência daeconomia demer
cado. Estaé compatlvel coma liberdade individual, mas. 
sendo umprocesso competitivo feroz, ígnora o desejo de 
relativa igualdade impresso no DNA do Homo sapiens. 
Sendouma "competição", o mercado só adquire o mí
nimode moralidade quandotodosos competidores, no 
pontode partida, têmcapacidades relativamente iguais. 
Esse é o papeldas políticas sociais. 

Encarar essarealidade nãoé darapoioà evidente 
ineficiência do estado, mas reconhecer as condições 
objetivas hoje existentes. Depois da Constituição de 
1988,nãose podeesperar delemuitomaisdo que me
lhorar a sua gestão no provimentodos bens públicos 
que só ele pode fazer - segurança interna e externa, 
razoável graude justiça,universalização da saúdee da 
educaçãoe a estabilidadedo valorda moeda.E, para
lelamente, convenceros governos- que são o estado 
em trânsito - de que, se querem mesmo estimular o 
crescimento e o emprego, devem levarem conta: 
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Estamos observando quetodas asjustnicatívas são 
nosentido dequea CPMF é umtributo, cujos recursos ar
recadados serão empregados nasaúde pública e empro
gramas sociais. Aomesmo tempo, a intenção doGoverno 
estáexpressa no texto legal para a suadesvinculação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Man
tém a orientação. 

O SR.PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - A Pre
sidênciasolicita às Sras.Deputadase aos Srs. Depu
tados que tomem seus lugares, a fim de dar inIcio à 
votaçãopelo sistemaeletrônico. 

Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto. 
O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Como 

votam os Srs. LIderes? 
O SR. MENDONÇA PRADO (DEM-SE. Pelaor

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o De
mocratas orienta obstrução. 

O SR.ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, PSDB em obstrução. 

O SR. PAULO ABI·ACKEL (PSDB-MG. Pelaor
dem.Semrevisãodo orador.) - Sr.Presidente, Minoria 
em obstrução. 

O SR_ PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O 
PSOL também está em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Todas 
as votações têm sido nominais e continuarão sendo. 
Douessa informação paraque as Sras. e os Srs.Depu
tados percebam que o prazode ir e vir ao plenárioestá 
reduzido, não há interstlcio, não há espaço, podedurar 
20 ou 30 minutos. 

O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr.Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or
dem. Sem revisão doorador.) - Sr. Presidente, navotação 
anterior, votei de acordocom o Partido Progressista. 

O SR. JORGE BITTAR (PT-RJ. Pelaordem.Sem 
revisãodo orador.) - Sr.Presidente, na votação ante
rior, votei com o partido. 

.O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o Partido Progressista. 

O SR.HENRIQUE AFONSO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido. 

O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB-GO. 
Pelaordem.Sem revisãodo orador.)- Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Gos
taria de responderà indagaçãodo DeputadoRonaldo 
Caiado sobre a razão da Emenda Aglutinativa n° 74 
ter sido prejudicada. 

Na verdade, ela impede que a Lei da CPMF seja 
prorrogada agora. Esse é seu objetivo. Ocorre que a 
conjugação do relatório do DeputadoAntonio Palocci 
com a Emenda n° 28 permite sua cobrançaaté 2011. 
Portanto, isso coloca a Emenda Aglutinativa n° 74 
como substitutivo. Assim, torna-se inaplicável o caput 
aprovadopela Comissão Especial. 

OSR.RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela ordem. 
Semrevisão doorador.) - Sr. Presidente, a linha de raciocf
nioe o objetivo dessa emenda aglutinativa foiestabelecer 
que, aprovada a CPMF, teremos uma nova leiquenormati
zará a distribuição deseusrecursos. Estamos dizendo que 
não seráessalei, que já existe, que vai normatizar. Será 
outra. Seráumanova redistribuição do 0,38%. 

Sendo assim, não entendemoso porquê dá re
jeição dessa emenda aglutinativa. 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Depu
tado Ronaldo Caiado, há mais uma informação, que 
não mencionamos, que se conjugacom o que a Mesa 
disse até o momento. Vou, então, adicioná-Ia, porque 
resolveesse questionamento de V.Exa. 

O art.84,§ 1°,doAtodasDisposições Constttucio
naisTransitórias estabelece que é exatamente essa lei 
quetratada prorrogação da CPMF. Portanto, V.Exa.teria 
razão, se nãoconstasse do próprio Atodas Disposições 
Consthuclonais Iransitórias que é essae não outra lei. 

O SR. FILIPE PEREIRA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. FILIPE PEREIRA (BlocoIPSC-RJ. Pela or
dem.Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, votei con
forme a orientação da bancadana votaçãoanterior. 

O SR. ADEMIR CAMILO (Bloco/PDT-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se 
estivesse presente, teria votado com o partido nas 
votaçõesanteriores. 

O SR. NATAN DONADON (Bloco/PMDB-RO. 
Pelaordem.Sem revisãodo orador.) - Sr. Presidente, 
também votei com o partido na votação anterior. 

O SR. GASTÃO VIEIRA (Bloco/PMDB-MA. Pela 
ordem.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o PMDB nas votações anteriores. 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Con
cedo a palavra ao Deputado Edinho Bez. {Pausa.} 

O SR. PAULO MALUF - Sr. Presidente, peço a 
palavrapela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 
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O SR. DAMIÃO FELlCIANO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa.a palavra. 

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (Bloco/PDT-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 
votei, mas meu voto não apareceu no painel. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Acon
tece. V.Exa. está testemunhando sua presença. 

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. 
votei de acordo com o partido. 

O SR.MARCELOTEIXEIRA (PR-CE. Pelaordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu também 
votei, mas meu voto não foi consignado. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or
demo Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, uma 
reclamação técnica. Já pela segunda vez, quando reo
rientamos o voto, e voto anulando a digitação anterior, 
aparece a inscrição "votação não autorizada". Como 
V.Exa.anunciou o fim, meu voto continua "sim"em vez 
de obstrução. Deve ser algum problema técnico. É a 
segunda vez que acontece. 

O SR.PRESIDENTE(Arlindo Chinaglia)_ Pedirei 
a um assessor que verifique. 

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR-CE. Pela or
demo Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, votei 
com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) _ Em 
votação a Emenda Aglutinativa nO 69: 

EMENDA AGLUTINATIVA N° 69
 
(Emenda n° 28/07-CE e Substitutivo Adotado pelo
 
Relator na Comissão Especial à PEC 558-Al06)
 

Art. 1° O caput do art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo 
ou despesa,até 31 de dezembrode 2011 , vinte 
porcentoda arrecadação da Uniãode impostos, 
contribuições sociaise de intervenção nodorní
nio econômico, já instituídos ou que vierem a 
ser criados até a referidadata, seus adicionais 
e respectivos acréscimos legais." (NR) 

§ . 
§ 2° Excetua-seda desvinculaçãode que 

trata o "caput" deste artigo a arrecadação de 
tributos instituídos em caráter provisório". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Já 
houve o encaminhamento, 2 contra e 2 a favor,e ago
ra para orientação de bancada. 

O SR. NAZARENO FONTELES- Sr.Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Pela or
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Já 
houve orientação de bancada também. 

A SRA. íRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB-GO. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, justifico o voto: votei com a bancada. 

O SR. PRESIDENTE(ArlindoChinaglia)- Porse 
tratar de outra sessão, mesmo tendo havidoorientação 
de bancada, daremos a chance de reorientarem, mas 
no painel constará qual foi a orientação. 

O SR. ASDRUBAL BENTES - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa.a palavra. 

O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB-PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com o PMDB. 

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
de acordo com o partido. 

O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 

com o partido na votação anterior. 
A SRA. REBECCA GARCIA (PP-AM. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei 
de acordo com o PP. 

O SR. PRESIDENTE(Arlindo Chinaglia) - A Pre
sidência solicita a todas as Sras. Deputadas e a todos 
os Srs. Deputados que tomem os seus lugares. 

O SR. MENDONÇA PRADO - Sr. Presidente, 
para orientar. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Per
gunto a V.Exa.se vai alterar a orientação? 

O SR. MENDONÇA PRADO - Sr. Presidente, é 
uma nova sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não é 
obrigatório, mas se V.Exa. quiser orientar, pode. 

O SR. MENDONÇA PRADO (DEM-SE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como 
estamos observando uma série de contradições no 
texto, desejamos corrigi-Ias para que a população, 
principalmente os contribuintes não sofram mais uma 
apunhalada em razão dos erros. 

Queremos evitar que em relação à CPMF haja 
a desvinculação estabelecida. Queremos aprovar a 
Emenda Aglutinativa n° 69. Por isso nossa orientação 
é no sentido de aprovar a proposta do Democratas. 
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Airton Roveda 
Alceni Guerrà 
Andre VaTgas 
Angelo Vanhoni 
Assis do Couto 

Barbosa Neto 

Chico da Princesa 
Dilceu Sperafico 
Dr. Rosinha 
Gustavo Frue1: 
Hennes Parcianello 
Luiz Carlos Hauly 
Luiz Carlos Setim 
Marcclo Almeida 
Nelson MeUrcr 
Odilio Balbinotti 
Ratinho Junior 
Rocha Loures 
Tot:al Paraná: 18 
Santa Catarina "(SC) 
Angela .Amin 
Carlit:o Merss 
Celso Maldaner 
Décio Lima 
Fernando Coruja 
João Pizzolatti 
José Carlos Vieira 
Nelson Goetten 
Valdir Colatto 
Zonta 
"l'o1:al Santa Catarina: 10 
Rio Grande do Sul (aS) 
Adão Pretto 

Beto Albuquerque 

Darclsio Perondi 
Germano Bonow 
Henrique Fontana 
Ibsen Pinheiro 
Luciana Genro 
Luiz Cartos BUSBto 

Manuela DÁvila 

Marco Maia 
Maria do Rosário 
Paulo Pimenta 
Paulo Roberto 
PepeVargas 

Potnpeo de Ma1:tos 

Renato Molling 
Sérgio Moraes 
Tarcisio Zinunennann 

Vieira da Cunha 

Vilson Covatti 
Total Rio Grande do Sul: 20 

PR 
DEM 
PT 
PT 
PT 

PDT 

PR 
PP 
PT 
PSDB 
PMDB 
PSDB 
DEM 
PMDB 
PP 
PMDB 
PSC 
PMDB 

PP 
PT 
PMDB 
PT 
PPS 
PP 
DEM 
PR 
PMDB 
PP 

PT 

PSB 

PMDB 
DEM 
PT 
PMDB 
PSOL 
PTB 

PCdoB 

PT 
PT 
PT 
PTB 
PT 

PDT 

PP 
PTB 
PT 

PDT 

PP 

Não 
Obstrução 
Não 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Não 
Não 
Não 
Obstrução 

PmdbPscPtc Não 
Sim 
Obstrução 

PmdbPscPtc Não 
Não 

PmdbPscP1:c Não 
PmdbPscP1:c Não 
PrndbPscP1:c Não 

Não 
Não 

PmdbPscPtc Não 
"Não 
Obstrução 
Não 
Obstrução 
Não 

PmdbPscPtc	 Não 
Não 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs NIl 
Prb o 
PmdbPscPtc Não 

Obstrução 
Não 

PmdbPscPtc	 Não 
Sitn 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Não 
Não 
Não 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Pl'b o 

Não 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-Pro 80 

Não 
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Mârcio França 

Milton Monti 
Nelson Marquezelli 
Paulo Malur 
Paulo Renato Souza 
Paulo Teixeira 
Regis de Oliveira 

Reinaldo Nogueira 

Renato AJnary 
Ricardo Berzoini 
Ricardo Izar 
Ricardo Tripoli 
Roberto Santiago 
Vicentinho 
Waller Ihoshi 
WiIlianl Woo 
Total Silo Paulo: 44 
Mato Grosso (MT) 
Carlos Abicalil 
Eliene Lima 
Hontero Pereira 
Pedro Heruy 
Thelma de Oliveira 

Valtenir Pereira 

Wellington Fagundes 
Total Mato Grosso: 7 
Distrito Federal (DF) 
Augusto Carvalho 
Jofran Frejat 
Osório Adriano 

Rodrigo Rollentberg 

Total Distrito Federal: 4 
Goiás (GO) 
Chico Abreu 
Jo110 Campos 
Jovair Arantes 
Pedro Chaves 
Pedro Wilson 
Rubens Otoni 
Sandes Júnior 
Sandro Mabel 
Total Goiás: 8 
Mato Grosso do Sul (MS) 
Antônio Carlos Biffi 
Antonio Cruz 

Dagoberto 

Geraldo Resende 
Vander Loubet 
Waldir Neves 
Total Mato Grosso do Sul: 6 
Paraná(pR) 

PSB 

PR 
PTB 
PP 
PSDB 
PT 
PSC 

PDT 

PSDB 
PT 
PTB 
PSDB 
PV 
PT 
DEM 
PSDB 

PT 
PP 
PR 
PP 
PSDB 

PSB 

PR 

PPS 
PR 
DEM 

PSB 

PR 
PSDB 
PTB 
PMDB 
PT 
PT 
PP 
PR 

PT 
PP 

PDT 

PMDB 
PT 
PSDB 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Pro ao 

Não 
Não 
Não 
Obstrução 
Não 

PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs

N_aoPro 
Obstrução 
Não 
Não 
Obstrução 
Não 
Não 
Obstrução 
Obstrução 

Não 
Não 
Não 
Não 
Obstrução 

PsbPdtPCdoBPmnPhs
N_Pro ao 
Não 

Sim 
Não 
Obstrução 

PsbPdtPCdoBPnmPhs Nã 
Pro	 o 

Não 
Obstrução 
Não 

PntdbPscPtc	 Não 
Não 
Não 
Não 
Não 

Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Pro ao 
PrndbPscPtc Não 

Não 
Obstrução 
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Prb 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc Não 
Edson Santos PT Não 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc Não 

Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Geraldo Pudim PMDB PrndbPscPtc Não 
Jair Bolsonaro PP Sim 
Leandro Sampaio PPS Obstrução 

Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc Não 
Luiz Sérgio PT Não 
Marcelo ltagiba PMDB PmdbPscPtc Não 

Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc Não 
Pastor Manoel Ferreira PTB Não 
Simão Sessim PP Não 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc Não 
Suely PR Não 
Vinicius Carvatbo PTdoB Não 
Total Rio de Janeiro: 28 
SAo Paulo (SP) 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc Não 
Antonio Carlos Mendes Tharne PSDB Obstrução 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Obstrução 
Antonio Palocci PT Não 
Arlindo Chinaglia PT Art. 17 
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim 
BetoMansur PP Não 
Cândido Vaccarezza PT Não 
Carlos Zarattini PT Não 
Devanir Ribeiro PT Não 
Dr. Nechar PV Não 
Dr. Talmir PV Não 

Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Duarte Nogueira PSDB Obstrução 
Edson Aparecido PSDB Obstrução 
Emanuel Fentandes PSDB Obstrução 
Fentando Chucre PSDB Obstrução 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc Abstenção 
Frank Aguiar PTB Não 
Ivan Valente PSOL Obstrução 
Janete Rocha Pietá PT Não 
Jilmar Tatto PT Não 
José Eduardo Cardozo PT Não 
José Genoino PT Não 
José Paulo Tóffano PV Não 
LobbeNeto PSDB Obstrução 
Luciana Costa PR Não 

Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro 1m 
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Eduardo Barbosa
 
Elismar Prado
 
Fernando Diniz
 
George Hilton
 
Gilmar Machado
 
Jaime Martins
 

JôMoraes 

João Binar 
José FelTlando Aparecido de Oliveira 
Juvenil Alves 
Leonardo Monteiro 
Lincoln PorteIa 
Luiz Fernando Faria 
Márcio Reinaldo Moreira 
Marcos Montes 
Maria do Carmo Lara 
Maria Lúcia Cardoso 
Mário de Oliveira 

Mário Heringer 

Miguel Corrêa Jr. 

Miguel Martini 

Narcio Rodrigues
 
OdairCunha
 
Rafael Guena
 
Reginaldo Lopes
 
Rodrigo de Castro
 
Saraiva Felipe
 
Virgílio Guimarães
 
Total Minas Gerais: 33
 
Esp(rito Santo (ES)
 
Carnilo Cola
 
lrinyLopes
 
LeIo Coimbra
 
Luiz Paulo Vel1ozo Lucas 

Manato 

Rita Camata
 
Rose de Freitas
 

Sueli Vidigal 

Total Espirito Santo: 8 
Rio de Janeiro (RJ) 
Andreia 2ito 

Arnaldo Vianna 

Bernardo Ariston 

Brizola Neto 

Carlos Santana 
Chico Alencar 
Cida Diogo 
Or. Adilson Soares 
Edmiison ValentiJn 

PSDB 
PT 
PMDB 
PP 
PT 
PR 

PCdoB 

DEM 
PV 
S.Part. 
PT 
PR 
PP 
PP 
DEM 
PT 
PMDB 
PSC 

PDT 

PT 

PHS 

PSDB 
PT 
PSDB 
PT 
PSDB 
PMDB 
PT 

PMDB 
PT 
PMDB 
PSDB 

PDT 

PMDB 
PMDB 

PDT 

PSDB 

PDT 

PMDB 

PDT 

PT 
PSOL 
PT 
PR 
PCdoB 

Obstrução 
Não 

PmdbPscPtc	 Não
 
Não
 
Não
 
Não
 

PsbPdtPCdoBPnmPhs Nã 
Prb o 

Abstenção 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
Obstrução 
Não 

PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc	 Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao
 

Não
 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs N-

Pro ao 

Obstrução 
Não 
Obstrução 
Não 
Obstrução 

PmdbPscPtc Não 
Não 

PmdbPscPtc Não
 
Não
 

PmdbPscPtc Não
 
Obstrução 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Pro ao 
PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs Nã
Pro	 o 

Obstrução 
PsbPdtPCdoBPnmPhs N-
Prb ao 
PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Não 
SilTl 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs Não 
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Total P~TD8IDbuco:J5
 
Alagoas (AL)
 
Augusto Farias
 
Benedito de Lira
 
Carlos Alberto Canuto
 
Cristiano Matheus
 

Francisco Tenorio 

Mauricio Quintella Lessa
 
Toral Alagoas: 6
 
Sergipe (SE)
 
lran Barbosa
 
Mendonça Prado
 

Valadares Filho 

Total Sergipe: 3
 
Habfa(BA)
 

Alice Portugal 

Antonio Carlos Magalhães Neto 
Claudio Cajado 
Colbert Martins 

Daniel Almeida 

Edigar Mão Brimca 
Edson Duarte 
Fábio Souto . 
Guilherme Menezes 
João Almeida 
João Carlos Bacelar 
João Leão 
José Carlos Araújo 
José Rocha 
Joseph Bandeira 
Jusmati Oliveira 
Jutahy Junior 
Marcelo Guimarães Filho 
Mário Negromonte 
Nelson Peltegrino 
Paulo Magalhães 
Roberto Britto 
Sérgio Barradas Carneiro 

Severiano Alves 

Tonha Magalhães 

Uldurico Pinto 

Veleso 
Walter Pinheiro 
Total Habia: 28 
Minas Gerais (MG) 
Antônio Andrade 
Aracely de Paula 
Carlos Willian 
Ciro Pedrosa 
Edmar Moreira 

PTB 
PP 
PMDB 
PMDB 

PMN 

PR 

PT 
DEM 

PSB 

PCdoB 

DEM 
DEM 
PMDB 

PedoB 

PV 
PV 
DEM 
PT 
PSDB 
PR 
PP 
PR 
PR 
PT 
PR 
PSDB 
PMDB 
PP 
PT 
DEM 
PP 
PT 

PDT 

PR 

PMN 

PMDB 
PT 

PMDB 
PR 
PTC 
PV 
DEM 

Não 
Não
 

PmdbPscPtc Não
 
PmdbPscPtc Não
 
PsbPdtPCdoBPnmPhs N-

Prb aO
 

Não
 

Não 
Obstrução 

PsbPdtPCdoBPinnPhs Nã 
Prb o 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Obstrução 
Obstruçilo 

PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Não 
Não 
Obstrução 
Nilo 
Obstrução 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
Obstrução 

PmdbPscPtc	 Não 
Não 
Não 
Obstrução 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPnmPhs Nã 
Prb	 o 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb	 o 
PmdbPscPtc	 Nilo 

Nilo 

PmdbPscPtc Não 
Não 

PrndbPscPtc Não 
Não 
Obstrução 
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José Guimarães
 
José Pimentel
 
Lco Alcântara
 
Manoel Salviano
 
Mauro Benevides
 
Paulo Henrique Lustosa
 
Raitnundo Gornes de Matos
 
Vicente Arruda
 
Total Ceará: 15
 
Píauf(pI)
 

Átila Lira 

B. Sá 

Ciro Nogueira
 
Marcelo Castro
 

Osmar Júnior 

Total Piaw: 5
 
Rio Grande do Norte (RN)
 

Fábio Faria 

Fátima Bczerra
 
João Maia
 

Rogério Marinho 

Total Rio Grande do Norte: 4 
Paraiba (PB) 
Annando Abllio 
Luiz Couto 
Wellington Roberto 
Wilson Braga 
Wilson Santiago 
Total ParaIba: 5 
Pernambuco (PE) 

AnaArraes 

Annando Monteiro
 
Bruno Araújo
 
Carlos Eduardo Cadoca
 

Fernando ~lho Filho 

Fernando Ferro 
Inocêncio Oliveira 
José Mendonça BezelTa 
José Múcio Monteiro 

Marcos Antonio 

Mauricio Rands 
Pedro Eugênio 

RemIdo Calheiros 

Silvio Costa 

Wolney Queiroz 

PT 
PT 
PR 
PSDB 
PMDB 
PMDB 
PSDB 
PR 

PSB 

PSB 

PP 
PMDB 

PCdoB 

PMN 

PT
 
PR
 

PSB 

PTB 
PT 
PR 
PMDB 
PMDB 

PSB 

PTB 
PSDB 
PMDB 

PSB 
PT 
PR 
DEM 
PTB 

PRB 

PT 
PT 
PedoB 

PMN 

PDT 

Não 
Não 
Abstenção 
Não 

PrndbPscPtc Não 
. PmdbPscPtc Não 

Obstrução 
Não 

PsbPdtpCdoBPntnPhs N-
Prb ao 

PsbPdtpCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Não 
PrndbPscPtc Não 
PsbPdtpCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

PsbPdtpCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs N-
Prb ao 

Não 
Não 
Não 

PmdbPscPtc Não 
PtndbPscPtc Não 

PsbPdtpCdoBPrnnPhs Nã 
Prb o 

Não 
Obstrução 

PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Não 
Não 
Obstrução 
Não 

PsbPdtpCdoBPrnnPhs Nã 
Prb o 

Não 
Não 

PsbPdtpCdoBPrnnPhsN-
Prb ao 

PsbPdtPCdoBPntnPhs N-
Prb ao 
PsbPdtpCdoBPntnPhs N-
Prb ao 
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Praciano 
Sitas Câtnara 

Vanessa Grazziotin 

Total Alnazonas: 5 
Rondonia (RO) 
Anseltno de Jesus 
Eduardo Vaiverde 
Ernandcs Atnorim 
Lindotnar Garçon 
Marinha Raupp 

Mauro Nazi f 

Total Rondonla: 6 
Acre (AC) 
Fernando Melo 
Flaviano Melo 
Nilson Mouriio 

Perpétua Almeida 

Sergio Petecão 

Total Acre: 5 
Tocantins (TO) 
João Oliveira 

Laurez Moreira 

Lázaro Botelho 
Moises Avelino 
NDtnarRuiz 
Osvaldo Reis 
Vicentinho Alves 
Total Tocantins: 7 
Maranbilo (MA) 
Clóvis Fecury 
Davi Alves Silva Júnior 

Flávio Dino 

Gastão Vieira 

Julião AnUn 

Pedro Fernandes 
Proressor Setimo 
S'arney Filho 
Waldir Maranhão 
Total MaranhAo: 9 
Ceará (CE) 
Anfbal GoDles 

Ariosto Holanda 

Chico Lopes 

Eudes Xavier 
Eugerúo Rabelo 
Fiávio Bezerra 
Oorete Pereira 

PT 
PSC 

PCdoB 

PT 
PT 
PTB 
PV 
PMDB 

PSB 

PT 
PMDB 
PT 
PedoB 

PMN 

DEM 

PSB 

PP 
PMDB 
DEM 
PMDB 
PR 

DEM 
PSC 

PC<lloB 

PMDB 

PDT 
PTB 
PMDB 
PV 
PP 

PMDB 

PSB 

PedoB 

PT 
PP 
PMDB 
PR 

Não 
PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Não 
Não 
Não 
Não 

PrndbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs N-
Prb ao 

Não 
PmdbPscPtc Não 

Não 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs Não 
Prb ' 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Obstrução 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Não 
PmdbPscPtc Não 

Obstrução 
PrndbPscPtc Não 

Não 

Obstrução 
PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 
PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs Nil 
Prb o 

Nilo 
PtndbPscPtc Não 

Não 
Não 

PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nil 
Prb o 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Não 
Não 

PmdbPscPtc Não 
Não 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Ghinaglia) - Está 

encerrada a votação. (Pausa.) Todos sabem que de
vem permanecer em plenário. 

O SR. CARLOSWILLlAN - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CARLOSWILLlAN (Bloco/PTG-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei com o Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Ghinaglia) - Que 
responsabilidade! 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Ghinaglia) - Anun
cio o resultado da votação: 

R.esultado da 'Votação
 
Si'rn:
 
N'ilo: 
.Abstenção:
 
TotaJ da. Votação:
 
.Art. 17:
 
Total QUOru.rt'1l:
 

Obstrução:
 

Orlent:açAo 
PrndbPscPtc: 
PT:
 
PsbPdtPCdoBPn>nPhsPrb:
 
DElVf: 
PSDB: 
PR; 

PP:
 
PTB:
 
PV; 
PPS:
 
PSClL:
 
lVIINClRIA: 

ParJa.....entar
 
RaraiRla ('R.R.)
 
Angela PorteIs
 
Edio L.opes
 
Luciano Cas'trO
 

I\;faria Helena 

Neud,Q Ca.mpos
 
Urzen..i R.ocha
 
":I"ot"aJ Roraima: ti
 
AD'IIapá (AP)
 
Dalva Figueiredo
 
Luccnira. Pin1.entel
 

Sebastião Bala Rocha 

To.-al .A..nl.apá: 3 
Pará (PA)
 
Bet:o Faro
 
Elcione Barbalho
 
Jadcr Barnalho
 
Lira ~aia
 

Lúcio Va.le
 
VVladirnir Costa
 
Tot:aI Paré: fi
 
A .....a7...o...as (AJ\I:I.)
 
Átila Lins
 

I\I.larcel0 Serafi lTl. 

VOTARAM 

SIM 7
 
NÃO 256
 
ABSTENÇÃO 3
 
TOTAL 266
 

REJEITADO O REQUERIMENTO DE RETIRADA 
DE PAUTA DA PEG 558. DE 2006. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO 

Proposição: PEG N° 558/2006 - REQUERIMENTO 
DE RETIRADA DE PAUTA - Nominal Eletrônica 
Início da votação: 26/09/2007 20:25 
Encerramento da votação: 26/09/2007 20:33 
Presidiram a Votação: 
Arlindo Ghinaglia 

7
 
256
 
3
 
266
 
1 
267
 
47
 

Nilo 
Não 
Não 
Obstrução 
Obstrução 
Não 
Nilo 
Não 
Nilo 
Obstrução 
Obsb"ução 
Obstruçã.o 

Partido	 Bloco Voto 

PT Nilo 
P1\.oIDB PYTlldbPscPt.c Nilo 
PR Não 

PsbPdtPCdoBPrn.nPhs NãPS13 Prb ao 
PP Nilo 
PSDB Obstrução 

PT Não 
PR Não 

PsbPd1PCdoBPrn:nPhs NãoPDT Pro 

PT	 Não 
P~B Pnl.dbPscPl(c Não 
P~B PlTldbPscPtc Não 
DE..,. Obstrução 
PR Não 
Pl\ofl>B PrndbPscPtc Não 

PlVIDB	 PrndbPscPtc Niio 
PsbPd"lPCdoBP:rnnPhs NPSB Prb	 ",o 
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o SR. DAMIÃO FELlCIANO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (Bloco/PDT-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
gistro que o PrefeitoJario Vieira Feitosa,da cidade de 
Pombal, na Parafba, morreu tragicamente numacidente 
automobilfstico. Ele era um jovem de 34 anos e reali
zava excelente trabalho na Prefeitura. A Parafbaestá 
consternada com seu falecimento. 

Solicito a V.Exa. que registre essa intervenção 
nos Anais da Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem, para fazer um 
comunicado do interesse do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa.a palavra. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras.e Srs.Deputados, recebia informaçãode 
que o Senado Federal rejeitoua Medida Provisória n° 
377, que tinha por intençãocriar a Secretaria Especial 
de Assuntos de LongoPrazoe centenasde cargosem 
comissão. (Palmas.) 

O Senado fez o que a Câmara deveria ter feito. 
Isso pode servir de lição aos Deputados. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Há 
tempos o Senado não era tão elogiado nesta Casa. 
(Risos.) 

O SR. CHICO ALENCAR - Sr.Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pelaordem. 
Sem revisãodo orador.) - Sr.Presidente, o PSOL, que 
nãoquer elogiaro Senadopela primazia do votoaberto 
no Parlamento, transita para a obstrução. 

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelo 
menos temos de elogiar essa atitude do Senado Fe
deral de demitir o Ministro Mangabeira Unger. 

Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. repetisse a 
ordem das emendas rejeitadas, porque quero um es
clarecimento em relação à Emenda nO 74, já que ela 
é aglutinativae propõea não-vigênciada Lei n° 9.311. 

Nósnão entendemos o porquê da rejeição dessaemen
da aglutinativa de n° 74. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Peço 
paciência a V.Exa. Verificarei e responderei imediata
mente. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
mesma linha da esteira do Deputado-Uder Antonio 
Carlos Pannunzio, o Senado alterou uma medida pro
visória que voltará a esta Casa. Qual o procedimento 
será dado pela Mesa? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - De
pende do horário em que ela chegar. 

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 
Pela ordem. Sem revisãodo orador.) - Sr.Presidente, 
a Mesa ainda não a recebeu oficialmente. 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Depen
de do horário da chegada. Se chegar antes da meia
noite, trancará a pauta de amanhã; se chegar após a 
meia-noite, trancará a do dia seguinte, sexta-feira. 

O SR. LEONARDO PICCIANI (BlocoIPMDB-RJ. 
Pelaordem. Sem revisãodo orador.)- Sr.Presidente, 
a informação do Uder Antonio CarlosPannunzio foi de 
que houve rejeição da medida provisória. Em caso de 
rejeição, ela retoma ou é arquivada? 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Estou falando 
sobreoutra MP. O Deputado AntonioCarlos Pannunzio 
falou sobre uma e eu sobre outra. 

O SR. WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, a 
matéria não está em pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)-Já dei 
a resposta, e o Deputado Arnaldo Faria de Sá diz que 
lhe satisfaz; só isso; vamos permitir que S.Exa. fale. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
medida provisória a que me refiro, para orientação de 
quem desconhece, é a de nO 374, alterada pelo Sena
do Federal e voltará a esta Casa. V.Exa. me deu uma 
resposta satisfatória e eu agradeço. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Res
pondi de acordo com o Regimento Interno. 

O SR. JORGE KHOURY - Sr.Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JORGE KHOURY (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido. 
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dificuldade para colocar os 308 Parlamentares em 
plenário. Esse quadro está bem visfvel com a nrtida 
dificuldade de presença, principalmente dos partidos 
que compõem a base. Nosso interesse é ter um prazo 
maior retirando essa matéria das votações da noite de 
hoje e transferindo-a para amanhã. Com isso, podere
mos iniciar toda essa discussão novamente dando um 
prazo para a instalação de uma Comissão Geral, a fim 
de que a matéria seja intensamente debatida. 

Portanto, oriento o voto "sim". 
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB

SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, é evidente que o PSDB concorda com esse re
querimento de retirada de pauta. É uma oportunidade 
a mais para este Plenário pensar efetivamente sobre 
o que deseja para o Pais. Se deseja simplesmente 
abarrotar o Governo de recursos para que nada seja 
feito de concreto, vai ter como resolver isso aprovando 
o mais rápido que puder a CPMF. Se pensa na socie
dade brasileira, que não agüenta mais a nossa carga 
tributária, se pensa no setor produtivo e no chamado 
Custo Brasil, que coloca o nosso empreendedor em 
dificuldades para competir nos mercados interno e 
externo, vai dizer "sim" ao requerimento de retirada 
de pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.) 

REJEITADO. 
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO.) - Sr. 

Presidente, peço verificação. 
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ.) - Sr. Presidente, 

peço verificação conjunta. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Veri

ficação conjunta concedida. 
O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
mos em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico. 

Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

votam os Srs. Lideres? 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
mos em obstrução. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, toda essa 
batalha parlamentar é para tentar quebrar a absoluta 
intransigência do Governo e da sua base em relação 
a modificações, à tentativa de aprovar a proposta pura 
e dura da prorrogação da Desvinculação das Recei
tas da União e da contribuição provisória sobre certas 
movimentações financeiras, das quais estão isentas 
as aplicações em Bolsa de Valores, o capital especu
lativo. As emendas que vieram até agora não tiveram 
da parte do Governo e da sua bancada a menor sen
sibilidade. 

Portanto, para tentar insistir nessa sensibilização 
- não é um teste para ver se o Governo coloca sua 
base aqui até altas horas -, o PSOL vota "sim". 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". 

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP 
vota "não". 

O SR. L1NCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PR vota 
"não" e espera ficar aqui até as 2h da madrugada para 
resolver essas questões que estão sendo votadas. 

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
o PMDB vota "não". 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PSDB comunica aos seus Parlamentares que está 
alterando a orientação de votação para obstrução. 

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela or
dem. Sem revisão do õrador.) - Sr. Presidente, o PTB 
vota "não", 

O SR. BRIZOLA NETO (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT 
vota "não". 

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "não". 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a li
derança da Minoria orienta a obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Cha
mo a atenção de todos que estão na Casa de que essa 
é uma votação de maioria simples. Assim que der o 
quorum, vou encerrá-Ia. 

A Presidência comunica ainda que não acolheu 
as Emendas Aglutinativas nOs 70, 71, 72, 74 e 75. Foi 
acolhida a Emenda Aglutinativa n° 73. 
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emendas apresentadas na Comissão Espe
cial (Relator: Dep. Antônio Paloccl). 

Tendo apensadas as PECs nOs 23/07, 
50/07, 66/07, 90/07, 112/07, 113107 e 
139/07. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor: 

"Requeiro a V. Exa., nos termos do inciso 
VI do art. 117,combinado com o item 1.al/nea 
b, inciso 11, do art. 101 do Regimento Interno, 
a retirada de pauta da PEC n" 558/06. 

Sala das Sessões, 26, setembro de 2007. 
- Zenaldo Coutinho, Uder da Minoria". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Sr. Deputado Car
los Willian, que falará contra a matéria .. 

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposição está 
querendo obstaculizar a votação da CPMF. Ela está 
contra o progresso, a educação e a saúde no Pais. 

Encaminhamos contra o requerimento, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Sr. Deputado Ze
naldo Coutinho, que falará a favor da matéria. 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Sem 
revisão do orador.) - Sr.Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o Deputado Carlos Willian conseguiu hoje obs
taculizar com muita rapidez qualquer discussão em 
torno dessa matéria. 

Deputado Marcelo Ortiz, fico feliz que V.Exa., 
pelo PV, não esteja entre aqueles que estão no jogo 
de pressão, segundo informa toda a mldia nacional. Na 
verdade, hoje, ontem e esses dias, muitos Parlamenta
res da Oposição têm apenas reverberado nesta tribuna 
aquilo que tem saldo relteradas vezes na imprensa, no 
noticiário, inclusive com informações já comprovadas, 
com publicações no Diário Oficiai. 

Na verdade, não se trata simplesmente de quem 
liberou ou deixou de liberar recursos. É óbvio que os 
municípios brasileiros estão massacrados pela con
centração de tributos no Governo Federal. Aliás, a 
CPMF é uma das grandes promotoras do distúrbio 
do sistema tributário, da desorganização do sistema 
tributário, porque concentra na União, sem comparti
lhamento com Estados e Municlpios, porque tem esse 
efeito de concentração absoluta nos cofres públicos da 
União da disponibilidade de verbas. Não se trata da 
liberação para Municlpios e Estados, tão carentes e 
necessitados de recursos; mas da maneira como es
ses recursos estão sendo liberados - insisto em dizer 
-, segundo a grande imprensa nacional. Se um deter

minado partido está conseguindo mediante pressões 
para o jogo da compensação da CPMF, é ai que está 
o problema e reside a grande distorção do regime po
IItico nacional. 

Se eventualmente um Deputado consegue uma 
obra de um grande hospital num municfpio brasileiro 
carente, parabéns ao povo pela extrema necessida
de de ter um atendimento de qualidade que não vem 
sendo prestado pelo Governo. Não é aí o problema. 
Todos os Parlamentares têm o direito de apresentação 
de emendas ao Orçamento da União. São emendas 
legitimas porque atendem demandas, anseios, plei
tos legltimos da sociedade brasileira. Quem dera já 
tivéssemos um Orçamento impositivo na liberação de 
emendas. Já seria um ponto a mais não para a Opo
sição, mas para o Parlamento brasileiro, que estaria 
afastado desse jogo de chantagem que chega a todos 
os lares brasileiros. 

Ar está o problema, Sr. Presidente: a maneira de 
fazer, o modus teciendi, como está acontecendo. Não 
é a liberação de recursos. 

Se isso, porém, está acontecendo, não é culpa 
exclusiva do Parlamento. É também culpa do modelo 
imposto pelo Poder Executivo. 

Por isso, devemos aproveitar cada momento para 
refletir sobre a necessidade das emendas individuais 
serem impositivas. São emendas para atender aos 
municlpios de norte a sul do Pais com carências ab
solutas. 

Sr. Presidente, esse dinheiro precisa chegar ao 
povo. Só há uma possibilidade de desconcentração: 
por intermédio do Parlamento. Aqui temos a repre
sentação de todas as regiões, de todos os partidos, 
de toda a sociedade. Aqui, certamente, pela presença 
dos Parlamentares de todo o Pais, a democratização 
do acesso a esses recursos se daria de maneira legi
tima, transparente, séria. 

Eis ai a ênfase que dou à necessidade de retirar
mos essa matéria de pauta. Não há um ambiente se
reno para votarmos a CPMF, que é a grande agressão 
do momento ao contribuinte brasileiro. Não iniciamos 
nenhuma discussão sobre a reforma tributária, que se 
impõe à nossa agenda, que se impõe à pauta deste 
Congresso. Infelizmente, ainda não conseguimos levar 
a efeito essa discussão. 

Por isso, encaminho favoravelmente ao requeri
mento de retirada de pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
votam os Srs. Uderes? 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o re
querimento que apresentamos é de retirada de pau
ta. Reconheço que neste momento o Governo já tem 
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GOIÁS 

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc 
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc 
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc 
Pedro Wilson PT 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 11 

MATO GROSSO DO SUL 

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 4 

PARANÁ 

Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Andre Vargas PT 
Assis do Couto PT 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Moacir Michelelto PMDB PmdbPscPtc 
Nelson Meurer PP 
Ricardo Barros PP 
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc 
Total de Paraná: 12 

SANTA CATARINA 

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc 
Décio Lima PT 
João Matos PMDB PmdbPscPtc 
José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goetlen PR 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc 
Vignatli PT 
lonta PP 
Total de Santa Catarina: 10 

RIO GRANDE DO SUL 

Adão Prelto PT 
Afonso Hamm PP 
Beta Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Luciana Genro PSOL 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio limmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 17 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A lista 
de presença registra o comparecimento de 285 Senho
ras Deputadas e Senhores Deputados. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JADER BARBALHO (Bloco/PMDB-PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
acompanhei o partido nas votações anteriores. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pas
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa 
e da constante da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Item 
único: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
 
N" 558-B, DE 2006
 

(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Outros)
 

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui· 
ção n° 558-B, de 2006, que dispõe sobre a 
inclusão da CPMF nas disposições do § 2°, 
do artigo 76 do Ato das Disposições Consti 
tucionaisTransitórias - ADCT da Constituí
ção Federal; tendo pareceres da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade desta e das de nOs 
23, 50, 66, 90, 112 e 113/2007, apensadas 
(Relator: Dep. Eduardo Cunha); e da Co
missão Especial, pela admissibilidade das 
emendas nOs 1 a 26, 28 e 29 e, no mérito, 
pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição nO 50/2007, com substitutivo; 
pela rejeição desta e das de nOs 23, 66, 90, 
112 e 113/2007, apensadas, e de todas as 
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Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
João Biliar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc 
José Santana de Vasconcellos PR 
Juvenil Alves S.Part. 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc 
Lincoln Portela PR 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc 
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 22 

EsplRITO SANTO 

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc 
Iriny Lopes PT 
Leio Coimbra PMDB PmdbPscptc 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc 
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc 
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Espfrito Santo: 7 

RIO DE JANEIRO 

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc 
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Ayrton Xerez DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc 
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Carlos Santana PT 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo Cesar PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc 
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscptc 
Jorge Biliar PT 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc 
Luiz Sérgio PT 
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc 

Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 28 

SÃO PAULO 

Aline Corrêa PP 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Beto Mansur PP 
Cãndido Vaccarezza PT 
Cláudio Magrão PPS 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc 
Frank Aguiar PTB 
Janete Rocha Pietá PT 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
José Anfbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Paulo Tóffano PV 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Marcelo Ortiz PV 
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Malul PP 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 35 

MATO GROSSO 

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc 
Eliene Lima PP 
Total de Mato Grosso: 3 

DISTRITO FEDERAL 

Jolran Frejat PR 
Magela PT 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Distrito Federal: 3 
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José Linhares PP
 
José Pimentel PT
 
Leo Alcântara PR
 
Manoel Salviano PSDB
 
Marcelo Teixeira PR
 
Vicente Arruda PR
 
Total de Ceará: 13
 

PIAuí
 

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
 
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 8 

RIO GRANDE DO NORTE 

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Rio Grande do Norte: 6 

PARAíBA 

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Wellington Roberto PR 
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc 
Total de Paraíba: 6 

PERNAMBUCO 

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc 
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Inocêncio Oliveira PR 
José Mendonça Bezerra DEM 
José Múcio Monteiro PTB 
Maurfcio Hands PT 
Pedro Eugênio PT 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Pernambuco: 13 

ALAGOAS 

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc 
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc 
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Mauricio Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 7 

SERGIPE 

Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc 
Iran Barbosa PT 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Sergipe: 3 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc 
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Félix Mendonça DEM 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Tonha Magalhães PR 
Veloso PMDB PmdbPscPtc 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 24 

MINAS GERAIS 

Aelton Freitas PR 
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Elismar Prado PT 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
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o Ministério da Educação implementou cursos 
especiais para a alfabetização de idosos, formalizando 
o disposto no art. 20 da Lei 10.741/2003. 

Visando garantir o direito de acesso à cultura, o 
Ministério da Cultura lançou o Projeto Concurso PÚ
blico Prêmio Inclusão Cultural da Pessoa Idosa, cujo 
objetivo é o de valorizar e ampliar o reconhecimento 
e a visibilidade das expressões culturais e de identi
dade da pessoa idosa, além de valorizar e favorecer a 
transmissão de conhecimentos e vivência às demais 
gerações. 

Sabemos que muito ainda resta a fazer para ga
rantir melhor qualidade de vida aos idosos, mas, con
forme descrevi, os Governos Federal e Estaduais têm 
direcionado as suas ações para materializar, cada vez 
mais, os direitos estabelecidos para a pessoa idosa. 

Era o que tinha a dizer. 

v- ORDEM DO DIA 

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS: 

RORAIMA 

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc 
Luciano Castro PR 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 5 

AMAPÁ 

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 3 

PARÁ 

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc 
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPlc 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de Pará: 9 

AMAZONAS 

Átila Lins PMDB PmdbPscPlc 
Carlos Souza PP 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Praclano PT 

Rebecca Garcia PP 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Amazonas: 6 

RONDÔNIA 

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc 
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Rondônia: 6 

ACRE 

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc 
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Acre: 7 

TOCANTINS 

Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc 
Nllmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 6 

MARANHÃO 

Carlos Brandão PSDB 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Pedro Fernandes PTB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Total de Maranhão: 11 

CEARÁ 

Anfbal Gomes PMDB PmdbPscPtc 
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
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para a modernização da máquina administrativa da 
Prefeitura de Manaus. Os investimentos fazem parte do 
Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa 
e Fiscal dos Municípios brasíleiros e serão usados na 
implantação de projetos como o da Nota Fiscal Ele
trônica, que auxilia na modernização e transparência 
da gestão pública. 

Feitos tais registros, Sr. Presidente, quero enal
tecer o Presidente Lula pelo grande empenho com a 
Capital do Amazonas e com todo o Estado. Lula é um 
companheiro que conhece muito bem a nossa região 
e, mais que isso, tem um claro compromisso com a 
Amazônica e com os povos de toda a região. 

Por ora, são essas as considerações. 
Agradeço a atenção ao Plenário. 
Muito obrigado. 

O SR.JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, gostaria de me referir ao Dia Nacional do Idoso, 
comemorado em 1° de outubro. Esta data foi instituída 
pela Lei nO 11.433/2006, com o objetivo de promover 
e dívulgar eventos que visem à valorização do idoso 
perante a sociedade. 

No Estado de Goiás, este dia será lembrado com 
muita festa nas duas unidades da Organização das 
Voluntárias de Goiás, que cuida das pessoas na ter
ceira idade. A programação está repleta de atividades 
recreativas e culturais. No Complexo Gerontológico 
Sagrada Família, a programação teve início no dia 25 
de setembro, com a apresentação da banda de músi
ca do Colégio Hugo de Carvalho Ramos e de recital 
de poesia em homenagem ao idoso. 

Porém, esta não é uma data apenas dedicada às 
comemorações, mas também à reflexão. O idoso me
rece respeito e vida com dignidade. Esse é o mlnimo 
que a sociedade e o Governo devem proporcionar a 
estas pessoas, em reconhecimento a todo o trabalho 
prestado, à luta empreendida para criar filhos e, muitas 
vezes, também netos. O idoso é sobretudo um sábio, 
é fonte viva da história e parte do que somos hoje. 
Portanto, é nossa obrigação garantir-lhes o respeito 
e a cidadania. 

Por esse motivo, o Governo de Goiás investe 
em ações e programas voltados para a terceira idade. 
O IPASGO participou, pela terceira vez, do Encontro 
da Melhor Idade, voltado para o público com mais de 
50 anos de idade, o VivaBem, que está se tornando o 
maior evento do gênero do País. No encontro são fei
tos negócios e se oferece lazer. No mesmo espaço, há 
avaliações nutricionais, audiométrícas e audiológicas, 
bem como verificação de pressão arterial e da taxa 
glicêmica, além de oficinas de fisioterapia, focando a 
prevenção de queda por parte dos idosos. 

A Secretaria de Estado do Trabalhooferece cursos 
de Cuidador de Idosos. Nesse curso os alunos recebem 
noções sobre Psicologia, Sociologia, higiene, saúde e 
entretenimento, aplicados à terceira idade. 

Dispõe a Política Nacíonal do Idoso (Lei n° 
8.842/94), em seu art. 3°, inciso I, que "a família, a 
sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao 
idoso todos os direitos da cidadania, garantindo a sua 
participação na comunidade, defendendo a sua digni
dade, o seu bem-estar e o seu direito à vida". 

O Estatuto do Idoso (Lei nO 10.741/2003), destina
do a regular os direitos assegurados às pessoas com 
idade superior ou igual a 60 anos, é um grande avanço 
legislativo, pois atende a demanda de nosso contexto e 
certamente também de situações futuras. A expectativa 
de vida do brasileiro aumentou nos últimos anos. Hoje, 
chegar aos 70 anos de idade é fato encarado como 
comum. Porém, não foi sempre assim: a expectativa 
de vida do brasileiro era de 40 anos de idade. Censo 
do IBGE realizado em 2002 estimava que os idosos 
representam 8,6% da população brasileira; que gru
pos de pessoas de 75 anos ou mais de idade tiveram 
o maior crescimento relativo - 49,3% nos últimos 10 
anos, em relação ao total da população idosa. 

Diante dessa realidade, Governo, sociedade e 
família precisam promover ampla conscientização e 
priorizar o lançamento de políticas públicas para a 
pessoa idosa. 

Nos dispositivos de nossa legislação direitos e 
garantias são estabelecidas com o objetivo de pro
porcionar ao idoso uma vida de qualidade. Visando 
garantir a materialização destes fundamentos legais, 
o Governo Federal tem investido em projetos que pro
porcionem saudável convivência com a velhice. Como 
exemplo, podemos citar o Decreto n° 5.109, de 17 de 
junho de 2004, que regulamenta o Conselho Nacio
nal dos Direitos do Idoso - CNDI, órgão colegiado de 
caráter deliberativo, integrante da estrutura básica da 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presi
dência da República, que tem por finalidade elaborar 
as diretrizes para a formulação e a implementação da 
Política Nacional do Idoso, observadas as linhas de 
ação e as diretrizes dispostas na Lei n° 10.741, de 1° 
de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, bem como 
acompanhar e avaliar a sua execução. 

O Ministério do Turismo lançou o Programa Viaja 
Mais Melhor Idade, para íncentivar viagens em períodos 
de baixa ocupação para aposentados, pensionistas e 
pessoas com mais de 60 anos de idade. 

Aos maiores de 65 anos de idade também foi 
assegurado o direito à gratuidade nos transportes co
letivos públicos. 
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emendas parlamentares nos faz passar por uma situa
ção semelhante ao que ocorreu recentemente ao STF 
- não é aquele órgão o único a trabalhar com a faca 
no pescoço. Não podemos permitir que esta Casa seja 
acossada dessa maneira, sob risco de comprometer 
a autonomia e harmonia entre os Poderes. 

Aproveito ainda para trazer à memória dos no
bres colegas alguns acontecimentos por ocasião de 
uma outra votação para a prorrogação da Contribuição 
- passagens do nada distante ano de 2002. 

Na edição do Jornal da Câmara de 6 de junho 
daquele ano, o nobre colega Deputado Walter Pinheiro 
(PT/Bahia), que agora atravessa seu quarto manda
to nesta Casa, dizia que "o Congresso Nacional não 
pode operar com casufsmo, alterando regras no meio 
do jogo para mudar a tramitação de matérias" - em 
referência ao fim da conhecida "noventena" para o inl
cio da cobrança da contribuição. 

Não poderia ser mais incoerente a posição do 
seu partido, Deputado Walter Pinheiro, ou que outro 
nome teria o que está agora acontecendo, com edi
ções e revogações de medidas provisórias de acordo 
com os interesses do Governo Federal? 

Da mesma forma, o PSB, naquela ocasião, ar
gumentou que entraria com uma ação direta de in
constitucionalidade contra a prorrogação da CPMF 
até 2004, como mostra edição de 14 de junho de 2002 
do mesmo Jornal da Câmara. O então L1derdo PSB, 
ex-Deputado José Antônio Almeida, além de posicio
nar-se contra a prorrogação, argumentou que seria 
inconstitucional mudanças tendentes a abolir direitos 
e garantias individuais. Entendia que retirar direitos do 
contribuinte seria contrariar os direitos dos indivlduos. 
Vale lembrar que esse mesmo partido agora orientou 
voto a favor dessa nova e desnecessária prorrogação 
- e já sabemos a que preço, com o aceno de cargos e 
recursos para aqueles que forem aliados cegos e fiéis 
do Governo Federal: 

Sr. Presidente, nobres colegas, não podemos nos 
calar num momento tão importante como agora. Écru
cial que defendamos não apenas posições partidárias, 
mas principalmente a legitimidade e independência do 
Congresso Nacional. Só nos resta lutar por esse último 
fiapo de credibilidade de que ainda dispomos, depois 
das seguidas manchas que pairam sobre a reputação 
do Poder Legislativo. 

Muito obrigado. 

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Manaus 
para assinar convênios com o Prefeito Serafim Correa, 

a fim de que a Capital do Amazonas receba recursos 
do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. 

Manaus terá investimentos no valor de 36,9 mi
lhões de reais, que serão aplicados na construção de 
casas populares, beneficiando principalmente as tamt
lias que hoje vivem em situação de risco, nas áreas 
dos bairros da Glória e Tarumã. 

Sras. e Srs. Deputados, na solenidade de assina
tura do convênio, o Prefeito Serafim Correa disse que 
os recursos são indispensáveis para dar mais quali
dade de vida aos moradores de Manaus. Disse ainda 
que nessas áreas vivem cerca de 1.300 famílias que 
sofrem com alagações e deslizamentos de terra nos 
periodos de chuva. 

Lembro, Sr. Presidente, que no inIcio deste ano, 
a população de Manaus passou por grande sufoco por 
conta das chuvas torrenciais que caíram sobre a cidade 
e que deixou desabrigados muito manauaras. 

O Prefeito Serafim Correa está confiante em que, 
com o auxilio do Presidente Lula, a Prefeitura resolverá 
o problema dessas famflias. O objetivo da Prefeitura é 
transferir essas famflias para o conjunto habitacional 
Parque dos Buritis, que dispõe de uma área de 250 
mil metros quadrados no Bairro Santa Etelvina. Nesse 
novo local, cada famflia receberá uma casa de alvena
ria, bem diferente dos antigos casebres e das palafitas 
onde moravam. 

O Presidente Lula também confirmou a liberação 
de 60 milhões de reais para o sistema de distribuição 
de água aos bairros das Zonas Leste e Norte, onde o 
problema mais grave é a falta de abastecimento. Com 
os recursos do PAC, caros colegas Parlamentares, 
poderemos levar dignidade a milhares de famflias que 
sonham com água nas torneiras de suas casas. 

Agradeço ao Presidente Lula por se comprometer 
também em liberar 106 milhões de reais para a recu
peração ambiental e urbanislica do Igarapé do Mindu. 
O igarapé, que atravessa a Capital amazonense, está 
integrado num amplo e ousado projeto que prevê a 
construção do Parque das Nascentes do Mindu, lo
calizado no Bairro Cidade de Deus, na Zona Leste, 
próximo ao Jardim Botânico Municipal. 

O parque terá 22 hectares onde existem 3 nas
centes do Igarapé do Mindu. O projeto é inovador, pois 
o Mindu jamais teve qualquer ação de despoluição ou 
preservação. 

Quando estiver em funcionamento, o Prefeito 
Serafim disse que vai promover a retirada das constru
ções irregulares que impedem o fluxo livre das águas 
do igarapé. Muitas delas são as causadoras das ala
gações e dos danos ao meio ambiente. 

Quero destacar também que a assinatura de 
convênio do PAC inclui ainda a liberação de recursos 
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São inaceitáveis os exorbitantes subsídios agrr
colas, que enriquecem os ricos e empobrecem os 
pobres. 

É inadmissível um protecionismo que perpetua 
a dependência e o subdesenvolvimento. 

O Brasil não poupará esforços para o êxito das 
negociações, que devem beneficiar sobretudo os pa
íses mais pobres. 

Sr. Presidente, a construção de uma nova ordem 
internacional não é uma figura de retórica, mas um 
requisito de sensatez. O Brasil orgulha-se da contri
buição que tem dado para a integração sul-americana, 
sobretudo no Mercosul. 

Temos atuado para aproximar povos e regiões, 
impulsionando o diáiogo polltico e o intercâmbio eco
nômico com países árabes, africanos e asiáticos, sem 
abdicar de nossos parceiros tradicionais. 

Criamos - Brasil, África do Sul e índia - um foro 
inovador de diálogo e ação conjunta, o Ibas.Temos re
alizado inclusive projetos concretos de cooperação em 
diversos países, a exemplo de Haiti e Guiné-Bissau. 

Todos concordamos ser necessária uma maior 
participaçâo dos parses em desenvolvimento nos gran
des foros de decisão internacional, em particular o 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. É hora 
de passar das intenções à ação. 

Notamos, com muito agrado, as recentes pro
postas do presidente Sarkozy, de reformar o Conselho 
de Segurança, com a inclusão de pafses em desen
volvimento. 

Igualmente necessária é a reestruturação do 
processo decisório dos organismos financeiros inter
nacionais. 

Senhor presidente, as Nações Unidas são o me
lhor instrumento para enfrentar os desafios do mundo 
de hoje. É no exercicio da diplomacia multilateral que 
encontramos os meios de promover a paz e o desen
volvimento. 

A participação do Brasil, em conjunto com outros 
países da América Latina e do Caribe, na Missão de 
Estabilização no Haiti simboliza nosso empenho de 
fortalecer o multilateralismo. 

No Haiti, estamos mostrando que a paz e a es
tabilidade se constroem com a democracia e o desen
volvimento social. 

Senhoras e senhores, ao entrar neste prédio, os 
delegados podem ver uma obra de arte presenteada 
pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos. 

Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo 
grande artista Cândido Portinari. 

O sofrimento expresso no mural que retrata a 
guerra nos remete à alta responsabilidade das Nações 
Unidas de afastar o risco de conflitos armados. 

O segundo mural revela que a paz vai muito além 
da ausência da guerra. Pressupõe bem-estar, saúde e 
um convívio harmonioso com a natureza. Pressupõe 
justiça social, liberdade e superação dos fiagelos da 
fome e da pobreza. 

Não é por acaso que o mural Guerra está colocado 
de frente para quem chega, e o mural Paz, para quem 
sai. A mensagem do artista é singela, mas poderosa: 
transformar aflições em esperança, guerra em paz, é 
a essência da missão das Nações Unidas. 

O Brasil continuará a trabalhar para que essa 
expectativa tão elevada se torne realidade. 

Muito obrigado". 

O SR.WALDIR NEVES (PSDB-MS. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, é curioso observar a atuação do Governo quanto 
à urgência para a aprovação da prorrogação da CPMF 
até 2011. Busca uma celeridade que em nenhum outro 
momento parecia ser necessária. Urgência que beira 
o desrespeito com esta Casa, ao enviar e revogar me
didas provisórias de uma hora para outra - e assim 
provando que tais MPs não possuíam relevância ou 
urgência, requisitos legais para a sua apresentação. 

Refiro-me, colegas Deputados, às Medidas Pro
visórias nOs 379 (que promovia mudanças no Estatuto 
do Desarmamento), 380 (conhecida como a MP dos 
Sacoleiros) e 382 (que concedia beneficios para as 
indústrias de calçados e artefatos de couro, têxtil, de 
confecções e de fabricação de móveis). 

Se foram revogadas tão logo se fez necessária a 
prorrogação da CPMF, por que o Executivo as enviou ao 
Congresso anteriormente? E quem garante que, assim 
que se encerrar a tramitação da CPMF, não surgirão 
novos projetos de lei ou MPs com os mesmos conte
údos das medidas agora colocadas de lado? 

Lamentavelmente, foi o que aconteceu com o 
Projeto de Lei n° 2.086, de 2007, e a MP n° 394, que 
são nada mais que um disfarce para as revogadas 
MPs nOs 382 e 379. 

Sr. Presidente, tenho receio de que a indepen
dência dos Poderes esteja sendo comprometida com 
o uso de tais artifícios. E, pensando da mesma ma
neira, foram protocoladas, pela Oposição, 3 ações 
diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal 
Federal. Como muito bem colocou o Lider do PSDB, 
nobre Deputado Antonio Carlos Pannunzio, "A partir 
do instante em que o Presidente da República passa 
a auto-interpretar sua competência para fazer a pauta 
da Câmara, alguma coisa está errada". 

Mais do que isso: a luta do Governo e de seus 
aliados pela prorrogação da CPMF começa a em
pregar meios nebulosos. A barganha por cargos e as 
ameaças de contingenciamento dos recursos para as 
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Assim, daremos sentido concreto ao prin
cipio das responsabilidades comuns, mas di
ferenciadas. 

É muito importante o tratamento polftico 
integrado de toda a agenda ambiental. O Bra
sil sediou a Conferência das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 
a Rio-92. 

Precisamos avaliar o caminho percorrido 
e estabelecer novas linhas de atuação. Pro
ponho a realização, em 2012, de uma nova 
conferência, que o Brasil se oferece para se
diar, a Rio+20. 

Senhoras e senhores, não haverá so
lução para os terrlveis efeitos das mudanças 
climáticas se a humanidade não for capaz 
também de mudar seus padrões de produção 
e consumo. 

O mundo precisa, urgentemente, de uma 
nova matriz energética. 

Os biocombustfveis são vitais para cons
trui-Ia. 

Eles reduzem significativamente as emis
sões de gases de efeito estufa. No Brasil, com 
a utilização crescente e cada vez mais eficaz 
do etanol, evitou-se nestes 30 últimos anos a 
emissão de 644 milhões de toneladas de C02 
na atmosfera. 

Os biocombustfveis podem ser muito mais do 
que uma alternativa de energia limpa. 

O etano I e o biodiesel podem abrir excelentes 
oportunidades para mais de uma centena de países 
pobres e em desenvolvimento: na América latina, na 
Ásia e, sobretudo, na África. 

Podem propiciar autonomia energética, sem ne
cessidade de grandes investimentos. Podem gerar em
prego e renda e favorecer a agricultura familiar. 

E podem equilibrar a balança comercial, dimi
nuindo as importações e gerando excedentes expor
táveis. 

.A experiência brasileira de três décadas mostra 
que a produção de biocombustfveis não afeta a segu
rança alimentar. 

A cana-de-açúcar ocupa apenas 1% de nossas 
terras agricultáveis, com crescentes Indices de pro
dutividade. 

O problema da fome no planeta não decorre da 
falta de alimentos, mas da falta de renda que golpeia 
quase 1 bilhão de homens, mulheres e crianças. 

É plenamente possivel combinar biocombustfveis, 
preservação ambiental e produção de alimentos. 

. No Brasil, daremos à produção de blocornbustl
veistodas as garantias sociais e ambientais. 

Decidimos estabelecer um completo zoneamento 
agroecológico do Pais para definir quais áreas agri
cultáveis podem ser destinadas à produção de bio
combustfveis. 

Os biocombustfveis brasileiros estarão presentes 
no mercado mundial com um selo que garanta suas 
qualidades sociolaborais e ambientais. 

O Brasil pretende organizar em 2006 uma confe
rência internacional sobre biocombustfveis, lançando 
as bases de uma ampla cooperação mundial no se
tor. Faço aqui um convite a todos OS palses para que 
participem do evento. 

A sustentabilidade do desenvolvimento não é 
apenas uma questão ambiental; é também um desa
fio social. 

Estamos construindo um Brasil cada vez menos 
desigual e mais dinâmico. Nosso pais voltou a crescer, 
gerando empregos e distribuindo renda. As oportuni
dades agora são para todos. 

Ao mesmo tempo em que resgatamos uma divi
da social secular, investimos fortemente em educação 
de qualidade, ciência e tecnologia. Honramos o com
promisso do Programa Fome Zero ao erradicar esse 
tormento da vida de mais de 45 milhões de pessoas. 
Com dez anos de antecedência, superamos a primeira 
das Metas do Milênio, reduzindo em mais da metade 
a pobreza extrema. 

O combate à fome e à pobreza deve ser preocu
pação de todos os povos. É inviável uma sociedade 
global marcada pela crescente disparidade de renda. 
Não haverá paz duradoura sem a progressiva redução 
das desigualdades. 

Em 2004, lançamos a Ação Global contra a Fome 
e a Pobreza. 

Os primeiros resultados são animadores, princi
palmente a criação da Central Internacional de Compra 
de Medicamentos. A Unitaid já conseguiu reduções de 
até 45% nos preços dos medicamentos contra a aids, 
a malária e a tuberculose destinados aos países mais 
pobres da África. 

É hora de dar-lhe um novo impulso. Idéias que 
tanto mobilizaram nossos povos não podem perder-se 
na inércia burocrática. 

Mas a superação definitiva da pobreza exige mais 
do que solidariedade internacional. Ela passa, neces
sarlamenté, por novas relações econômicas que não 
penalizem os palses pobres. 

A Rodada de Doha da OMC deve promover um 
verdadeiro pacto pelo desenvolvimento, aprovando 
regras justas e equilibradas para o comércio interna
cional. 
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do Presidente Lula na 62' Assembléia Geral da ONU, 
em Nova York. Saudamos especialmente a proposta 
de realização da Rio+20, num momento em que o 
mundo se vê em estado de perplexidade com o aque
cimento global, fenômeno que se agrava a cada ano 
e que tem causado grandes preocupações em toda 
a humanidade. 

Merece nossos aplausos o discurso arrojado, 
coerente e prepositivo do Presidente, no qual defende 
o biocombustlvel como alternativa energética, conci
liando crescimento econômico com desenvolvimento 
sustentável. 

Ressaltamos ainda a importância do plano anun
ciado para conter o desmatamento e proteger a Ama
zônia. Outro ponto louvável é a contundência do Pre
sidente ao criticar, mais uma vez, o subsidio agrícoia 
adotado pelos EUA, alegando que "são inaceitáveis 
os exorbitantes subsídios agrícolas, que enriquecem 
os ricos e empobrecem os pobres. É inadmissível um 
protecionismo que perpetua a dependência". 

Pela importância histórica da fala do Presidente 
Lula, transcrevemos a íntegra do discurso. Trata-se 
de documento valioso que registramos nos Anais da 
Casa. 

"Senhoras e senhores chefes de Estado 
e de governo, senhor Serjam Kerim, presiden
te da Assembléia Geral das Nações Unidas, 
senhor Ban Ki-Mun, secretário-geral das Na
ções Unidas, senhoras e senhores delegados. 
cumprimento-o, senhor secretário-geral, por 
ter sido escolhido para ocupar posição tão 
relevante no sistema internacional. 

Saúdo sua decisão de promover debates 
de alto nível sobre o gravíssimo problema das 
mudanças climáticas. É salutar que essa refle
xão ocorra no âmbito das Nações Unidas. 

Não nos iludamos: se o modelo de de
senvolvimento global não for repensado, cres
cem os riscos de uma catástrofe ambiental e 
humana sem precedentes. 

É preciso reverter essa lógica aparente
mente realista e sofisticada, mas na verdade 
anacrônica, predatória e insensata, da mul
tiplicação do lucro e da riqueza a qualquer 
preço. 

Há preços que a humanidade não pode 
pagar, sob pena de destruir as fontes materiais 
e espirituais da existência coletiva. Sob pena 
de destruir-se a si mesma. 

A perenidade da vida não pode estar à 
mercê da cobiça irrefletida. 

O mundo, porém, não modificará a sua 
relação irresponsável com a natureza sem 

modificar a natureza das relações entre o de
senvolvimento e a justiça social. 

Se queremos salvar o patrimônio comum, 
impõe-se uma nova e mais equilibrada repar
tição das riquezas, tanto no interior de cada 
pais como na esfera internacional. 

A eqüidade social é a melhor arma contra 
a degradação do planeta. 

Cada um de nós deve assumir sua parte 
nesta tarefa. 

Mas não é admissível que o ônus maior 
da imprevidência dos privilegiados recaia so
bre os despossuídos da terra. 

Os países mais industrializados devem 
dar o exemplo. É imprescindível que cumpram 
os compromissos estabelecidos pelo Protoco
lo de Kyoto. 

O Brasil lançará em breve o seu Plano 
Nacional de Enfrentamento às Mudanças Cli
máticas. 

A floresta amazônica é uma das áreas 
que mais poderão sofrer com o aquecimento 
do planeta. Mas há ameaças em todos os con
tinentes: elas vão do agravamento da deser
tificação até o desaparecimento de territórios 
ou mesmo de países inteiros pela elevação 
do nível do mar. 

O Brasil tem feito esforços notáveis para 
diminuir os efeitos da mudança do clima. Bas
ta dizer que, nos últimos anos, reduzimos a 
menos da metade o desmatamento da Ama
zônia. 

Um resultado como esse não é obra do 
acaso. Até porque o Brasit não abdica. em 
nenhuma hipótese, de sua soberania nem de 
suas responsabilidades na Amazônia. 

Os êxitos recentes são fruto da presen
ça cada vez maíor e mais efetiva do Estado 
Brasileiro na região, promovendo o desen
volvimento sustentável - econõmico, social, 
educacional e cultural - de seus mais de 20 
milhões de habitantes. 

Estou seguro de que nossa experiência 
no tema pode ser útil a outros palses. 

O Brasil propôs em Nairobi a adoção de 
incentivos econômico-financeiros que estimu
lem a redução do desmatamento em escala 
global. 

Devemos aumentar igualmente a coo
peração Sul-Sul, sem prejuízo de adotar mo
dalidades inovadoras de ação conjunta com 
palses desenvolvidos. 
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umidade do ciclo, que se desloca em direção 
ocidental, atinge o paredão dos Andes, uma 
parte importante dela é desviada para o sul. 

Boa parte da cana-de-açúcar, soja e ou
tras safras agroindustriais nessas regiões de
pende da máquina de chuva da Amazônia. O 
mesmo acontece com parte importante da 
geração de energia hidrelétrica no Brasil. A 
economia brasileira não pode se dar ao luxo 
de perder a contribuição importante da máqui
na de chuva amazônica. 

A grande pergunta cientlfica e polltica é: 
quanto desflorestamento prejudicará a máqui
na de chuva? Não há uma resposta simples 
a essa pergunta complexa. Novas pesquisas 
do INPE sugerem que o ponto decisivo será 
o de um desmatamento de mais ou menos 
40%. Com o Indice atual de desflorestamen
to em cerca de 20%, isso pode parecer estar 
ainda distante. 

Não obstante, o bom senso indica que o 
momento de agir é agora. A máquina de chuva 
é sujeita a outros fatores que independem do 
desflorestamento: o tipo de seca provocada 
pelo EI Nino em 1997 e aquela causada por 
mudanças na circulação do Atlântico em 2005. 
Em conseqüência disso,o ponto decisivo é mui
to mais próximo de 20% que de 40%. Não faz 
sentido descobrir esse ponto desencadeando 
a degradação da máquina de chuva. 

O Brasil merece ser parabenizado pela 
recente redução no indice de desmatamento 
(50% em relação a dois anos antes), mas isso 
apenas adia o momento em que a máquina 
de chuva será enfraquecida. A única opção 
sensata é passar de uma potítica de redução 
do desmatamento para uma de suspensão 
completa. 

Essa política deve ser suplementada com 
um trabalho agressivo de reflorestamento. Isso 
não significa que a floresta seja intocável, mas 
sim, como nos mostraram Chico Mendes e os 
seringueiros, que os usos da floresta devem 
ser compatlveis com a manutenção dela e dos 
serviços que ela presta, incluindo a máquina 
de chuva. 

Isso pode ser conseguido por meio de 
recursos adicionais do esforço global para 
controlar a emissão de gases causadores do 
efeito estuta. 

Aproximadamente um quinto do aumen
to anual das concentrações atmosféricas de 
gases causadores do efeito estufa vem do 

carbono liberado com o desmatamento. Isso 
faz do Brasil um dos seis maiores emissores 
mundiais de gases. 

Assim, é do interesse do Brasil e do resto 
do mundo fornecer recursos financeiros para 
o 'desmatamento evitado'. Tais esforços não 
devem reduzir o imperativo da criação de uma 
nova matriz energética para a sociedade; as 
mudanças climáticas são tão urgentes que 
precisamos enfrentar tanto a energia quanto 
o desmatamento simultaneamente. 

O momento para levar essa agenda 
adiante é agora, na Assembléia Geral da ONU, 
na reunião de Bali sobre a convenção climática 
e em outros encontros. Será mais conveniente 
deixar os detalhes a serem resolvidos a cargo 
das nações envolvidas. O princIpio, porém, 
é claro: os palses que têm grandes florestas 
devem ser recompensados pelo serviço que 
prestam ao ecossistema global ao manter o 
carbono nas florestas e fora da atmosfera. O 
benefício adicionado ao Brasil é a manutenção 
da máquina de chuva. 

Para que isso funcione, a parte maior da 
compensação deve ser repassada às regiões 
recobertas de floresta e, especialmente, às 
comunidades em cujas mãos está o futuro 
das florestas. Foi essa a lição fundamental 
que nos ensinaram Chico Mendes e os serin
gueiros. Os povos tradicionais, a máquina de 
chuva da Amazônia e a economia brasileira 
compartilham um interesse grande no futuro 
da grande floresta". 

Sr.Presidente, Gomercindo Rodrigues é um gran
de aliado dos povos da floresta. Foi um grande amigo 
de Chico Mendes, tendo auxiliado diretamente para as 
grandes decisões do movimento rural acreano. 

Guma, como nós o chamamos, é acreano por 
opção de vida, militante destacado e construtor da pro
gressividade acreana. É uma honra vê-lo contribuindo 
com debates tão importantes como este. 

Sr. Presidente, Gomercindo esteve nesta Casa, 
por ocasião de sessão solene em que homenageamos 
a luta de Chico Mendes, lançando o livro intitulado Ca
minhando na Floresta. A obra aborda os embates que 
os seringueiros acreanos realizaram na década de 70, 
caracterizando a luta por melhores condições de tra
balho, sobrevivência e defesa ambiental. 

Muito obrigada. 

O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr.Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, vimos à tribuna hoje para saudar a participação 
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do Estado brasileiro em balcão de negócios e repetirem 
que o Governo libera mais para quem apóia a CPMF. 

Neste jornal, num quadro, diz-se que a base aliada 
recebe mais verbas. Utiliza-se uma estrela para indicar 
os que são e os que não são da base. Coincidente
mente, partidos que não são da base tiveram emendas 
liberadas em valor muito maior do que os partidos da 
base. Por exemplo, o DEM teve R$6.755.320,00 libera
dos e O PSDB, R$6.129.309,83. Mexeu muito comigo 
a observação de que O PSOL, com 3 Deputados, teve 
liberados R$1.583.750,00. 

O Partido Verde, meu partido, que tem 14 Depu
tados, teve liberados R$727.000,00, o que significa que 
não tivemos liberados R$50.000,00 por Deputado. E 
ainda querem nos acusar de estarmos recebendo para 
votar. Que absurdo! Acho que quem está recebendo 
não somos nós. Alguém está recebendo alguma coisa, 
mas não é o Partido Verde e não é a Situação. Parece
me que é a Oposição. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2" Vice-Pre
sioente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no próximo sábado transcorrerá 
o Dia do Ferroviário, data que sempre foi festejada 
por aqueles que integraram as ferrovias brasileiras, 
particularmente a tradicional REFESA, extinta, inex
plicavelmente, pelo Governo Federal, em passadas 
administrações. 

Recordo que, em 1991, na condição de Presidente 
do Congresso, promulguei uma lei, vetada pelo Che
fe da Nação, viabllízando, assim, a complementação 
salarial, vantagem que foi saudada com euforia pela 
laboriosa categoria. 

Existem, ainda, os remanescentes da REFESA, 
agregados à VALEC, por força de decisão do Primei
ro Mandatário Lula da Silva e chancelada por este 
Plenário. 

No meu Estado, a antiga RVC prestou relevan
tes serviços ao nosso desenvolvimento, interligando 
as diversas regiões que compõem o vasto território 
nacional. 

Principiaram, no Ceará, a extinguir ramais, como 
o lcó-Oróse o Sobral-Camocim, num prenúncio do que 
haveria de ocorrer alguns anos depois, prejudicando 
o crescimento e bem-estar social predominantes en
tre nós. 

Os aposentados da REFESA, liderados por Fran
cisco Sobreira, promovem, nesta sexta-feira, café da 
manhã, em confraternização que pretende manter 
aglutinados os antigos servidores, hoje à espera de 
um amparo oficial, como recompensa aos inestimáveis 
serviços prestados ao País. 

Saúdo, pois, os ferroviários de todos os níveis, 
especialmente os que se acham radicados na capital 
e no interior cearense. 

Eles fazem jus à gratidão de quantos contribuí
ram expressivamente para o progresso do Brasil, no 
âmbito do transporte de massa. 

A supressão da REFESA foi, sem dúvida, um 
autêntico retrocesso, indesculpável diante da carência 
de atendimento correto aos mais variados segmentos 
sociais. 

Muito obrigado. 

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (BlocoiPCdoB-AC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, registro nesta Casa o artigo intitulado 
A Máquina de Chuva da Amaz6nia, de autoria dos Srs. 
Thomas Lovejoy e Gomercindo Rodrigues. 

Publicado na edição de 25 de setembro de 2007 
do diário Folha de S.Paulo, o artigo aborda o ciclo das 
chuvas na Amazônia, considerando as condições cli
máticas favoráveis ao desenvolvimento sustentável. 

Reproduzo, Sr. Presidente, o texto em questão: 

"A Máquina de Chuva da Amazônia 
Pode parecer que isótopos de oxigênio e 

a luta dos seringueiros no Acre tenham pouco 
em comum. Mas ambos fazem parte do futuro 
da Amazônia e de uma parte significativa da 
agroindústria e da geração de energia hidre
létrica no Brasil. Juntas, exigem um avanço 
importante na política para a Amazônia. 

À época que Chico Mendes lutava para 
assegurar o futuro dos seringueiros e da flo
resta, um dos mais respeitados cientistas bra
sileiros, Eneas Salati, analisava proporções de 
isótopos de oxigênio na precipitação pluvio
métrica amazônica do Atlântico ao Peru. Sua 
conclusão foi irrefutável: a Amazônia produz 
a parte maior de sua própria chuva. A implica
ção óbvia foi que o excesso de desmatamento 
poderia degradar o ciclo hidrológico. 

Hoje, imagens obtidas por sensoriamen
to remoto mostram que o ciclo hidrológico 
não apenas é essencial para a manutenção 
da grande floresta mas também garante uma 
parcela significativa da chuva que cai ao sul 
da Amazônia, em Mato Grosso, em São Paulo 
e até mesmo no norte da Argentina. Quando a 
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sofre sérias distorções e privilégios que não poderiam 
continuar. 

Quando o Governo Lula assumiu, em 2003, de
parou-se com a dramática crise do sistema previden
ciário e entendeu que era imprescindivel e urgente 
a reforma do sistema. Com a coragem que nenhum 
outro governo teve e com a legitimidade das urnas 
implementou uma reforma no sistema previdenciário. 
Tão grave era a situação que a mudança teve o apoio 
maciço até da Oposição. 

Hoje todo esse trabalho e sacriffcio começa a 
render frutos. Pela primeira vez na história do Pais, o 
déficit da Previdência caiu 10,3% no mês de julho pas
sado. No primeiro semestre deste ano, a arrecadação 
liquida da Previdência foi de 11,195 bilhões de reais. 
Isso significa que em relação ao primeiro semestre do 
ano passado a arrecadação da Previdência aumentou 
10,4%. Esses dados são fornecidos pelo Secretário de 
Polrticas de Previdência Social Helmut Schwarzer. 

. Segundo dados da própria Previdência, as des
pesas com pagamentos de beneffcios têm crescido 
em ritmo lento. Em comparação com o ano passado, a 
arrecadação da Previdência cresceu duas vezes mais 
do que os gastos. Isso se deve à melhora do mercado 
de trabalho formal e de melhorias na gestão. 

O Governo trabalhou também contra a fraude, 
renegociou dividas de empresários e trouxe para a 
legalidade uma massa de trabalhadores informais que 
agora têm a proteção da Previdência. 

O Ministro Luiz Marinho é, antes de tudo, um ope
rário que aprendeu com o sofrimento. Talvez, por isso, 
ele saiba identificar os pontos mais sensfveis que pre
cisam ser abordados. Marinho tem feito isso de forma 
sllenciosa e competente, sem alarde. E o resultado é 
esse: a estabilização.do déficit da Previdência. 

Quero ressaltar ainda que isso também se deve 
ao planejamento, à competência, à gestão e boa von
tade de um Governo que, desde o primeiro momento, 
trabalha para eliminar as desigualdades sociais em 
nosso Pais. 

Era o que eu tinha a dizer. 

.O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, por permuta com o Deputado Nilson 
Mourão, ao ilustre Deputado Nelson Pellegrino. 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA.Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, é com profundo pesar 
que venho à tribuna comunicar à Casa que o radialista 
Oswaldo Carlos do Vale, que nasceu no dia 11 de no
vembro de 1952, em Itapaci, Estado de Goiás, teve um 
edema pulmonar nesta madrugada e faleceu. 

Grande amigo e magnrtico ser humano, Oswaldo 
deixa saudade. 

Em meados da década de 70, trabalhava em pos
tos de gasolina e, envolvido com comunicação, ouvia 
sempre rádio. Certa feita, ligou para a Rádio Nacional 
e foi convidado a participar de um programa. De lá 
para cá, não deixou mais o rádio. Em 1976, trabalhou 
na Rádio Nacional, a partir de 1978, por 7 anos, na 
Rádio Di/usora e depois na Rádio Sociedade Alvora
da, todas em Ceres. 

Nos anos 80, muito enilolvido com a polftica, 
assessorou vários políticos em Goiás. Em 1993, mu
dou-se para Brasllia, onde assessorou o ex-Deputado 
Jovair Arantes e a ex-Deputada, hoje Senadora, Lú
cia Vânia.Também fez radialismo na Rádio Cultura do 
Estado da Bahia. 

Todos os que conheceram Oswaido Carlos, pes
soa bem-humorada, prestativa e amiga - tratada ca
rinhosamente de Gogó do Cerrado -, neste dia são 
tomados de profunda tristeza. 

Portanto, assomo à tribuna hoje com muita emo
ção e pesar. Aqueles que tiveram o privilégio na vida 
de cruzar com a grande figura humana que foi Oswaldo 
Carlos estão profundamente tristes com sua morte. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. FÉLIX MENDONÇA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ondem. 

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

O SR. FÉLIX MENDONÇA (DEM-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com meu partido, na votação anterior. 

O SR. NELSON BORNIER - Sr.Presidente, peço 
a palavra pela ondem. 

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

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do meu partido nas 
votações anteriores. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao ilustre Deputado Marcelo Ortiz. 

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
desde a última terça-feira, eu tinha a preocupação de 
vir a esta tribuna, mas depois entendi que não deve
ria fazê-lo. 

Ocorre que, após o que ouvi sexta-feira - e ouvi 
hoje novaniente -, sinto-me obrigado a vir a esta tribuna 
ler o que foi publicado terça-feira, dia 25 de setembro 
de 2007, na Folha de S.Paulo, na parte Brasil, Folha 
A-5, sob o título Governo libera mais para quem apóia 
a CPMF. Hoje ouvi Parlamentares do DEM afirmarem 
que o Governo continua estimulando a transformação 
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Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
brasileiro iniciamos nossos trabalhos. 

11 - LEITURA DA ATA 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior. 

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

11I - EXPEDIENTE 

(Não há expediente a ser lido) 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se às 

IV - BREVES COMUNICAÇÕES 

O SR. MARCO MAIA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

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

O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com o partido. 

O SR. AFONSO HAMM - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

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

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o Partido Progressista. 

O SR. LUIZ BASSUMA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem 
VExa. a palavra. 

O SR. LUIZ BASSUMA (PT-BA.Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com o partido. 

O SR. LEANDRO VILELA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem 
VExa. a palavra. 

O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB-GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB. 

O SR. SILVINHO PECCIOLI - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

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

O SR. SILVINHO PECCIOLl (DEM-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei de acordo com o partido. 

O SR. GUILHERME CAMPOS - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

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

O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o Democratas. 

O SR. ROBERTO SANTIAGO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem 
VExa. a palavra. 

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para 
orientar o Plenário no sentido de que o novo painel 
foi aberto. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A 
Presidência solicita aos Parlamentares presentes nas 
diferentes dependências da Casa que venham ao plená
rio, pois abrimos um novo painel. Logo que for atingido 
o quorum, deveremos iniciar a Ordem do Dia. 

Solicito aos Srs. Parlamentares presentes que 
permaneçam em plenário, pois teremos seguidas vo
tações nominais pelo sistema eletrônico. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Dr. Ubiali. 

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em 1995, o então Ministro da Previdên
cia Reinhold Stephanes, disse, durante uma reunião 
com Parlamentares, que o Governo do Presidente 
Juscelino Kubitschek desviou, para a construção de 
Brasflia, recursos da Previdência no valor entre 20 a 
30 bilhões de reais. 

Desde JK, sucessivos governos usaram recursos 
da Previdência para obras de infra-estrutura, ao invés 
de colocarem esse dinheiro numa aplicação. Aqueles 
20 a 30 bilhões usados na construção da capital, se 
tivessem sido investidos teriam rendido, hoje, entre 
800 bilhões e 1,2 trilhão de reais. A Previdência estaria 
milionária, caros Deputados. 

Mas a realidade é bem diferente. Atualmente, o 
déficit passa de 70 bilhões de reais, uma soma que 
cresce a cada ano e que se torna Impossível de ser 
sustentada a longo prazo. 

A principal causa dessa situação é o aumento de 
expectativa de vida do brasileiro e, conseqüentemen
te, o envelhecimento da população. Prova disso é o 
Censo Previdenciário do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) deste ano, que comprovou a existência 
de 491 mil brasileiros com mais de 90 anos, sendo 
159 com mais de 110 anos. Segundo o Ministério da 
Previdência Social, em alguns casos, essas pessoas 
são os únicos membros da famí1ia com renda garantida 
todos os meses. Paralelamente ao embranquecimen
to dos cabelos dos beneficiados, o sistema também 
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José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goelten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Cotatto PMDB PmdbPscPtc 
Vignalti PT, 
Zonta PP 
Presentes Santa Catarina: 15 

RIO GRANDE DO SUL 

Adão Preito PT 
Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPlc 
Claudio Diaz PSDB 
Darclsio Perondi PMDB PmdbPscPlc 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc 
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPlc 
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DAvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Malteo Chiarelli DEM 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Maltos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Professor Ruy Paulelti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcfsio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Vilson Covalti PP 
Presentes Rio Grande do Sul: 31 

I - ABERTURA DA SESSÃO 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista 
de presença regislra na Casa o comparecimento de 
495 Senhoras Deputadas e Sehhores Deputados, 

Eslá aberta a sessão, 
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Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Presentes Rio de Janeiro: 43 

SÃO PAULO 

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc 
Antonio Carlos Mendes ThamePSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zaratlini PT 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 
Clodovil Hernandes PR 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc 
Frank Aguiar PTB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatlo PT 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorgínho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genorno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghiní PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Marcelo Ortíz PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc 

Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Paulo Renato Souza PSDB 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
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 
Waller Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Presentes São Paulo: 68 

MATO GROSSO 

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc 
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Vallenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Wellington Fagundes PR 
Presentes Mato Grosso: 8 

DISTRITO FEDERAL 

Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc 
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc 
Presentes Distrito Federal: 8 

GOIÁS 

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bitlencourt PMDB PmdbPscPtc 
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MINAS GERAIS 

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Aenon Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc 
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc 
Gedrge Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Gílmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
JoãO Bitlar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc 
José Fernando Aparecido de PV 
José Santana de VasconcelloPR 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Juvenil Alves S.Part. 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc 
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc 
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc 
Miguel Corrêa Jr. PT 
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc 
Virgllio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Presentes Minas Gerais: 50 

EsplRITO SANTO 

Camílo Cola PMDB PmdbPscPtc 
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc 
Leio Coimbra PMDB PmdbPscPtc 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Neucimar Fraga PR 
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc 
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc 
Sueli Vidigal POT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Presentes Espírito Santo: 9 

RIO DE JANEIRO 

Alexandre Santos PMOB PmdbPscPtc 
Andreia Zito PSDB 
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Ayrton Xerez DEM 
Bernardo Arlston PMDB PmdbPscPtc 
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico OAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Oro Adilson Soares PR 
Oro Paulo Cesar PR 
Edmílson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc 
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc 
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc 
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc 
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bitlar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Leonardo Picciani PMOB PmdbPscPtc 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc 
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMOB PmdbPscPtc 
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc 
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Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
 
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
 
Presentes Rio Grande do Norte: 8
 

PARAíBA 

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

PERNAMBUCO 

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc 
Carlos Wilson PT 
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
José Mendonça Bezerra DEM 
José Múcio Monteiro PTB 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Presentes Pernambuco: 22 

ALAGOAS 

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

SERGIPE 

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

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Antonio Carlos Magalhães NeDEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc 
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
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 
Udice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc 
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Mário Negromonte PP 
Mauricio Trindade PR 
Nelson Peilegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PMDB PmdbPscPtc 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Veloso PMDB PmdbPscPtc 
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Presentes Bahia: 39 
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Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc 
Presentes Pará: 15 

AMAZONAS 

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc 
Carlos Souza PP 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Presentes Amazonas: 8 

RONDÔNIA 

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

ACRE 

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

• TOCANTINS 

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
t.aurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc 
Nllmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc 
Vicenlinho Alves PR 
Presentes Tocantins: 8 

MARANHÃO 

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PSC PmdbPscPtc 
Domingos Dutra PT 

Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc 
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Presentes Maranhão: 17 

CEARÁ 

Anfbal Gomes PMDB PmdbPscPtc 
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunicio Oliveira PMDB PmdbPscPtc 
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc 
Gorete Pereira PR 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc 
Presentes Ceará: 20 

PIAuí 

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Paes Landim PTB 
Presentes Piaul: 7 

RIO GRANDE DO NORTE 

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc 
João Maia PR 
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ORDEM DO DIA
 

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS 

(Art. 202, c/c arl. 191 do Regimento Interno) 

Votação 

ITEM ÚNICO 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
 
N° 558-8, DE 2006
 

(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Outros)
 

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui 
ção n° 558-8, de 2006, que dispõe sobre a 
inclusão da CPMF nas disposições do § 2°, 
do artigo 76 do Ato das Disposições Consti 

tucionaisTransitórias - ADCT da Constitui 
ção Federal; tendo pareceres da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela admissibilidade desta e das de nOs 
23,50,66,90,112 e 113/2007, apensadas 
(Relator: Dep. Eduardo Cunha); e da Co
missão Especial, pela admissibilidade das 
emendas nOs 1 a 26, 28 e 29 e, no mérito, 
pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 50/2007, com substitutivo; 
pela rejeição desta e das de nOs 23, 66, 90, 
112 e 113/2007, apensadas, e de todas as 
emendas apresentadas na Comissão Espe
cial (Relator: Dep. Antônio Palocci). 

Tendo apensadas as PECs nOs 23/07, 
50/07,66/07,90/07,112/07,113/07 e 139/07. 

(Encerra-se a sessão às 20 horas) 

Ata da 261a Sessão, Extraordinária, Noturna, 
em 26 de setembro de 2007 

Presidência dos Srs.: Arlindo Chinaglia, Presidente; Narcio Rodrigues, 
1° Vice-Presidente; Inocêncio Oliveira, 2° Vice-Presidente 

ÀS 20 HORAS E 5 MINUTOS COMPA
RECEM À CASA OS SRS.: 

Arlindo Chinaglia 
Narcio Rodrigues 
Inocêncio Oliveira 
Osmar Serraglio 
Ciro Nogueira 
Waldemir Moka 
José Carlos Machado 
Manato 
Arnon Bezerra 
Alexandre Silveira 
Deley 

RORAIMA 

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc 
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Presentes Roraima: 8 

AMAPÁ 

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc 
Janele Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPlc 
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Presentes Amapá: 7 

PARÁ 

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc 
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP 
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPlc 
Zé Geraldo PT 
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RIO GRANDE DO SUL 

Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc 
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Germano Bonow DEM 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Matteo Chiarelli DEM 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Total de Rio Grande do Sul: 10 

DEIXAM DE COMPARECER A SES
SÃOOSSRS.: 

RORAIMA 

Luciano Castro PR 
Total de Roraima: 1 

AMAPÁ 

Davi Alcolumbre DEM 
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Amapá: 2 

PARÁ 

Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc 
Gerson Peres PP 
Vic Pires Franco DEM 
Total de Pará: 3 

RONDÔNIA 

Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 1 

ACRE 

Gladson Cameli PP 
Total de Acre: 1 

MARANHÃO 

Nice Lobão DEM 
Pinto Itamaraty PSDB 
Total de Maranhão: 2 

CEARÁ 

José Airton Cirilo PT 
Total de Ceará: 1 

PIAul 

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc 
Mussa Demes DEM 
Total de Piauí: 2 

PERNAMBUCO 

André de Paula DEM 
Bruno Rodrigues PSDB 
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc 
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco: 4 

BAHIA 

Mauricio Trindade PR 
Sérgio Brito PMDB PmdbPscPtc 
Total de Bahia: 2 

MINAS GERAIS 

Alexandre Silveira PPS 
Carlos Melles DEM 
Total de Minas Gerais: 2 

RIO DE JANEIRO 

Indio da Costa DEM 
Otavio Leite PSDB 
Silvio Lopes PSDB 
Total de Rio de Janeiro: 3 

SÃO PAULO 

Dr. Pinotti DEM 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Total de São Paulo: 2 

GOIÁS 

Tatico PTB 
Total de Goiás: 1 

PARANÁ 

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
Giacobo PR 
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc 
Total de Paraná: 4 

SANTA CATARINA 

Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Santa Catarina: 1 

RIO GRANDE DO SUL 

Claudio Diaz PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 1 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Encer
ro a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, dia 
26 de setembro, às 20hOSmin, sessão extraordinária, 
com a seguinte 
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Ayrton Xerez DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc 
Brizola Neto PDT PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC PmdbPscPtc 
Dr. Paulo Cesar PR 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc 
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPr1:> 
Fernando Gabeira PV 
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc 
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc 
Jorge Biliar PT 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPr1:> 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc 
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPr1:> 
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc 
Rodrigo Maia DEM 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 25 

SÁOPAULO 

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPr1:> 
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrâo PPS 
Clodovil Hernandes PR 
Dr.Talmir PV 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc 
Guilherme Campos DEM 
João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPr1:> 
Paulo Renato Souza PSDB 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Izar PTB 

Silvinho Peccioli DEM
 
Vadão Gomes PP
 
Valdemar Costa Neto PR
 
Vanderlei Macris PSDB
 
Walter Ihoshi DEM
 
Total de São Paulo: 32
 

MATO GROSSO 

Eliene Lima PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 3 

DISTRITO FEDERAL 

Augusto Carvalho PPS 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc 
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc 
Total de Distrito Federal: 5 

GOIÁS 

João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc 
Ronaldo Caiado DEM 
Total de Goiás: 3 

MATO GROSSO DO SUL 

Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc 
Total de Mato Grosso do Sul: 1 

PARANÁ 

Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc 
Moacir Michelello PMDB PmdbPscPtc 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc 
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc 
Takayama PSC PmdbPscPtc 
Total de Paraná: 13 

SANTA CATARINA 

Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPscPtc 
João Pizzolatti PP 
Nelson Goellen PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colallo PMDB PmdbPscPtc 
Total de Santa Catarina: 6 
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Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 6 

PIAul 

Ciro Nogueira PP 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 3 

RIO GRANDE DO NORTE 

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc 
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Rio Grande do Norte: 5 

PARAíBA 

Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc 
Wellington Roberto PR 
Total de Paralba: 4 

PERNAMBUCO 

Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPd\PCdoBPmnPhsPrb 
Fernando Ferro PT 
José Mendonça Bezerra DEM 
José Múcio Monteiro PTB 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Mauricio Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PT 
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 11 

ALAGOAS 

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc 
Total de Alagoas: 4 

SERGIPE 

Alba'no Franco PSDB 
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc 
Total de Sergipe: 2 

BAHIA 

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Edigar Mão Branca PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
João Almeida PSDB 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
Jusmari Oliveira PR 
Udice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc 
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Nelson Pellegrino PT 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Veloso PMDB PmdbPscPtc 
Total de Bahia: 19 

MINAS GERAIS 

Aellon Freitas PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc 
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Humberto Souto PPS 
João Biliar DEM 
José Santana de Vasconcellos PR 
Juvenil Alves S.Part. 
Leonardo Ouintâo PMDB PmdbPscPtc 
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc 
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc 
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc 
Miguel Corrêa Jr. PT 
Paulo Abi·Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc 
Reginaldo Lopes PT 
Total de Minas Gerais: 20 

EspfRITO SANTO 

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc 
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc 
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc 
Total de Espírito Santo: 3 

RIO DE JANEIRO 

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc 
Andreia Zito PSDB 
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a porta de salda do Bolsa-Famflia! Não há, Deputado 
Professor Ruy Paulelti. A porta de saída do Bolsa-Fa
mília é votar no Lula nas urnas. 

Muitos partidos que agora apóiam o Governo Fe
deral em troca de cargos e espaço vão pagar com seus 
mandatos. Partidos e Parlamentares que aqui estão, em 
vez de deixar o dinheiro nas mãos do trabalhador bra
sileiro, estão aqui para colocar na mão do Lula, e vão 
pagar com seus mandatos. Na eleição de 2010, o PT 
vai ser inclemente. O Bolsa-Família não é programa do 
PMDB, não é programa do PP, não é programa do PTB, 
não é programa do PR - é programa do Lula e do PT! 

É bom pensar um pouco mais à frente no que 
estamos fazendo aqui, neste momento. Se os parti
dos polfticos e os Deputados que estão apoiando o 
PT continuarem retirando dinheiro do bolso e da bolsa 
do trabalhador brasileiro, na verdade, cavarão a pró
pria sepultura. Podem aguardar, porque eu conheço 
a prática petista. 

Quem já fez aliança com o PT e conseguiu levar 
vantagem em eleição municipal ou estadual? Pode al
guém conseguir se eleger na carona, mas a regra é: 
quem apóia o PT paga a conta. O PT é mau parceiro 
político.Isso é bom lembrar, porque vão sacrificar a socie
dade brasileira para ganhar meia dúzia de cargos agora, 
mas vão pagar com o mandato na próxima eleição. 

É bom olhar um pouco para o passado, refletir 
sobre o que aconteceu com as alianças eleitorais e 
ver se haverá vantagem. Acho que ficar do lado do 
povo é melhor do que ficar do lado do PT. Esse não é 
o problema dos Democratas. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
orientar a Minoria, concedo a palavra ao Deputado 
Zenaldo Coutinho. 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estamos com essa emenda agluti
nativa e obviamente nosso objetivo é, insisto em dizer, 
o aprimoramento do projeto, enquanto insistimos, via 
destaques, na rejeição da matéria no seu mérito, posto 
que para nós a CPMF não é um tributo bom e justo. É 
um tributo que reincide a cada operação bancária, que 
agride da produção ao consumo, da indústria ao comér
cio, do comércio ao consumidor. Portanto, no mlnimo, na 
hora do consumo, há 2 vezes a cobrança da CPMF. E 
como quem compra na ponta é o consumidor, que u1i1iza 
cheque, na verdade o tributo é cobrado 3 vezes. 

Muito obrigado. 

VI - ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)

COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS 
SRS.: 

RORAIMA 

Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
 
Francisco Rodrigues DEM
 
Urzeni Rocha PSDB
 
Total de Roraima: 3
 

AMAPÁ 

Evandro Milhomen PCdoB PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscP1c 
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Tolal de Amapá: 3 

PARÁ 

Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 3 

AMAZONAS 

Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Rebecca Garcia PP 
Tolal de Amazonas: 2 

RONDÔNIA 

Marinha Raupp PMDB PmdbPscP1c 
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Tolal de Rondônia: 2 

ACRE 

Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc 
Henrique Afonso PT 
IIderlei Cordeiro PPS 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Acre: 4 

TOCANTINS 

João Oliveira DEM 
Total deTocanlins: 1 

MARANHÃO 

Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PSC PmdbPscPtc 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc 
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Tolal de Maranhão: 6 

CEARÁ 

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Arnon Bezerra PTB 
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Masqual a matériaque causa tantofurorna base 
governistae tanta preocupação entre a Minoria nesta 
Casa? A matéria é a CPMF, que há 4 anos consta do 
texto constitucional que se extinguiria em 31 de de
zembrodeste ano.No entanto, o Governoé insaciável 
em sua voracidade por mais e mais recursos, que, se 
fossem bem utilizados, até que se poderia encontrar 
uma desculpa. Mas não, os recursos são gastos prio
ritariamente emalgo intangivel paraa sociedade. Não 
trazem beneffcio algum, porque a única área em que 
este Governo consegue realizar alguma coisa é a da 
propaganda; propaganda enganosa, mentirosa. 

O Governo nãoconsegue levaradiantenenhuma 
ação concreta; nenhuma. Vejam as obras do PAC. As 
que já estavam em andamento antes desse progra
ma continuaram em andamento, com maior ou menor 
celeridade; as que não estavamem andamentoestão 
impedidas de iniciar até agora. 

Sr. Presidente, é isso o que nos leva a esta si
tuação; é isso o que nos leva a fazer este histórico;é 
isso o que nos levaa fazer este apelo. Não é possivel 
que esta Casa fique insensrvel. O setor produtivo e a 
sociedadebrasileiranão agüentammais tributos, Não 
estamos lutando contra o Governo, estamosqueren
do que o Governo governecom 60 bilhões de reais a 
maisde excesso de arrecadação, sendodispensáveis 
os recursos da CPMF. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao Sr.DeputadoOnyx Lorenzoni, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo Democratas. 
(Pausa.) 

O SR. CLÓVIS FECURV - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CLÓVIS FECURV (DEM-MA. Pelaordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, acompanhei 
o partido, na votação anterior. 

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. 
Pela ordem.Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, 
na votação anterior, se aqui estivesse, teria acompa
nhado a orientação do partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O 
Deputado Onyx está ausente? (Pausa.) 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pelaor
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acom
panhei a bancada do Partido dos Trabalhadores, nas 
2 votações anteriores. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação. 

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Pela ordem.Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
se aqui estivesse, votaria com o PCdoB. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A Pre
sidência solicita a todos... 

O SR. LUIZ CARREIRA (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com 
o partido. 

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. Pela 
ordem.Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, votei 
com o partido, na votação anterior. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, votei com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Onyx Lorenzoni, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo Democratas. 

O SR. ONVX LORENZONI (DEM-RS. Como Uder. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, Sras.Deputadas, o que estamosobservando no 
plenário desta Casa, desde a semana passada, nas 
articulações quesão feitaspeloPresidente Lula, éalgo 
absolutamente contraditório. Ontem mesmo estávamos 
todos aqui votando um projeto para desonerar os se
tores calçadista, moveleiro, de confecção e têxtil. Por 
que estávamos aqui para desonerar esses setores? 
Porque há imposto demais no Brasil; porque não há, 
Deputado Darcfsio Perondi, competitividade interna
mente, e muito pior quandoo Brasil vai exportar. 

Ainda ontem dizia que estive em Bogotá e em 
Medelrn, na Colômbia, participando de um seminário 
sobre segurança. A carga tributáriada Colômbia é de 
16%. E o que o Governo está fazendo com a CPMF? 
Aumentando a incidência da carga tributária sobre o 
trabalho, sobre os produtos, sobre serviços e compli
cando e dificultando a competitividade da indústria, da 
economia brasileira. 

Este é umGoverno absolutamente contraditório: um 
dia manda paracá umamedida provisória paradesone
rar, agora lutadesesperadamente, gasta riosdedinheiro, 
toma atitudes emmuitos casos nem umpouco elogiosas, 
para aprovar aqualquer custo umaemenda à Constituição 
quevaiprorrogar pormais 4 anos umacobrança e extrair, 
arrancar do bolso do trabalhador brasileiro e da bolsa da 
trabalhadora brasileira 160bilhões de reais. 

Onde está a racionalidade? Onde está a razoa
bilidade? Ondeestá a preocupação com a geraçãode 
empregoe renda no Brasil?É pura mentira!O que es
tamos vendo do Presidente Lula é apenas a luta para 
fazercaixa - caixa para as eleições. Ou alguémdeste 
Plenário duvida de que o Bolsa-Famllia nada mais é 
do que um programa polrtico-eleitoreiro? Alguémtem 
dúvida? Eu não tenho. 

Todos os programas que tratam de assistência 
social emqualquer pais sériotêmportade entrada, mas 
também têm porta de salda. Mostrem-me, por favor, 
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des nas licitações, em B casos; e superfaturamento, 
em 5 casos. 

O relatório do TCU deverá ser analisado pela 
Comissão Mista de Orçamento, que, segundo informa 
a reportagem do Correio Braziliense, "decide sobre a 
suspensão do repasse de recursos orçamentários". 

Diz ainda o Correio Braziliense: ''Após novas 
auditorias, esses empreendimentos podem voltar a 
receber recursos, desde que as ilegalidades estejam 
sanadas". 

Assim seguem extensas matérias a respeito des
ses fortes indícios de irregularidades, detectadas pelo 
Tribunal de Contas da União. 

Isso leva-nos a outra reflexão: se de um lado 
inúmeras obras do PAC estão sem, sequer, o projeto 
básico, até porque não há ainda, em muitos casos, 
nem licença ambiental para sua execução, não existe 
o ElA/RIMA, não existem as licenças prévias apre
sentadas e aprovadas, imaginem os casos de obras 
em andamento. 

Então, nós ficamos, cada vez mais, com o PAC 
empacado no País. Em meu Estado, por exemplo, inú
meras obras foram anunciadas e têm sido divulgadas 
na mídia, utilizando-se de outdoors, rádios, jornais, 
televisão, informando que a qualidade de vida das pes
soas vai melhorar, imediatamente, com essas obras a 
serem realizadas. Porém, é apenas notícia e informa
ção. Não há execução. Na prática, inexistem as obras 
anunciadas, e nós, de repente, deparamo-nos com um 
relatório dessa monta, dessa gravidade, apresentado 
pelo Tribunal de Contas da União. 

Começamos, então, a indagar e questionar: onde 
estará verdadeiramente o interesse? Qual será o inte
resse dessas ações de Governo, quando estão identi
ficados sobrepreço e superfaturamento? Aliás, é bom 
enfatizar que não são termos utilizados pela Oposição 
na Casa; não são termos usados pelos Parlamentares 
que são contra o Governo, em absoluto. É a Corte de 
Contas do País, é o Tribunal de Contas da União, que 
apresenta o seu relatório, identificando irregularidades 
gravlssimas na gestão dos recursos públicos. E, pre
ocupados com a possibilidade do desvio de cerca de 
5 bilhões de reais, pedem a suspensão dessas obras. 
Aí, deparamo-nos, paralela e paradoxalmente, com a 
tentativa de aprovarmos a CPMF, rapidamente. 

Insisto em dizer que ai reside o grande dilema 
de gestão dos recursos públicos brasileiros: a falta de 
competência na gestão; o desvio de finalidade dos re
cursos públicos; O desperdício de recursos públicos. 

Tem sido esse o sintoma e a doença detectados 
a cada dia. E, se somarmos a tantas e tantas outras 
notícias que circulam nos corredores desta Casa e nos 
bastidores do poder, nós tomaremos sustos maiores, 

pela gravidade e pelo alcance das denúncias apre
sentadas. 

Por isso é importante, Sr. Presidente, que tenha
mos a cautela necessária para discutirmos e votarmos 
as emendas aglutinativas, que têm a pretensão de 
contribuir para o aprimoramento da matéria que está 
em discussão, haja vista que a CPMF, do jeito que se 
apresenta no projeto original, é, como todos sabem, 
uma agressão ao contribuinte, um tributo regressivo 
e reincidente sobre todas as operações nos bancos, 
sobre todas as operações em cheque. 

Daí por quê, Sr. Presidente, venho a esta tribuna 
mais uma vez enfatizar a necessidade de buscarmos 
aprimorar o texto, mediante os emendas aglutinati
vaso 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio, para uma Comunicação de Liderança, 
pelo PSDB. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Como Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, quero fazer uma retros
pectiva do que aconteceu nas sessões de hoje. 

Primeiramente, a violência do uso abusivo e ex
cessivo das medidas provisórias, retirando-nos, mais 
do que a prerrogativa, a competência e o dever cons
titucional de legislar para o Pais. É o Presidente da 
República dispondo sobre tudo e sobre todos, por in
termédio de MPs, e, quando do seu interesse, editando 
novas MPs para retirar as MPs que estão obstruindo 
a pauta. E, pior ainda, reeditando medida provisória, 
como fez no caso da medida provisória relacionada ao 
SISNAD. Trata-se de violência constitucional. O des
respeito não tem limites. 

Em outros momento, querem tirar-nos o direi
to - mais do que o direito, o dever - de apresentar 
emendas, ou até mesmo os destaques simples, que 
são rejeitados em globo, coletivamente, quando não, 
como já aconteceu inúmeras vezes, declarados in
constitucionais. É mais uma violência que se perpetra 
sobre as Oposições. 

Em se rejeitando os destaques simples, dão-se 
o direito de rejeitar em bloco as emendas aglutinati
vas, como vimos nesta tarde, neste plenário. Ou seja, 
as Oposições vão a cada momento ficando mais li
mitadas. 

Não obstante tudo isso que fizemos, ainda in
vestem contra a única ação possível às Oposições, 
às Minorias, que é a nossa capacidade, o nosso de
ver de obstruir quando não concordamos com deter
minada matéria para a qual efetivamente não temos 
voto para rejeitar. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC? 

O SR. DARClslO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
o PMDB acredita que a CPMF é essencial para ali
mentar os gastos sociais que o PSDB começou, ao 
criar a contribuição no Governo Fernando Henrique 
Cardoso, bem como para o equilfbrio fiscal. Neste mo
mento, não se dispensa essa contribuição. Por isso o 
PMDB vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Coruja, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS. 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Como 
Llder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, agora há pouco ouvimos um deba
te sobre a terminologia das palavras provisório e tem
porário. Chegou-se a apelar para o dicionário Aurélio. 
Neste plenário, parece que ninguém sabe a diferença 
entre as palavras, porque esse tributo, claramente tem
porário, está ganhando a conotação de permanente. 
Quando criado, tinha uma finalidade, mas agora está 
ganhando a caracterfstica de tributo permanente. 

Todos os Governos prorrogam a CPMF. Os eco
nomistas que estão fora deles entendem ser ruim para 
a sociedade esse tributo, porque causa desemprego, 
aumenta a taxa de juros e reduz o crescimento do Brasil. 
Os economistas acham que a retirada da CPMF pode 
fazer o Brasil crescer mais, por isso alguns a chamam 
de tributo do desemprego. 

A base do Governo votou favoravelmente a esse 
tributo, mas, uma vez aprovado, querlamos ter a opor
tunidade de corrigir, quem sabe, algumas injustiças 
que há nesse tributo. Uma delas é que é um tributo 
centralizador dos recursos no Governo Federal. Se é 
para a saúde - existem ai importantes lideranças nes
sa área -, por que não partilhamos esses recursos? 
Ousm faz saúde são os Estados e os municlpios, fun
damentalmente esses últimos. Mas este Plenário, há 
pouco, cassou a oportunidade de se destinar recursos 
aos municlpios. Quando se votaram em globo todas as 
emendas, tirou-se essa oportunidade. Era importante 
que este Plenário deliberasse. Muitos Parlamentares 
disseram aqui que votaram a favor do tributo, mas que
riam partilhá-lo. Agora, na hora de partilhar, novamente 
foram contra essa partilha, ao votarem os destaques 
simples em globo. 

, Por isso que esse é um tributo ruim. Os econo
mistas dizem isso e dizem também que ele é pior para 
o Brasil. A argumentação de que é para a saúde não é 
válida, porque o Governo já tem um teto para destinar 
à saúde. Havendo ou não CPMF, não há prejufzo para 

a saúde brasileira, que todo mundo sabe que atravessa 
muitas dificuldades e está sublinanciada. 

Para aumentar o dinheiro destinado à saúde, 
não basta aprovar a CPMF. É preciso regulamentar a 
Emenda Constitucional nO 29, cuja proposta de regu
lamentação não entra na pauta porque o Governo não 
quer. O Governo quer aumentar o seu caixa, como faz 
qualquer Governo. 

Há um exagero, meu dileto amigo Deputado Ri
cardo Barros, que estava polemizando a questão de 
provisório e temporário. V.Exa. foi Vice-LIde r do Go
verno Fernando Henrique Cardoso e é Llder deste 
Governo. Na Câmara dos Deputados há Llder perma
nente, porque há o Governo e há partidos que estão 
sempre no Governo. 

É importante refletir sobre a CPMF. Entendemos 
que ela é ruim para o Brasil, por isso estamos sempre 
encaminhado o voto contrário. 

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR, PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR. BETO ALBUQUERQUE (BlocoIPSB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
o Governo orienta o voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao Deputado Zenaldo Coutinho, para 
uma Comunicação de Liderança, pela Minoria. 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Como 
Llder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, o Tribunal de Contas da União recomendou 
a paralisação de 77 obras do Governo Federal. Todas 
as obras, segundo o Tribunal de Contas, apresentaram 
irregularidades graves, segundo auditoria realizada por 
peritos daquela Corte. 

A recomendação encontra-se em relatório entre
gue ontem pelo Presidente do TCU, o Ministro Walton 
Alencar Rodrigues, ao Presidente do Senado Federal, 
em cumprimento às déterminações da Lei de Diretri
zes Orçamentárias. 

A paralisação foi recomendada para evitar que 
as irregularidades provoquem prejulzos da ordem de 
5 bilhões de reais à União, total dos investimentos 
previstos. 

Segundo reportagem do Correio Braziliense, 29 
das obras com irregularidades integram o Programa 
de Aceleração do Crescimento e totalizam 3 bilhões 
de reais em investimentos. 

Principais irregularidades apontadas pelo Tribu
nal de Contas da União: falhas nos projetos básico e 
executivo, em 9 casos; irregularidades ambientais, em 
outros 9 casos; sobrepreço, em B casos; irregularida
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nós, Democratas, somos absolutamente contrários à 
manutenção da CPMF. 

O Governo pode adotar 2 caminhos. O primeiro é 
considerar que, em respeito à população, o seu traba
lho político deve ser no sentido de melhorar a vida do 
povo. Essa tese era defendida por Platão e Aristóteles, 
contra os discursos dos retóricos e dos sofistas, que 
só viam na sua ação política uma forma de se manter 
no poder, usando de artimanhas, como as que estão 
sendo usadas agora. O Diário Oficial publica 3 edições 
por dia carregadas de nomeações. É a troca pusilânime 
do voto pelo interesse nas nomeações, nos cargos do 
poder público, nas diretorias das grandes empresas. 
Esse é o discurso dos sofistas. 

O Deputado José Genoíno me aparteia em si
lêncio, trazendo aqui uma série de nomeações feitas. 
Acolho essa ponderação. Essa é a tese dos sofistas, 
dos pragmáticos, dos seguidores não de Platão e 
Aristóteles, mas de Maquiavel. Os maquiavélicos se 
utilizam desses pré-requisitos. 

Vejo, com muita tristeza, que o Governo Federal 
se inquina por essa posição e quer manter-se no po
der para proteger seus apaniguados. Ele negocia o 
que pode - cargos, benesses, salários, DASs -, es
quecido de que o povo brasileiro vota em função da 
manutenção ou do respeito a direitos universais que 
devem ser repetidos. 

O Democratas vota favoravelmente a essa emen
da e pede o apoio deste Plenário para que possamos 
ir contra a CPMF. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Va
mos à orientação de bancadas. 

Como vota o PSOL? (Pausa.) 
Como vota o PPS? (Pausa.) 
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB 
vota "não". 

O SR. L1NCOLN PORTELA (PR·MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PR 
vota "não". 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS 
está em obstrução. 

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "não". 

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP 
vota "não". 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB encaminha o voto "sim". 

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

o Bloco Parlamentar PSB/PDTIPCdoB/PMN/PHS/PRB 
vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o Democratas? 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, qual é 
o nosso interesse com essa Emenda Aglutinativa n° 
69? É conter essa ganância do Governo. Estamos pro
pondo que se retire da DRU os recursos da CPMF. Se 
alegam alguns que a CPMF é necessária para atender 
a programas sociais, por que o Governo quer meter a 
mão em 20%, para fazer exatamente o que bem de
sejar, no momento em que estiver atendendo a suas 
reivindicações políticas e não sociais? 

É por isso que a posição do partido é de apoio à 
Emenda Aglutinativa n° 69. 

Ao mesmo tempo, dizemos com toda a clareza, 
neste momento em que estamos discutindo a CPMF: 
muitos estão achando que esse tema passará des
percebido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
orientar, Deputado Ronaldo Caiado. 

O SR. RONALDO CAIADO - O voto é "sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - "Sim". 
Agradeço. 

O SR. RONALDO CAIADO - No encaminhamen
to, continuarei o raciocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois 
não. 

Como vota o PSOL? 
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma 
vez, estamos tendo a oportunidade de fazer a melhor 
legislação. É verdade que o Governo tem uma deci
são férrea e já amalgamou a sua base, supõe-se que 
por causas e não por cargos, em torno da aprovação 
da CPMF. 

Estamos propondo aqui, nesta emenda mais do 
que justa, a exclusão dos recursos da CPMF da Des
vinculação das Receitas da União, para que acabem 
aberrações como a do ano passado, quando, dos 32 
bilhões de reais da arrecadação, 12 bilhões de reais 
foram para compor O superávit primário, mas acabaram 
pagando juros de serviços da dívida, na velha polrti
ca herdada do Governo anterior, que, por sua vez, a 
herdou do anterior. Portanto, o nosso voto é favorável 
a essa emenda, que é justa e razoável. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PT? 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". 
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que trata o caput desse artigo a arrecadação de tribu
tos institufdos em caráter provisório". 

O que significa isso? A emenda pretende retirar a 
receita da contribuição da CPMF da DRU. Quer dizer, 
mantém-se integra a receita da CPMF, a fim de que 
ela atenda às finalidades atuais. 

Então, tenho impressão, Sr. Presidente, de que 
não se trata aqui de uma emenda que possa se consi
derar inspirada em interesses meramente partidários, 
de grupos, ou de Parlamentares que queiram ser con
tra por ser contra. 

Na verdade, esse imposto já é muito oneroso, 
atinge do rico ao pobre com a mesma allquota, é um 
imposto inclusive que se distribui através de outros tri
butos, onerando outros tributos indiretos, porque, ao 
pagar a CPMF, o produtor vai amanhã querer retirá-Ia, 
vai reavê-Ia através do consumidor. Pretendemos que 
esse imposto, que tem custado tão caro a este Pais, 
seja realmente aplicado na sua inteireza nas finalida
des sociais constantes da sua disciplina atual. Não é 
mais nem menos do que isso. 

Então, não vejo por que se querer defender con
trariamente esta emenda sob o fundamento de que ela 
é contra a CPMF. Não é contra, ela aperfeiçoa, no sen
tido de que não fique ao poder discricionário do Pre· 
sidente da República e de seus Ministros a aplicação 
dos recursos da CPMF. Não é mais nem menos. 

Sr. Presidente, é isso que esperamos que esta 
Casa, que este Plenário aprove, no momento de de
cidir sobre esta emenda. 

Muito obrigado. 

O SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PR-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o partido. 

; O SR. ADÃO PRETTO (PT·RS, Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o par
tido. 

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o partido, o PMDB. 

O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
conforme orientação do Bloco Parlamentar PSB/PDTI 
PCdoBIPMN/PHS/PRB. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Luiz Sérgio, que falará contra a matéria. 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT·RJ, Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, somos contra essa emen

da. Ela é inócua, O orçamento arredondado da saúde 
é de 50 bilhões de reais. A CPMF representa de 24 
bilhões a 25 bilhões de reais. Mesmo os recursos da 
CPMF que entram na DRU são compensados com o 
Orçamento da União, que coloca muito mais dinheiro 
do que o que se destaca com a DRU. 

Por isso, encaminhamos contra essa emenda e 
votamos "não". 

O SR. PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompa
nhei o partido. 

O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o partido, na votação anterior. 

O SR. VITOR PENIDO (DEM·MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com 
o partido. 

O SR. MARCOS MONTES (DEM-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
conforme orientação do partido. 

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE, Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 
anterior, acompanhei o Partido dos Trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Ayrton Xerez, que falará a favor da matéria. 

O SR. AVRTON XEREZ (DEM-RJ. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho a esta tribuna para representar a bancada do 
Democratas e dizer a V.Exas. e ao Brasil que nosso 
partido é absolutamente contrário à prorrogação da 
CPMF. Somos contra e queremos que O Brasil saiba 
disso. 

Entendemos que, quando uma lei deixa de ser 
necessária, ela deve ser extinta. Não é racional que se 
mantenha uma lei, sobretudo uma lei impositiva que vai 
tirar recursos da população sob a forma de tributos, ape
nas para satisfação do poderoso de ocasião. Este é um 
princIpio basilar e de direitos humanos que atravessa 
séculos. Quando uma lei perde a sua necessidade, ela 
deve deixar de ser cogente, imperativa, deve deixar de 
existir. Se o Governo já arrecada 257 bilhões de reais 
para efeito de superávit primário, para que meter ainda 
mais a mão no bolso do povo, sofrido, com dificuldade 
de se transportar, de conseguir emp rego, de pagar a 
escola dos seus filhos, de pagar o médico, sobretudo 
a classe média, que não é de maneira nenhuma res
peitada, que não tem nenhuma vantagem? Por isso, 
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o SR. JERÔNIMO REIS - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JERÔNIMO REIS (DEM-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido. 

O SR. MENDONÇA PRADO (DEM-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido. 

O SR. RODOVALHO (DEM-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com a li
derança. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Emen
da Aglutinativa n° 69, distribuída ao plenário: 

EMENDA AGLUTlNATIVA N° 69 
(Emenda n" 28/07-CE e Substitutivo Adotado pelo 

Relator na Comissão Especial à PEC 558-a/06) 

Art. 1° O caput do art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 76. É desvinculado de órgão, fun
do ou despesa, até 31 de dezembro de 2011, 
vinte por cento da arrecadação da União de 
impostos, contribuições sociais e de interven
ção no domínio econômico, já instituídos ou 
que vierem a ser criados até a referida data, 
seus adicionais e respectivos acréscimos ie
gais:' (NR) 

§ . 
§ 2° Excetua-se da desvinculação de que 

trata o "caput" deste artigo a arrecadação de 
tributos instituídos em caráter provisório." 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Marcelo Itagiba, que vai falar contra a matéria. 

O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB-RJ. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, volto mais uma vez a esta tribuna para falar 
contra a CPMF.Já o fiz com a emoção, já o fiz com a ra
zão. Já demonstrei por A + B o aumento expressivo que 
tivemos na carga tributária deste País. Já demonstrei 
que ninguém mais deseja a prorrogação desta contri
buição que se chama provisória e que hoje o Governo 
pretende transformá-Ia em permanente.Vejocom algum 
espanto algumas madalenas no credo, porque antes 
apoiavam esta medida e hoje a rejeitam, e aqueles que 
no passado a rejeitavam hoje a apóiam. 

O meu compromisso, neste momento, não é com 
os Governos. O meu compromisso é com a população 
do Brasil que elegeu os Deputados desta Casa. A po

pulação, em todas as pesquisas realizadas, não deseja 
e não quer a prorrogação de mais esta contribuição. 

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, temos, hoje, 
que pensar naquilo que faremos, porque estaremos 
contrariando o desejo e a vontade do povo brasileiro, 
transformando praticamente em permanente algo que 
se chama provisório. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pror
rogo a presente sessão até as 20h. 

O SR. MARCELO ITAGIBA - Por isso, Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, temos que pensar, 
e pensar muito, avaliar a situação, para que não nos 
equivoquemos. 

Hoje, iremos decidir o que diz respeito a algumas 
emendas aglutinativas, que pretendem de alguma for
ma minorar o estrago da contribuição, chamada provi
sória, que hoje querem transformar em permanente. 
Por isso também devemos rejeitar. 

Essa contribuição foi criada para socorrer a saú
de no País. E eu volto a perguntar aos membros da 
Oposição, aos membros da Situação se a saúde no 
País melhorou. Pergunte a cada um dos brasileiros 
que necessitam do atendimento nos postos de saúde, 
nos hospitais públicos. Perguntem se hoje eles têm 
um atendimento digno, se as suas famllias estão sen
do atendidas com as verbas da CPMF. Sabemos que 
não. E por isso não podemos contrariar aquilo que é 
o desejo da população. 

Assim, senhoras e senhores, conclamo a todos 
os Deputados a votarem "não" à CPMF e "não" a todas 
as emendas que de alguma forma pretendam minorar 
o seu impacto. A CPMF tem que ser e deve ser rejei
tada em nome do povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. CHICO LOPES - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
de acordo com meu partido. 

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei 
o meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chínaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Roberto Magalhães, que falará a favor da matéria. 

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (DEM-PE. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, essa Emenda n° 69, na realidade, no art. 76, 
praticamente não muda nada. No § 2°, aqui vem real
mente a novidade: "Excetua-se da desvinculação de 
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Angelo Vanhoni PT Não 
Assis do Couto PT Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Barbosa Neto PDT Prb ao 

Chico da Princesa PR Não 
Dileeu Sperafieo PP Não 
Dr. Rosinha PT Não 
Eduardo Seiana DEM Sim 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPsePte Não 
Luiz Carlos Setím DEM Sim 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPsePte Não 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPsePte Não 
Nelson Meun::r PP Não 
Odfl io Balbinotti PMDB PmdbPsePte Não 
Ratinho Junior PSC PmdbPsePtc Não 
Ricardo Barros PP Não 
Rocha Lourcs PMDB PmdbPscPte Não 
Takayama PSC. PmdbPscPte Não 
Total Parané: 20 
Santa Calarina (SC) 
AngelaAmin PP Nilo 
Carlito MeT'SS PT Não 
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc Niio 
Décio Lima PT Não 
Edinho Bez PMDB PmdbPsePt<: Sim 
Fernando Coruja PPS Obstrução 
João Matos PMDB PmdbPscPte Não 
João Pi zzolatti PP Não 
José CarJos Vieira DEM Obstrução 
Nelson Goetten PR Não 
Paulo BorÍ1hausen DEM Sim 
Valdir Colano PMDB PmdbPscPte Não 
Vignatti PT Não 
Zonta PP Não 
Total Santa Catarina: J4 
Rio Grande do Sul (RS) 

PsbPdtPCdoBPmnPhs NãoBeto Albuquerque PSB Prb 
Cezar Schinner PMDB PmdbPsePte Não 
Darclsio Perondi PMDB· PmdbP.ePtc Não 
EJiseu Padi)hs PMDB PmdbPsePte Não 
Germano Bonow DEM Obstrução 
Henrique Fontuoa PT Não 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPte Não 
José Otávio Gennano PP Não 
Luciano Genro PSOL Sim 
Luiz Carlos Busato PTB Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs NãManuela DÁvila PCdoB Prb o 
Marco Maia PT Não 
Maria do Rosário PT Não 
Matteo Chiarelli DEM Sim 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPsePte Sim 
Paulo Roberto PTB Não 
Pepe Vargas PT Não 
Pompco de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs Não 

Prb 
Professor Ruy Pauletti PSDB Obstrução 
Renato Molling PP Não 
Sérgio Moraes PTB Não 
Tarctaio Zimmennann PT Não 
Vilson Covettê PP Não 
Totál Rio Grande do Snl: 23 
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Renato Arnary
 
Ricardo Berzoini
 
Ricardo Izar
 
Ricardo Tripoli
 
Roberto Santiago
 
VadãoGomes
 
Valdemar Costa Neto
 
Vicentinho
 
Walter lhoshi
 
Total Silo Paulo: 52
 
Mato Grosso (MT)
 
Carlos Abicalil
 
Carlos Bezerra
 
Eliene Lima
 
Homero Pereira
 
Pedro Hemy
 

Valtenir Pereira 

Total Mato Grosso: 6 
DIstrito Federal (DF) 
Augusto Carvalho 
Jofran Frejat 
Laerte Bessa 
Magela 
Tadeu Filippelli 
Total Distrito Federal: 5 
Goiás (GO) 
Chico Abreu 
íris de Amújo 
João Campos 
Jovair Arantes 
Leonardo Vilela 
Luiz Bittencourt 
Marcelo Melo 
Pedro Chaves 
Pedro Wilson 
Professora Raquel Teixeira 
Ronaldo Caiado 
Rubens Otoni 
Sandes Júnior 
Sandro Mabel 
Total Gol": 14 
Mato Grosso do Sul (MS) 
Antônio Carlos Biffi 
Antonio Cruz 

Dagoberto 

NelsonTmd 
Vender Loubet 
Waldir Neves 
Total Mato Grosso do Sul: 6 
Paraná(pR) 
Airton Roveda 
Alceni Guerra 
Andre Vargas 

PSDB 
PT 
PTB 
PSOB 
PV 
PP 
PR 
PT 
DEM 

PT 
PMDB 
PP 
PR 
PP 

PSB 

PPS 
PR 
PMDB 
PT 
PMDB 

PR 
PMDB 
PSOB 
PTB 
PSDB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PT 
PSDB 
DEM 
PT 
PP 
PR 

PT 
PP 

PDT 

PMDB 
PT 
PSDB 

PR 
DEM 
PT 

Prb 
Obstrução 
Não 
Não 
Obstrução 
Não 
Não 
Não 
Não 
Sim 

Não 
PmdbPscPtc	 Não
 

Não
 
Não
 
Não
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N ã PIb	 o 

Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Não 
Não 

PmdbPscPtc Não 

Não 
PmdbPscPlc	 Não 

Obstrução 
Não 
Obstrução 

PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Não 

Não 
Obstrução 
Sim 
Não 
Não 
Não 

Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
PIb ao 
PmdbPscPtc Não 

Não 
Obstrução 

Não 
Sim 
Não 
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Similo Sessim 
Solange Almeida 
Solange Amaral 
Suely 
Vinicius Carvalho 
Total Rio de Janeiro: 38 
Silo Paulo (SP) 

Abelardo Camarinha 

Aldo Rebelo 

Aline Corrêa 
Antonio Bulhões 
Antonio Carlos Mendes Thame 
Antonio cartos Pannunzio 
Antonio Palocci 
Arlindo Chinaglia 
Arnaldo Faria de Sá 
Arnaldo Madeira 
Beto Mansur 
Cândido Vacearezza 
Carlos Zanlttini 
Cláudio Magriio 
Clodovil Hemandes 
Oevanir Ribeiro 
Or. Nechar 
Dr, Talmir 

Or. Ubiali 

Duarte Nogueim 
Edson Aparecido 
Emanuel Fernandes 
Francisco Rossi 
FmnkAguiar 
Ivan Valente 
Janete Rocha Pietâ 
Jilmar Tatto 

João Dado 

Joio Paulo Cunha 
José Eduardo CanIozo 
Jost Oenoíno 
Jost Paulo T6ffano 
Luciana Costa 

Luiza Erundina 

Marcelo Ortíz 
Milton Monti 
Nelson Marquezelli 
Paulo Maluf 

Paulo Pereira da Silva 

Paulo Renato Souza 
Paulo Teixeira 
Regis de Oliveira 
Reinaldo Nogueira 

PP 
PMDB 
DEM 
PR 
PTdoB 

PSB 

PCdoB 

PP 
PMDB 
PSOB 
PSDB 
PT 
PT 
PTB 
PSOB 
PP 
PT 
PT 
PPS 
PR 
PT 
PV 
PV 

PSB 

PSDB 
PSOB 
PSOB 
PMDB 
PTB 
PSOL 
PT 
PT 

PDT 

PT 
PT 
PT 
PV 
PR 

PSB 

PV 
PR 
PTB 
PP 

PDT 

PSOB 
PT 
PSC 
POT 

Não 
PmdbPscPtc	 Não 

Sim 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N
Prb ao 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nilo 
Prb 

Nilo 
PmdbPscPtc Não 

Obstrução 
Obstrução 
Nilo 
Art. 17 
Sim 
Obstrução 
Nilo 
Nilo 
Não 
Obstrução 
Não 
Nilo 
Nilo 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs NI 
Prb o 

Obsliuçllo 
Obstrução 
Obstruçilo 

PmdbPscPtc Sim 
Não 
Sim 
Nilo 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nilo 
Prb 

Não 
Não 
Não 
Nlo 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

Não 
Não 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Não 
Prb 

Obstrução 
Nilo 

PmdbPscPtc Nilo • 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nilo 
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Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc Não 
Virgllio Guimarães PT Não 
Total Minu Gerais: 42
Esplrlto Santo (ES) 
Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc Não 
IrinyLopes PT Não 
Jurandy Laurei ro PSC PmdbPscPtc Não 
Leio Coimbra PMDB PmdbPscPtc Não 

Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Rita Camata PMDB PmdbPscPtc Sim 
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc Não 

Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Total Esplrito Santo: 8 
Rio de Janeiro (RJ) 
Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc Não 

Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Ayrton Xerez DEM Sim 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc Não 

Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Carlos Santana PT Não 
Chico Alencar PSOL Sim 
Chico DAngelo PT Não 
Cida Diogo PT Não 
Deley PSC PmdbPscPtc Nilo 
Dr, Adilson Soares PR Nilo 
Or. Paulo Cesar PR Nilo 

Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc Não 
Edson Santos PT Não 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc Não 

Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb O 

Felipe Bomier PUS PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prl> o 

Fernando Gabeira PV Obstruçllo 
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc Nilo 
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc Nilo 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc Não 
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc Nilo 
Jair Bolsonaro PP Sim 
Jorge Biliar PT Não 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPh. Nã 

Prb o 
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc Não 
Luiz Sérgio PT Não 
Marcelo Itagíba PMDB PmdbPscPtc Não 

Miro Teixeira POT PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Pro o 

Neilton Mulim PR Não 
Pastor Manoel Ferreira PTB Não 
Rodrigo Maia OEM Obstrução 
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Marcelo Guimarães Filho 
Paulo Magalhães 
Roberto Britto 
Sérgio Banadas Carneiro 
T onha Magalhiles 

Uldurico Pinto 

Veloso 
Walter Pinheiro 
Zezéu Ribeiro 
Total Babia: 19 
Minas Gerafs (MG) 
Aelton Freitas 
Antônio Andrade 
Antônio Roberto 
Amcely de Paula 
Bilac Pinto 
Ciro Pedrosa 
Edmar Moreira 
Elismar Prado 
Fábio Ramalho 
Fernando Díniz 
George Hilton 
Geraldo Thadeu 
Gilmar Machado 
Jaime Martins 

J6 Moraes 

Joio Bittar 
Iosé Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Iosé Santana de V asconcellos 

Iúlio Delgado 

Juvenil Alves 
Lael Varella 
Leonardo Monteiro 
Leonardo Quintilo 
Lincoln Portela 
Luiz Fernando Faria 
Márcio Reinaldo Moreira 
Marcos Montes 
Maria do Carmo Lera 
Mària Lúcia Cardoso 
Mário de Oliveira 

Mário Heringer 

Mauro Lopes 
Miguel Corrêa Ir. 

Miguel MBrtíni 

OdairCunha 
Paulo Abi-Ackel 
Paulo Piau 
Rafael Guerra 
Reginaldo Lopes 
Rodrigo de Castro 

PMDB 
DEM 
PP 
PT 
PR 

PMN 

PMDB 
PT ' 
PT 

PR 
PMDB 
PV 
PR 
PR 
PV 
DEM 
PT 
PV 
PMDB 
PP 
PPS 
PT 
PR 

PCdoB 

DEM 

PmdbPscPtc	 Não 
Obstrução 
Não 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs NãO 
Prb 
PmdbPscPtc 

PmdbPscPte 

PmdbPscPte 

Não 
Não 
NãO 

Nilo 
Nilo 
Não 
Não 
Não 
Não 
Obstrução 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 

PR 

PSB 

S.PlIJt. 
DEM 
PT 
PMDB 
PR 
PP 
PP 
DEM 
PT 
PMDB 
PSC 

PDT 
PMDB 
PT 
PHS 

PT 
PSDB 
PMDB 
PSDB 
PT 
PSDB 

PsbPdtPCdoBPmnPbs N-
Prb ao 

Abstenção 
NãO 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Ni 
Prb o 
PrndbPscPtc Não 

Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

N"ao 
Obsttução 

PmdbPscPte	 Nilo 
Obstrução 
Nilo 
Obstruçãó 

Prb 

PmdbPscPte 

PmdbPscPtc 
PindbPscPtc 

o 
Sim 
Abstenção 
Não 
Não 
Não 
Não 
NãO 
Obstrução 
Não 
Não 
Não 
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Wilson Braga 
Wilson Santiago 
Total Paraiba: 8 
PernaDlbuco (PE) 

AnaAnaes 

Armando Monteiro 
Bruno Araújo 
Carlos Eduardo Cadoca 
EdgarMowy 
Eduardo da Fonte 

Fernando Coelho Filho 

Gonzaga Patriota 

Inocêncio Oliveira 
José Mendonça Bezerra 
José Múcio Monteiro 

Marcos Antonio 

Paulo Rubem Santiago 
Pedro Eugênio 
Roberto Magalhães 

Silvio Costa 

Wolney Queiroz 

Total Pernambuco: 17 
Alagoas (AL) 
Augusto Farias 
Benedito de Lira 
Carlos Alberto Canuto 
Cristiano Matheus 

Francisco Tenorio 

Joaquim. Beltriio 
Olavo Calheiros 
Total Alagoas: 7 
Sergipe (SE) 
Albano Franco 
Eduardo Amorim 
lran Barbosa 
Jackson Barreto 
José Carlos Machado 
Total Sergipe: 5 
Bahia (DA) 
Edigar Mão Branca 
Edson Duarte 
Fentando de Fabinho 
Guilhenne Menezes 
João Leão 
José Carlos Araújo 
José Rocha 
Joseph Bandeira 
Jusmari Oliveira 
Jutahy Junior 

PMDB 
PMDB 

PSB 

PTB 
PSDB 
PMDB 
PMDB 
PP 

PSB 

PSB 

PR 
DEM 
PTB 

PRB 

PT 
PT 
DEM 

PMN 

PDT 

PTB 
PP 
PMDB 
PMDB 

PMN 

PMDB 
PMDB 

PSDB 
PSC 
PT 
PMDB 
DEM 

PV 
PV 
DEM 
PT 
PP 
PR 
PR 
PT 
PR 
PSDB 

PrndbPscPte Nilo 
PrndbPscPtc Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Sim. 
Obstrução 

PrndbPscPtc Não 
PrndbPscPlc Não 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPbs

N_Prb ao 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Não 
Obstrução 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Não 
Não 
Sim. 

PsbPdtPCdoBPmnPhs
N ã Prb o 

psbPdtPCdoBPmnPhs
N_Prb ao 

Não 
Não 

PmdbPscPtc Não 
Pm.dbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nil 
Prb O 

PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Não 

Obstrução 
PmdbPscPtc Não 

Não 
PrndbPscPtc Não 

Obstrução 

Não. 
Não 
Sim 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
Nilo 
Obstrução 
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Pedro Novais 
Professor Setimo 
Waldir Marnnhão 
Total Maranhão: 9 
Cearé (CE) 
Anibal Gomes 

Arrosto Holanda 

AmonBezena 

Ciro Gomes 

Eudes Xavier 
Eugenio Rabelo 
Eunlcio Oliveira 
José Guimarães 
José Linhares 
José Pimentel 
Leo Alcântara 
Manoel Salviano 
Mauro Benevides 
Paulo Henrique Lustosa 
Vicente Arruda 
Zé Gerardo 
Total Ceará: 16 
Piam (PI) 

Átila Lira 

B.Sã 

Ciro Nogueira 
Marcelo Castro 
Nazareno Fonteles 

Osmar Júnior 

Paes Landim 
Total Piam: 7 
Rio Grande do Norte (RN) 
Betinho Rosado 

Fábio Faria 

Fátima Bezerra 
Felipe Maia 
Henrique Eduardo Alves 
João Maia 

Rogério Marinho 

Total Rio Grande do Norte: 7 
Parafba (pBl 
Armando Abllio 

Damião Feliciano 

Luiz Couto 

Manoel Junior 

Vital do Rêgo Filho 
Wellington Roberto 

PMDB 
PMOB 
PP 

PMDB 

PSB 

PTB 
PSB 

PT 
PP 
PMDB 
PT 
PP 
PT 
PR 
PSDB 
PMDB 
PMDB 
PR 
PMDB 

PSB 

PSB 

PP 
PMDB 
PT 

PedoB 

PTB 

DEM 

PMN 

PT 
DEM 
PMDB 
PR 

PSB 

PTB 
PDT 

PT 
PSB 

PMDB 
PR 

PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Não 

Não 

PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb . o 

Não 
Não 

PmdbPscPtc	 Não 
Não 
Sim 
Não 
Abstenção 
Não 

PmdbPscPte Não 
PmdbPscPtc Não 

Não 
PmdbPscPtc Não 

PsbPdtPCdoBPmDPhs Nã 
Prb o 
PsbPdtPCdoBPmnPhs 

N Ao 
Prb 

Não 
PmdbPscPtc Não 

Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhs NiI 
Prb o 

Nilo 

Não 
PsbPdtPCdoBPrimPhsNiI 
Prb	 o 

NIlo 
Sim 

PmdbPscPtc Não 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Não 
Prb . 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhsNã 
Prb ao 

PmdbPscPtc Não 
Nilo 
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Paulo Rocha 
Zé Geraldo 
Zequinha Marinho 
Total Pará: 9 
Amazonas (AM) 
Átila Lins 
Carlos Souza 

Marcelo Scrafim 

Praciano 
Rebecca Garcia 
Sabino Castelo Branco 
Silas Câmara 

Vanessa Grazziotin 

Total Aunazonas:8 
Rondnnla (RO) 
Anselmo de Jesus 
Eduardo Valverdc 
Ernandes Amorim 
Marinha Rsupp 

MauroNazif 

Natan Donadon 
Total Rondonl ..: 6 
Acre (AC) 
Fernando Melo 
Flaviano Melo 
Henrique Afonso 
llderiei Cordeiro 
Nilson Mourilo 

Perpétua Almeida 

Sergio Peteeào 

Total Acre: 7 
Tocantins (TO) 
João Oliveira 

Laurez Moreira 

Lázaro Botelbo 
Moises Avelino 
NllmarRuiz 
Osvaldo Rei. 
Viccntinho Alves 
Total Tocantins: 7 
Maranhão (MA) 

ClcberVerde 

Davi Alves Silva Júnior 
Domingos Dutra 

Flávio Dino 

Julião Arnin 

Pedro Fernandes 

PT 
PT 
PMDB 

PMDB 
PP 

PSB 

PT 
PP 
PTB 
PSC 

PCdoB 

PT 
PT 
PTB 
PMDB 

PSB 

PMDB 

PT 
PMDB 
PT 
PPS 
PT 

PCdoB 

PMN 

DEM 

PSB 

PP 
PMDB 
DEM 
PMDB 
PR 

PRB 
PSC 
PT 

PCdoB 

PDT 

PTB 

Não 
Não 

PmdbPscPtc Não 

PmdbPscPtc Não 
Não 

PsbPdIPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Não 
Não 
Não 

PmdbPscPtc Não 
PsbPdIPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Não 
Não 
Não 

PrndbPscPtc Não 
PsbPdIPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

PmdbPsePtc Não 

Não 
PmdbPscPte Não 

Não 
ObSIIUção 
Não 

PsbPdIPCdoBPmnPhs N-
Prb 80 

PsbPdIPCdoBPmnPhs Nà 
Prb o 

Sim 
PsbPdIPCdoBPmnPbs Nã 
Prb o 

Não 
PmdbPscPte Não 

Sim 
PmdbPscPtc Não 

Não 

PsbPdIPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 
PrndbPscPtc Não 

Não 
PsbPdIPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

PsbPdIPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Não 
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Resultado da votação
 
Sim:
 
Não:
 
Abstenção:
 
Total da Votação:
 
Art. 17:
 
Total Quonun:
 
Obstrução:
 

Orientação
 
PmdbPscPtc:
 
PT:
 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb:
 
DEM:
 
PSOB:
 
PRo
 
PP:
 
PTB:
 
PV:
 
PPS:
 
PSOL:
 
MINORIA:
 
GOV.:
 

Parlamentar 
Roraima (RR) 
Angela Portela 
EdioLopes 
Marcio Junqueira 

Maria Helena 

Neudo Campos
 
Urzeni Rocha
 
Total Roraima: 6
 
Amapá(AP)
 
Oahla Figueiredo
 

Evandro Milhomen 

Fátima Pelaes
 
Jurandil Juarez
 

Sebastiilo Bala Rocha 

Total Amap6: 5
 
Pará(pA)
 
ASdrubal Bentes
 
BetoFaro
 
Elcione Barbalho
 

Giovanni Queiroz 

Lira Maia
 
Lúcio Vale
 

31
 
301
 
3
 
335
 
1 
336
 
35
 

Nlio 
Não 
Não 
Sim 
Obstrução 
Não 
Não 
Não 
Nilo 
Obstrução 
Sim 
Obstrução 
Não 

Partldo Bloco Vo.to 

PT Não 
PMDB PmdbPscPtc Não 
DEM Obstrução 

PsbPdtPCdoBPmnPhs
PSB Nã Pro O 

PP Não 
PSOB Obstrução 

PT Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs N%

PCdoB Prb ..o 

PMDB PmdbPscPtc NAo 
PMDB PmdbPscPtc Não 

PsbPdtPCdoBPninPhs N%POT Prb ..o 

PMDB PmdbPscPtc Não 
PT Não 
PMDB PmdbPscPtc Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N
PDT Prb ao 

DEM Obstrução 
PR Nilo 
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oSR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Respon
do à questão de ordem do Deputado Ricardo Barros. 

A Emenda n° 69 trata de tributo provisório, ou seja, 
há data certa para seu fim, a exemplo da CPMF. Já a 
Emenda n° 73 trata de tributo temporário. a exemplo 
de imposto de guerra ou de calamidade pública, que 
terá o fim, mas não há data certa. 

O SR. RICARDO BARROS - De onde veio, en
tão, a palavra temporário? Aglutinou-se de onde se ela 
não está no texto? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Isso 
é outra questão de ordem. 

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) - Então é outra ques
tão de ordem que faço a V.Exa. 

Estou aqui com a definição da palavra provisório, 
de acordo com o dicionário Aurélio. Provisório: interino, 
passageiro, temporário, provisional. 

Pelo Aurélio, provisório e temporário são sinô
nimos. 

É a seguinte a questão de ordem: peço a preju
dicialidade da Emenda n° 73. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Ricardo Barros, veja bem, aqui não se trata de 
lingüística, mas de Direito Administrativo. 

A questão de ordem que vamos examinar é a in
dagação de V.Exa.: de onde veio o destaque para que 
propiciasse o termo temporário. 

Portanto, vamos verificar e responder a V. Exa. 
em tempo hábil. 

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pelaordem. 
Sem revisãodo orador.)- Sr.Presidente,além de ser ma
téria vencida, a Emenda n° 28 foi acolhida por V.Exa. 

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Estou alegando que é maté
ria nova. Portanto, não poderia ser aglutinada. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vamos 
verificar se é ou não e responderemos a V.Exa. 

O SR. ZENALDO COUTINHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
Minoria reorienta para liberação. 

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, após 
308 passamos mais 5 minutos. Será o prazo que man
teremos nas próximas votações. 

Muito bem, Sr. Presidente, está mantido o acordo 
de isonomia para todas as próximas votações. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Poderá 
ser ou não, Deputado Ronaldo Caiado. 

O SR. JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE ou
VEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE ou

VEIRA (PV-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, votei com o Partido Verde na vota
ção anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Al
guém, em plenário, ainda não votou? (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Está 

encerrada a votação. 
A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V. Exa. a palavra. 
A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO (Bloco/PMDB

MG.Pelaordem. Sem revisãoda oradora.)- Sr.Presiden
te, na última votação, acompanhei o voto do partido. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB·DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com o Bloco. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Anun
cio o resultado: 

VOTARAM 

SIM 31 
NÃO 301 
ABSTENÇÕES 3 
TOTAL 335 

REJEITADA A EMENDA AGLUTINATIVA N° 68. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO 

Proposição: PEC N" 558/2006 - EMENDA AGLUTI
NATIVA N" 68 - Nominal Eletrônica 

Início da votação: 26/09/2007 18:54 

Encerramento da votação: 26/09/2007 19:18 

Presidiram a Votação: 

Inocêncio Oliveira 

Arlindo Chinaglia 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A Pre- O SR.RONALDO CAIADO (DEM·GO. Pelaordem. 
sidência vai explicar. Sem revisão doorador.) - Sr. Presidente, VExa nosgarantiu 

Tenho saudades de participar do debate. Mas eu anteriormente que, ao chegarmos a 308 votos, poderia-
me contento em ver a Casa, entre aspas, "pegar fogo" mos sairda obstrução. Assim, votaremos "sim"à Emenda 
no bom debate, mas não de maneira a que o debate Aglutinativa n° 68. E gostarramos que V.Exa. fizesse com 
fique somente entre 2 Parlamentares. que o tempo mantido prevalecesse paraas demais. 

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O De-
peço a palavra para uma questão de ordem. mocratas recomenda o voto "sim". 

O SR. PRESiDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr.Presiden-
VExa. a palavra. te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. RICARDO BARROS (PP·PR. Questão de O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota- V.Exa. a palavra. 
remos a Emenda n° 69. A dijerença entre a Emenda n° O SR.JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Pela 
69 e a de n° 73 é exclusivamente de técnica iegislativa. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, isso 
O conteúdoe o efeitosobre a economiaé exatamente o é obstrução. Essa é mais uma forma de obstruir, Sr. 
mesmo. Ocorrequeo efe~o de excetuara desvinculação, Presidente. Estavam aqui e não votaram. Eles tinham 
em uma, está previsto no parágrafo; na outra, no texto. obrigação de votar. Essa é uma forma de obstruir. 

Então, gostaria que a Mesa observasse atenta. O SR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Deputado 
mente isso. José MúcioMonteiro, a Mesaestáacompanhando aten

A Emenda n° 69 será votada. Mas efetivamente tamente. Na medida em que mudou a orientaçãoantes 
não há diferença alguma de conteúdo.Se formos votar quea Mesaencerrasse, houveumareclamação e sugeri, 
matérias,cujo efeitosobre a economiaé o mesmo, pela então, que,antesde completar o quorum, cadaLíderque 
simplesmudançade palavras que ora são colocadas no quisessepoderiaorientar. Issonão implica numademora 
texto ora no artigo, correremos o risco de permanecer maior ou menor, mas apenas numa mudança. 
um longo tempo discutindo as mesmas matérias. Estamos num processo de disputa polftica com 

Faço essa observação apenas para que V.Exa obstrução. 
analise, pois há tempo ainda para discussão. Chamo a atenção dos LIderes para não aguar-

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) _ Escla- darem um tempo indefinido. 
reço que, no exemplo dado sobre as EmendasnOs 69 e Peço a todos os Parlamentares que venham 
73,V.Exa. considerou o signijicadodas palavrastempo. votar e concedo um prazo brevissimo para que não 
rárioe provisórioexatamente igual.Não é, até porqueo tenhamos faltas.
 
temporário pode ou não ter tempo definido. O provisório O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,
 
tambémpode-ou não ter tempo definido. Por exemplo: o peço a palavra pela ordem.
 
temporário podeser enquantoduraruma guerra, hípote- O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
 
ticarnente. É temporário. Então, pode ser diferente. V.Exa. a palavra. 

O SR. RICARDO BARROS _ Sr. Presidente, pode O SR. EDUARDOVALVERDE (PT-RO. Pelaordem. 
Semrevisãodo orador.) - Sr. Presidente, o tema é polê

ser,masno nossodicionáriotemporário e provisório são mico, exigequecadaDeputado se posicione e debatano 
sinônimos. Faço essa observação e até não gostaria plenárioparaquea sociedade que assisteà TVCâmara 
que a Mesa decidisse agora, porque enquanto traba
íharnos estão sendo elaboradas novas tentativas de compreenda o conteúdo de cada discussão.

Háumalistade Deputados inscritos. É interessante 
obstrução através de emendas aglutinativas. E como que nesse espaço de tempo, entre uma votação e du
não há mais o que aglutinar, é provável que eles ulili- rante as votações, seja obedecida a lista de inscrição, 
zem essa mesma técnica em outras propostas. porque senão somente a vozde quem está obstruindo 

Sr. Presidente, aguardo para depois decisão da o processode votaçãovai utilizaro tempode obstrução 
Mesa sobre as Emendas rr's 69 e 73. para poder tão-somente difundir um pensamento. 

Era o que linha a dizer. Para que haja democracia no processo de deba-

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) _ Pois te, para que todos possam, inclusive aqueles que são 
não. favoráveis à CPMF, expor seus pontos de vistas, que 

O SR. RONALDO CAIADO - Sr.Presidente, peço no inicio da votação VExa. siga a lista de inscrições, 
a palavra pela ordem. salvoquando houverumaquestãode ordemverdadeira 

O SR. PREStDENTE (Arlindo Chinaglia) _ Tem e legitima e não com o intuito de difundir... 
V.Exa. a palavra. (O microfone é desligado.) 
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A diferença entre a Emenda n° 67 e a Emenda 
n° 68 é que a Emenda n° 67 trata apenas da DRU e 
a Emenda n° 68... 

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, a 
Emenda n° 67 trata também da prorrogação da reno
vaçãodos tributos. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou 
me referir primeiro à Emenda n° 67, que trata da pror
rogação da CPMF e, ao mesmo tempo, trata da DRU. 
A Emenda n° 68 trata também da DRU e da CPMF. 
Qual é a diferença entre uma e outra? 

O SR.JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisãodo orador.)- Sr.Presidente, essa é mais com
pleta. Ela prejudicaria as outras. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Emenda n° 67 tentou vedar a prorrogaçãoda CPMF. 

O SR. JOSÉ GENOíNO - A Emenda n° 69 faz 
a mesma coisa. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Emenda nO 68 vedaa prorrogação da CPMFe, ao mes
mo tempo, veda a desvinculaçãode receita. Essa é a 
diferença. Se pudesse usaro termo,talvezseja inapro
priado, diria que ela tem um sentidoevolutivo, do ponto 
de vista da preocupaçãodos proponentes. A Emenda 
n° 69 só trata da DRU, não trata da CPMF. 

O SR. JOSÉ GENOíNO- Mas a DRU está den
tro da Emenda n° 68. 

O SR.PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Vejam, 
são requerimentos distintos. O Plenário pode querer 
tomar uma decisão mais restrita. Se alguém propõe, 
por exemplo, a não prorrogação da CPMFe, ao mesmo 
tempo, a não incidência da DRU, um ou vários Depu
tados podemdizer: "Eu não concordo com a prorroga
ção, mas concordo com a não incidência da DRU". É 
o que as Emendas nOs 69 e 73 tentam fazer. 

Portanto, nãohá prejudicialidade, ainda queV.Exa. 
tenha sensibilizado a Mesa pela perspicácia. 

O SR.JOSÉGENOíNO - Sr.Presidente, eu tenho 
uma compreensão - nãovou polemizarcom a Mesa -, 
tenho também uma divergênciade fundo. 

Não estou comparando a Emenda n° 68 com a 
Emenda n° 69, nem estou comparando a Emenda n° 
67 com a Emenda n°69. Estou comparando as Emen
das nOs 67 e 68 com a 69. Nós já votamos a DRU e a 
CPMF. Agora, vamos votar algo restrito. 

O SR.PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Depu
tado José Genoíno, vou ser mais explicito para V.Exa. 
entender. 

O SR. JOSÉ GENOíNO - Eu entendi. Discordo 
da decisão da Mesa, respeitosamente. Mas quero re
gistrar que a matéria que vamos votar na Emenda n° 
69 já foi deliberada na Emenda n° 67 e, principalrnen
te, na Emenda n° 68. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pro
curei explicar os conteúdos, porque eu disse: V.Exa. 
foi bastante arguto, mas dialogo com V.Exa. e com o 
Plenário. Portanto, expliquei do que se tratava cada 
uma das emendas referidas por V.Exa. E, no mérito, 
V.Exa. discordou,dado que a Mesa interpreta que, se 
alguémquer círcunscrever - entre aspas- "apenas"a 
questão da DRU. É isso que, ao final, parece-me que 
a Emenda n° 69 trata. 

Respeito a decisão de V.Exa., mas esta é a de
cisão da Mesa. 

O SR.RONALDO CAIADO- Sr.Presidente, con
ceda-me a palavra, por favor, porpelomenos 2 minutos, 
para contraditar, apesar da exposição feita por V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)- Con
tradita é feita por um Deputado. 

O SR. RONALDO CAIADO - Um minuto, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra.Acho que enriquece o debate. 

O SR.RONALDO CAIADO(DEM-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Não contente o Deputado 
JoséGenoínoem retirar todas as aglutinativas da Opo
sição, aindaestáquerendo criarum novo fator inibidor a 
outrasemendas que foramapoiadas nosdestaques de 
votaçãode bancada. Primeiro, quando se destaca um 
artigoe todosos parágrafos, ele, ao ser derrotado, não 
significa quenósnãopodemos continuar destacando os 
parágrafos. É isso que o Presidente esclareceu. 

O Deputado JoséGenoino acha, porter sidoesta 
matéria tratada nos anteriores, não poderia constar 
aqui. Mas aqui ele está constando de forma isolada; 
nas anteriores constava acrescido de outros. 

Como o Presidente disse, agora o Plenário vai 
poderdecidirse quer essa formamínimaque estamos 
aqui sugerindo. 

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Deputado Caiado, eu res
peito a argumentação de V.Exa. Eu não estou aqui 
com a pretensão de proibir ou vetar qualquer votação 
de emenda aglutinativa. Eu estou argumentando que 
não se pode repetir, pela rejeição ou pela aprovação, 
a mesmaemenda.O conteúdoda Emenda n° 69 está 
dentro da Emenda n° 68. E V.Exas. vão se defrontar 
com a Emenda n° 73, que é mais escancaradaainda, 
porque trata de uma matéria específicaque já foi ob
jeto de deliberação. 

Portanto, entendo as razões de V.Exa. 
Não há proibição de votarmos. Agora, repetiruma 

votação eobstruir ostrabalhos demonstra queV.Exa. não 
está querendo que o Plenário desta Casa delibere. 

O SR.RONALDO CAIADO- O queestáobstruin
do a Casa é o Diário Oficial, Deputado José Genoíno. 
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respeito à Mesa, para que a decisão possa ser ama
durecida. 

Minha questão de ordem é sobre a matéria se
guinte, pois temos a ordem dos trabalhos em mãos. 

Sr. Presidente, o art. 163, VI, do Regimento In
terno, diz que está prejudicada a emenda de matéria 
idêntica a outra já aprovada ou rejeitada. 

A Emenda Aglutinativa n° 69 é a seguinte na Or
dem do Dia e trata do assunto que está na Emenda 
Aglutinativa n° 67, que já foi rejeitada, e a outra parte 
está na Emenda Aglutinativa n° 68, que está sendo vo
tada agora. Parte da Emenda Aglutinativa n° 69 está na 
Emenda Aglutinativa n° 67, que rejeitamos. Essa parte 
está prejudicada. Estamos votando a Emenda Agluti
nativa n° 68, que, se aprovada ou rejeitada, prejudica 
a segunda parte da Emenda Aglutinativa n° 69, que 
desvincula da DRU a CPMF. A segunda parte veda a 
prorrogação depois de 31 de dezembro. A Emenda n° 
73, que está na ordem dos trabalhos, excepciona os 
tributos institufdos em caráter temporário, que foi ma
téria já deliberada na Emenda n° 67. 

Sr. Presidente, entendo que a Emenda n° 69 
está prejudicada. Ela tem uma parte da Emenda n° 
67 e uma parte da Emenda n° 68. Mas as 2 emendas 
prejudicam a Emenda n° 69. E uma parte da Emenda 
n° 73 está prejudicada nesta votação. 

Emenda n° 73: é desvinculado de órgão o fundo 
de despesa, até 31 de dezembro de 2011, de 20% da 
arrecadação da União. 

É exatamente o que estamos deliberando agora, 
é deliberamos na emenda anterior. 

Portanto, minha questão de ordem é que a vota
ção das Emendas nOs 67 e 68 prejudicam a votação 
das Emendas nOs 69 e 73. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio, para contraditar. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.(PSDB
SP.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a tomar 
como verdade ou como lógica - não quero duvidar da 
intenção do Deputado Genofno - a sua argumentação, 
não poderlamos então ter votado as Emendas nOs 67 
e 68. O que querlamos na Emenda n° 67 era vedar a 
prorrogação ou a renovação da CPMF; na Emenda n° 
68 estamos tirando a incidência da DRU e vedando 
a continuidade da CPMF; na Emenda n° 69 estamos 
desvinculando a CPMF da DRU. Portanto, poderíamos 
querer uma parte numa, um todo na outra ou a outra 
parte na terceira. Não são idênticas e aqui certamente 
faz a diferença. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou 
responder à questão de ordem do Deputado Genol
no. (Pausa.) 

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
na votação anterior votei com o PTB. 

O SR. JUVENIL ALVES (Sem Partido-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior votei com a Liderança do Governo. 

O SR. JILMARTATTO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações 
anteriores votei de acordo com a orientação do meu 
partido. 

O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
solicitamos a todos os Srs. Deputados que se dirijam 
ao plenário para votar, pois já atingimos o quorum de 
214 Srs. Parlamentares. 

Convocamos todos os colegas que se encontram 
nos gabinetes e em outras dependências da Casa que 
venham ao plenário e nele permaneçam para votar. 

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convocamos 
os Srs. Deputados do PTB a virem ao plenário para votar 
"não" e, assim, concluirmos ainda esta noite o primeiro 
turno desta importante matéria para o Brasil. 

O SR. EDIO LOPES - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. EDIO LOPES (Bloco/PMDB-RR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a orientação do 
meu partido. 

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB-GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado José Genofno e todos aqueles que buscaram. 
como eu, acompanhar atentamente aquele, por assim 
dizer, intrincado relatório competente que V.Exa. ela
borou, as Emendas Aglutinativas nOs 67 e 68 tratam 
da DRU e da CPMF. 
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vinte por cento da arrecadação da União de 
impostos, contribuições sociais e de interven
ção no domínio econômico, já instituídos ou 
que vierem a ser criados até a referida data, 
seus adicionais e respectivos acréscimos le
gais." (NR) 

§ . 
§ 2" Excetua-se da desvinculação de que 

trata o "caput" deste artigo a arrecadação de 
tributos institufdos em caráter provisório. 

Art. 2" Fica acrescentado o seguinte ar
tigo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias: 

"Art. 95. O prazo previsto no caput do art. 
84 deste Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias fica prorrogado até 31 de dezem
bro de 2011, vedada, a partir desta data, a 
prorrogação ou renovação de tributo instituído 
em caráter provisório. 

§ 1" Fica prorrogada, até a data refe
rida no caput deste artigo, a vigência da Lei 
n° 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas 
alterações. 

§ 2" Até a data referida no caput deste 
artigo, a alíquota da contribuição de que trata 
o art. 84 deste Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias será de trinta e oito cen
tésimos por cento, facultado à lei reduzi-Ia ou 
restabelecê-Ia, total ou parcialmente, mantida 
a parcela de destinação de que trata o inciso 
I do § 2" do referido art. 84 e reduzidas, na 
proporção das parcelas previstas nos incisos 
11 e 111 do mesmo dispositivo, as respectivas 
destinações." (NR)" 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico. 

Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto. 
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB

SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PSDB altera a indicação para "obstrução". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - PSDB 
em obstrução. 

O SR. PAULO ABI·ACKEL (PSOB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - A Minoria também, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O PPS 
parece que também está em obstrução, não é, Depu
tado Fernando Coruja? (Pausa.) 

PPS, "obstrução". 
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB

RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. o PMDB vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O 
PMDB vota "não". 

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Peia ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
permita-me fazer novo apelo à base do Governo no 
sentido de vir e permanecer no plenário, pois temos 
cerca de 8 votações nominais. Se ficarmos em plenário, 
poderemos, com muita agilidade, limpar a pauta. Por 
isso, precisamos ser ágeis é aqui permanecer. 

É o apelo que a Liderança do Governo faz a to
dos os nobres e dedicados Deputados e Deputadas 
da base do Governo. 

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
VExa. a palavra. 

O SR. LUIZ SÉ~GIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na mesma linha 
do Lider do Governo, apelo para a bancada do Parti
do dos Trabalhadores a fim de que fique em plenário, 
para que possamos rapidamente atingir o quorum e 
encerrar esta votação da CPMF, porque ela é impor
tante para o País. 

Os que estão nos ouvindo, principalmente a po
pulação pobre do País, talvez queiram uma coerência 
por parte do DEM, que faz a seguinte conta: pega o 
total arrecadado da CPMF, divide pelo número de ha
bitantes e chega a quanto cada brasileiro anualmente 
pagaria de CPMF. Talvez esses brasileiros estejam 
querendo essa mesma coerência para se dividir a 
renda de forma tão igualitária quanto querem dividir 
os impostos. 

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V Exa. a palavra. 

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Questão de or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, suscito 
esta questão de ordem com base no art. 163, porque 
estamos, neste momento, realizando a votação e não 
quero fazê-Ia quando a matéria for anunciada, até em 
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Respondo dizendoque nem todo impostoé justo, 
nemtodo impostofazjustiçasociale queas virtudesda 
CPMFacabaram sendoobscurecidase anuladaspelo 
seu caráter acima da linha do social - usando a sua 
expressão, nobre Deputado Ciro Gomes -, a exemplo 
do que é acumuladoparacomporo superávitprimário, 
como é o caso dos 12 bilhões, dos 32 bilhões arreca
dados ano passado. 

Agora, estamoscom uma emendade justiça ele
mentar que solicitanão seja incorporado, na desvincu
lação das receitas da União, esse tributo provísóric, 

Votamos"sim" à emenda. 
O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Como 

vota o Democratas? 
A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
o Democratas nega-se a garantir quorum para que 
haja aumento da carga tributária, para que haja uma 
arrecadação de 39 bilhões todo o ano, no tocante à 
arrecadação da CPMF; quer impedir que as famflias 
sejamobrigadasa recolherparaos cofres federais 636 
reais todos os anos. 

Sr. Presidente, somos contrários à manutenção 
da CPMF, assim como à imposição da Desvinculação 
dos Recursos da União. 

Garantimos o direito da Minoriade obstruiras vo
tações e tentar evitarque o Governoapanha306 votos 
para agredir os recursos da famflia brasileira. 

Portanto, nosso encaminhamento é no sentido 
da obstrução. 

O Democratas está em obstrução. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

orientar a Minoria. 
O SR. PAULO ABI·ACKEL (PSDB-MG.Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - A Minoria, reiterada
mente, manifesta-secontrariamente à CPMF. 

Reafirmamos aqui a inconveniência da renova
ção da CPMF. 

Sabemos que os recursos não são destinados à 
saúde. Outrossim, sãoos recursos advindos distribuídos 
para toda a sorte de fontes do Tesouro e até mesmo 
para a criação de cargos de confiança. 

Por esta razão, somosfavoráveis a esta emenda, 
porque, se porventura, lamentavelmente, a CPMF for 
aprovada, pelo menos fica o registro de que os recur
sos recolhidos do povo brasileiro em suas contas cor
rentes sejam efetivamente destinados à melhoria da 
saúde, e nãodesviados paraprogramas de propaganda 
partidária, ideológica, cargos de confiança, déficit da 
Previdência, má gestão e outras mazelas. 

Votamos"sim" à emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 

"Sim". 

Como vota o Governo? 
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Orientamos o 
voto "não", Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- O Go
vernci vota "não". 

Como vota o PPS? 
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC.Pelaor

dem. Sem revisãodo orador.)- Sr.Presidente, o PPS 
encaminha o voto "sim", e muda para "obstrução". 

O SR. MIROTEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem.Sem revisãodo orador.)- Sr.Presidente, o Bloco 
Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB orienta 
o voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não. 
O SR. SABINO CASTELO BRANCO (PTB-AM. 

Pelaordem.Sem revisãodo orador.) - O PTB, Sr.Pre
sidente, orienta o voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - PTB, 
"não". 

Como vota o PT? 
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - O PT vota "não", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - PT, 

"não". 
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV quer 
manter o status de desvinculação. Portanto, o Partido 
Verde vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Como 
vota o PR? 

O SR. DR. ADILSON SOARES (PR-RJ.Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PR 
vota "não". 

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PP vota "não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - PP, 
"não". 

O SR. DR.ADILSON SOARES (PR-RJ.Pelaor
dem. Sem revisão do orador.) - O Bloco Parlamentar 
PMDB/PSC/PTC vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação a Emenda Aglutinativa n° 66: 

EMENDA AGLUTINATIVA N° 68
 
(Emenda n° 26/07-CE e Substitutivo Adotado pelo
 
Relator na Comissão Especial à PEC 556-a/06)
 

Arl. 1° O caput do arl. 76 do Ato das Disposições 
ConstitucionaisTransitórias passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 76. É desvinculado de órgão, fun
do ou despesa, até 31 de dezembro de 2011, 
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alto índice de corrupção. Certamente, se rejeitarmos 
a CPMF, esse índice será muito maior, porque esse 
tributo se constituiu em importantíssimo instrumento 
de arrecadação; mas mais importante ainda de luta 
contra a corrupção. 

Com relação à emenda que retira do cálculo da 
DRU as receitas da CPMF, queremos dizer que sem
pre é feitauma compensação. Portanto, no fundo, essa 
emenda temvalor inócuono quese refereà isençãoda 
DRU, como é apresentada, e reapresenta a Emenda 
de nO 67, que acabamos de rejeitar. 

Por isso somos contra a emenda, Sr.Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

encaminhar, concedo a palavra à Deputada Solange 
Amaral, que falará a favor da matéria. 

A SRA.SOLANGE AMARAL (DEM-RJ. Sem re
visão da oradora.)- Sr.Presidente,Sras.e Srs.Depu
tados, venho defender, em nome da Oposição, das 
minorias, a Emenda Aglutinativa n° 68, que excetua 
da DRU todas as contribuições de caráter provisório, 
como é o caso da CPMF. 

Temos feito obstruçãodemocrática, lutado pelos 
direitosda Oposição. Falou-se aqui,hoje,em incoerên
cias, porque a Oposição tratou das emendasaglutina
tivas e ao mesmo tempo obstruiu os trabalhos, o que 
não seria democrático. Não é verdade! É um direito da 
Oposição negar o quorum quandoentenderque o que 
está sendo feito é um mal para o Brasil. 

Entendemosque não se pode prorrogar essa ar
recadação ad infinitum - foi o que se tratou aqui, até a 
emenda aglutinativa que previa o cancelamento após 
2011 foi derrubada. O que se pretende é prorrogar 
essa arrecadação, 39 bilhões este ano, e crescente. 
A cada ano cresce mais. 

Temos acompanhado as audiências públicas 
na Comissão Especial e os debates na Comissão de 
Constituiçãoe Justiçae de Cidadania. Segundo dados 
oficiais, cada família brasileira, por ano, arrecada 626 
reais e 41 centavos, além de pagar outros impostos 
e contribuições. 

A posição da Minoria, desde o início da Legisla
tura, é apresentarargumentos contraa prorrogação da 
CPMF até 2011. Além disso, é necessário que a DRU 
desvincule as receitas da União em 20%, para que o 
Governo possa rolar a dívida, pagar juros, fazer tudo 
o que desejar com qualquer contribuição federal. Isso 
também está em jogo. 

Sr.Presidente, Sras. e Srs.Deputados, nossos ar
gumentosem defesa da Emenda Aglutinativa nO 68 é no 
sentido de evitarque, alémda promulgaçãoda CPMF, 
ainda haja a desvinculação de recursos da União. 

Entendemos que é uma sobretaxação. Partici
pamos de todos os debates.A prorrogação da CPMF 

ocorre de maneiraunilateral, ignorando Estadose mu
nicípios.Por isso mesmo, cria-se a figurada contribui
ção, porqueassim nãotem de participardo bolo do IPI 
ou do Fundo de Participação dos Municípios. 

Sr.Presidente, nossa posição é contrária à pror
rogação da CPMF, cujos recursos estãodesviados das 
necessidades da áreada saúde há muitotempo. Somos 
contra a prorrogaçãoda CPMF e contra a DRU. 

Por essa razão, em nome do Democratas, da 
Oposição e das minorias, defendemos a Emenda Aglu
tinativa n° 68. 

Estamos aqui também para votar, participar e 
garantir a obstrução. É um direito das minorias tentar 
evitarque o Governoponha308 votos nestanoitepara 
prorrogar a CPMF, 40 bilhões todos os anos arranca
dos das famílias brasileiras. 

O SR. ELlSEU PADILHA - Sr.Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR.ELlSEUPADILHA (Bloco/PMDB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido. 

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
última votação, votei de acordo com o partido. 

O SR.PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Como 
votam os Srs. LIderes? 

O SR. LEONARDOVILELA (PSDB-GO. Pelaor
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, muito 
obrigado pela tolerância. 

O PSDB, reiteradamente, é contra a CPMF. Não 
queremosque ela sejaprorrogada, masse porventura, 
para infelicidadeda sociedade brasileira, o Congresso 
Nacional aprovar a sua prorrogação, queremos que, 
pelo menos,ela seja excluídados 20% de desvincula
ção das receitasda União e que os recursosoriundos 
dela sejam aplicados principalmente na saúde e não 
sejam desviados para superávit primário, para núme
ro de pessoal ou para aumentar o número de comis
sionados no Governo. Enfim, o que queremos é que 
a CPMF, caso seja aprovada contra a nossa vontade 
e contra o nosso voto, pelo menos tenha os seus re
cursos destinados à saúde. 

Votamos "sim" à emenda. 
O SR.CHICOALENCAR (PSOL-RJ. Pelaordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, volta e meia 
ouço argumentos, inclusive por parte do meu amigo 
Henrique Fontana, dizendo: Como um partido de es
querda pode querer se alinhar com os liberais que não 
querem qualquer tributo ou impostos? É o que diz e 
repete também o meu amigo Ciro Gomes. 
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o SR. WILSON SANTIAGO (BlocoIPMDB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
na votação anterior. votei com o partido. 

O SR. ARACELY DE PAULA (PR-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o partido. 

O SR. MARCONDES GADELHA (BlocoIPSB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com o meu partido. 

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o PT. 

O SR. DR. ROSINHA (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o PT. 

O SR. BETlNHO ROSADO (DEM-RN. Pelaordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei 
a firme liderança do Democratas, aqui representada 
pelo Deputado Felipe Maia. 

A SRA. ANGELA PORTE LA (PT-RA. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei 
com o partido. 

O SR. PAULO PIAU (BlocoIPMDB-MG. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na 
última votação votei com o partido. 

O Sr.Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 2° Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A 
Presidência tem o prazer de anunciar a visita à Câmara 
dos Deputados da Deputada Estadual Beatriz Santos, 
legitima representante do Estado do Rio de Janeiro, 
acompanhada do Deputado Léo Vivas. 

É um prazer registrar a presença de S.Exa. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para 

falar a favor da Emenda Aglutinativa n° 68, concedo a 
palavra ao ilustre Deputado Mareio Junqueira. 

O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RA. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o Democratas é a favorda emenda, em virtude de 
não querermos a CPMF, que não cumpre o seu papel. 
Não podemos concordar com o fato de a DRU receber 
arrecadação de um imposto que não aceitamos. Por 
isso, somos a favor da emenda aglutinativa. 

É importante registrar que este Governo não leva 
a sério nem respeita os Poderes constituldos do Pais. 
Chega ao limiar do desrespeito ao cercear a presen
ça de um Parlamentar no lançamento de um de seus 
programas. Esse fato ocorreu há 7 dias, em Manaus. 
O Presidente da República, de forma deliberada, im
pediu que este Parlamentar adentrasse o Studio 5, 
onde realizava o lançamento do ficHcio PAC. S.Exa. não 
s6 cerceou a minha entrada como a barrou. Naquele 

momento, barrou a presença do Poder Legislativo no 
evento. Quem foi barrado no Studio 5, no Amazonas, 
não foi o Deputado Mareio Junqueira, mas a Câmara 
dos Deputados. 

Não podemos concordar com discriminação e 
segregação! Todos da bancada da Amazônia que lá 
estavam puderam entrar no Studio 5 e participar da 
solenidade, mas o Deputado Mareio Junqueira, que 
é do Democratas, não; o Deputado Mareio Junquei
ra, que não concordou em pôr o adesivo que estava 
sendo distribuldo por funcionários da Presidência da 
República, não. Provo o que estou dizendo, pois isso 
foi filmado. Já encaminhei as provas à Presidência da 
Casa. Quem não tinha um adesivo da CUT ou do PT 
não podia entrar naquele evento pago com o dinheiro 
do povo. 

Isso é muito, muito grave! Lembra-nos até de 
passagens bfblicas, quando falam da marca da besta: 
666. Aqueles que não tiverem esse número não vão 
poder comprar, não vão poder ter acesso aos bens de 
consumo. Será que, a partir de agora, para andar na 
rua, viajar de ônibus ou de avião, vamos ter de usar 
um adesivo da CUT ou do PT? 

Trata-se de um governo que discrimina e segrega. 
Sou legitimo representante do povo. Posso ser Depu
tado do menor Estado brasileiro, mas ele não deixa de 
ser uma Unidade da Federação por ser pequeno. Se 
o Presidente Lula não respeita Roraima, peço à Pre
sidência da Casa que o faça. Ou vamos aguardar a 
pr6xima Constituinte e desconstituir o Estado? Roraima 
é um ente da Federação, e todos os seus Deputados 
têm de ser respeitados como tal. Fomos eleitos como 
todos os outros. 

O Sr.Inocêncio Oliveira, 2° Vice·Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente. 

O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PTB. 

O SR. SERGIO PETECÃO (BlocoIPMN-AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Luiz Sérgio, que falará contra a matéria. 

O SR. LUIZ SéRGIO (PT-RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero deixar claro que a Transpa
rência Internacional registrou o Brasil como pais com 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Emen
da Aglutinativa n° 68. Foi distribuída ao Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Marcelo Itagiba, que falará contra a matéria. 

O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB·RJ. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, minha primeira fala de hoje teve a emoção 
daqueles que repudiam esse imposto que querem 
renovar. Chamam-no de contribuição provisória, mas 
é um imposto. 

E agora, tecnicamente, vou rebater essa ques
tão. Nos últimos 10 anos, de 1996 a 2006, a carga tri
butária nacional subiu de 26% para 35%. No que diz 
respeito especificamente aos tributos federais que in
cidem sobre o consumo, o aumento, em termos reais, 
nos últimos 10 anos, foi de 110%. Isso ocorreu com o 
aumento de alíquotas e bases de cálculos de tributos 
que incidem sobre bens e serviços, como a COFINS, 
o PIS e a CPMF. Com isso, absurdamente, os tributos 
sobre o consumo passaram a representar 67% da ar
recadação total. O imposto sobre a renda representa 
hoje 29% da arrecadação total, restando apenas 4% 
para os impostos que incidem sobre o patrimônio. 

Com quase 70% da arrecadação nacional sen
do gerada por tributos que incidem sobre o consumo, 
é óbvio que a corda arrebenta sempre do lado mais 
fraco. 

De acordo com recente estudo produzido pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, 
a carga indireta sobre renda familiar de até 2 salários 
mínimos, em 1996, representava26,5% dos ganhos. Em 
2004, chegou a 45,8%. Em relação a uma família com 
renda superior a 30 salários mfnimos, a carga tributária 
de 1996 era de 7,3%; em 2004, foi de 16,4%. 

Vejam, Sras. e Srs. Deputados, como, propor
cionalmente, pagam mais os que ganham menos. 
Repito: em 2004, segundo a FIPE, a carga indireta de 
tributos atingia 45,8% em uma renda familiar de até 2 
salários mínimos, enquanto a renda familiar superior 
a 30 salários mínimos era abccanhada em 16,4%. Ou 
seja, a reforma tributária não pode resumir-se apenas 
à sua redução. Ela também deve implicar incidência 
mais justa. 

Como prova de que o nosso sistema tributário é 
excessivo e também injusto, ressalte-se que, enquan
to o cidadão comum, ou seja, a pessoa tísica, sofre 
implacável ataque dos impostos, os grandes grupos 
econômicos recebem privilégios tributários. Um desses 
benefícios fiscais foi criado em 1995. Refiro-me à cha
mada permissão legal para deduzir do lucro tributável 
despesas denominadas juros sobre o capital próprio. 

O que é isso, que permite reduzir os valores arre
cadados pelo Imposto de Renda de pessoa jurídica e 
pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido? É um 
benefício fiscal que consiste em pagar juros aos sócios 
e acionistas para depois deduzir essa falsa despesa 
do lucro obtido. Resultado: as grandes corporações 
financeiras pagam menos tributos. Em 2005, somente 
os 5 maiores bancos distribuíram 6 bilhões de juros 
aos seus acionistas, conseguindo, com isso, redução 
de 2 bilhões em seus encargos tributários. Em 2006, 
a recorrência a essa distribuição de juros a acionistas, 
em diversos setores da economia nacional, resultou 
em uma renúncia fiscal de 4,2 bilhões a menos para 
os cofres do Tesouro Nacional. 

Friso que, em relação aos destaques que visam 
dar nova destinação aos 40 bilhões a serem arrecada
dos em 2008 pela CPMF, nada surtirá os efeitos espe
rados por seus autores, enquanto não forem corrigidas 
essas distorções absurdas. Até porque nem mesmo 
a destinação inicial prevista para o dinheiro recolhido 
pela CPMF - seria para a área da saúde - foi integral
mente respeitada. 

A CPMF é uma aberração política de viés tribu
tário. A imperleita comunhão entre os Poderes Execu
tivo e Legislativo gerou um monstro que hoje devora o 
povo brasileiro, engolido pela bocarra da elevada carga 
tributária. É um imposto que ignora o pacto federativo. 
Aplicada de maneira injusta, ao tratar desiguais, ricos 
e pobres, de forma igual, com sua aliquota única para 
todas as movímentações bancárias, a CPMF - repito 
- tem patas, rabo, juba, boca de leão e morde como 
um leão. 

O SR. DAMIÃO FELlCIANO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (Bloco/PDT-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido. 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, acompanhei o partido. 

O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o partido na última votação. 

O SR. LEONARDO QUINTÃO (Bloco/PMDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com o PMDB. 

O SR. LUIZ FERNANDO FARIA (PP·MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior. 
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Luiz Carlos Setim
 
Marcelo Almeida
 
Moacir Micheletto
 
Nelson Meurer
 
Odllio Balbinotti
 
Osmar Sermglio
 
Ricardo Barros
 
Rocha Loures
 
Tak8yama
 
Total Paraná: 22
 
Santa Catarina (SC)
 
AngelaAmin
 
Carlito Menos
 
Décio Lima
 
EdinhoBez
 
Femando Coruja
 
Gervâsío Silva
 
João Matos
 
José Carlos Vieira
 
Nelson Goenen
 
Valdir Colatto
 
v'ignatti
 
Zonta
 
Total Sa"ta Catarina: 12
 
Rio Grande do Sul (RS)
 
AdãoPretto
 
AfonsoHamm
 

Beto Albuquerque 

Darclsio Perondi 

Enio Bacci 

Gennano Bonow
 
Henrique Fontana
 
José Otávio Gennano
 
Luciana Genro
 
Luis Carfos Heinze 
Luiz Carlos Busato 

Manuela DÁvila 

Marco Maia 
Maria do Rosário 
Matteo Chiarelli 
Mendes Ribeiro Filho 
Paulo Pimenta 
Paulo Roberto , 
PepeVargas 

Pompeo de Mattos 

Professor Ruy Pauletti 
Renato Molling 
Sérgio Moraes 
Tarcísio Zimmennann 

Vieira da Cunha 

Vilson Covatti 

Total Rio Grande do Sujo 26 

DEM Obstrução 
PMDB PmdbPscPtc Não 
PMDB PmdbPscPtc Não 
PP Não 
PMDB PmdbPscPtc Não 
PMDB PmdbPscPtc Não 
PP Não 
PMDB PmdbPscPtc Sim 
PSC PmdbPscPtc Não 

PP Nilo 
PT Não 
PT Não 
PMDB PmdbPscPtc Sim 
PPS Obstrução 
PSDB Obstrução 
PMDB PmdbPscPtc Não 
DEM Sim 
PR Não 
PMDB PmdbPscPtc Não 
PT Não 
PP Nilo 

PT Não
 
PP Não
 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrNilo
PSB 
b
 

PMDB PmdbPscPtc Não
 
:SbPdtPCdOBPmnPhsprNão
PDT 

DEM Obstrução 
PT Não 
PP Não 
PSOL Obstrução 
PP Nilo 

·PTB Não 
~sbPdtPCdoBPmnPbsPrNãoPCdoB 

PT Não 
PT Não 
DEM Obstnição 
PMDB PrndbPscPtc Não 
PT Não 
PTB Não 
PT Não 

~SbPdtPCdoBPmnPhsprNãoPDT 

PSOB Obstruçilo 
PP Não 
PTB Não 
PT Não 

~sbPdtPCdoBPmnPbsprNãoPDT 

PP Nilo 
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Carlos Bezerra 
Eliene Lima
 
Homero Pereira
 
PedroHenry
 
Thelma de Oliveira
 

Valtenir Pereira 

Wellington Fagundes
 
Total Mato Grosso: 8
 
Distrito Federal (DF)
 
Augusto Carvalho
 
Jofran Frejat
 
Laerte Bessa
 
Magela
 
Rodovalho
 

Rodrigo Rollemberg 

Tadeu Filippelli
 
Total Distrito Federal: 7
 
Goilis(GO)
 
Chico Abreu
 
Íris de Araújo
 
Jovair Arantes
 
Leandro Vilela
 
Leonardo Vilela
 
Marcelo Melo
 
Pedro Chaves
 
Pedro Wilson
 
Professora Raquel Teixeira
 
Rubens Otoni
 
Sandes Júnior 
Total Goilis: 11
 
Mato Grosso do Sul (MS)
 
Antônio Carlos Biffi
 
Antonio Cruz
 

Dagoberto 

Vander Loubet
 
Waldemir Moka
 
Waldir Neves 
Tota! Mato Grosso do Sul: 6 
Paranli(pR) 
Affonso Camargo 
Airton Roveda 
Aleeni Guerra 
Alex Canziani 
Andre Vargas 
Angelo Vanhoni 
Assis do Couto 

Barbosa Neto 

Chico da Princesa 
Dilceu Sperafico 
Dr. Rosinha 
Gustavo Fruet 
Hermes Parcianello 

PMDB 
PP 
PR 
PP 
PSDB 

PSB 

PR 

PPS 
PR 
PMDB 
PT 
DEM 

PSB 

PMDB 

PR 
PMDB 
PTB 
PMDB 
PSDB 
PMDB 
PMDB 
PT 
PSDB 
PT 
PP 

PT 
PP 

PDT 

PT 
PMDB 
PSDB 

PSDB 
PR 
DEM 
PTB 
PT 
PT 
PT 

PDT 

PR 
PP 
PT 
PSDB 
PMDB 

PmdbPscPtc	 Não 
Nilo 
Não 
Nilo 
Obstrução 

PsbPdtPCdoBPrnnPhsPr
N_aob 
Não 

Sim
 
Nilo
 

PmdbPscPtc Nilo
 
Não
 
Nilo
 

PsbPdtPCdoBPrnnPhsPrN
b ao
 

PrndbPscPtc Não
 

Nilo
 
PmdbPscPtc Nilo
 

Nilo
 
PmdbPscPtc Não
 

Obstrução 
PmdbPscPte Não 
PmdbPscPtc Não 

Nilo 
Obstrução 
Não 
Não 

Nilo
 
Nilo
 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPr

b	 N_ao 

Não
 
PmdbPscPtc Não
 

Sim
 

Obstrução 
Não 
Obstrução 
Não 
Nilo 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrNão 
b 

Não 
Não 
Nilo 
Obstrução 

PmdbPscPlc	 Nilo 
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Antonio Palocci 
Arlindo Chinaglia 
Amoldo Faria de Sá 
Arnaldo Jardim 
Arnaldo Madeim 
Cândido Vaccarezza 
Carlos Zarattini 
Celso Russomanno 
Cláudio Magmo 
Clodovil Hemandes 
Oevanir Ribeiro 
Or.Nechar 

Or. Ubiali 

Duarte Nogueim 
Edson Aparecido 
Emanuel Fernandes 
Fernando Chucre 
Francisco Rossi 
Frank Aguiar 
Ivan Valente 
Jarrete Rocha Pictá 

JoiloDado 

João Paulo Cunha 
Jorginho Maluly 
José Eduardo Cardozo 
José Genolno 
José Mentor 
Luciana Costa 

Luiza Erundina 

Mareelo Ortiz 

Márcio França 

Milton Monti 
Nclson Marquezelli 
Paulo Maluf 

Paulo Pereira da Silva 

Paulo Renato Souza 
Paulo Teixeira 
Regis de Oliveira 

Reinaldo Nogueim 

Renato Amary 
Ricardo Beraoíní 
Ricardo Izar-
Roberto Santiago 
Si\ via Torres 
Vadâc Gomes 
Valdemar Costa Neto 
Vlcentinho 
Total São Paulo: 52 
Mato Grosso (MT) 
Carlos Abicalil 

PT 
PT 
PTB 
PPS 
PSOB 
PT 
PT 
PP 
PPS 
PR 
PT 
PV 

PSB 

PSOB 
PSOB 
PSOB 
PSOB 
PMDB 
PTB 
PSOL 
PT 

PDT 
PT 
OEM 
PT 
PT 
PT 
PR 

PSB 

PV 

PSB 

PR 
PTB 
PP 
POT 

PSOB 
PT 
PSC 

PDT 

PSOB 
PT 
PTB 
PV 
PSDB 
PP 
PR 
PT 

PT 

Nilo 
Art. 17 
Sim 
Obstruçâo 
Obstrcção 
Não 
Não· 
Nilo 
Obstrução 
Nilo 
Nilo 
Nilo 

~8bPdtPCdOBPmnPhsPrNilo 

Obstrução 
Obstrução 
Obstrução 
Obstrução 

PmdbPscPtc	 Sim
 
Nilo
 
Sim
 
NíIo 

:sbPdtPCdoBPmnPhsPrNilo 

Nilo 
Obstrução 
Não 
Nilo 
Nilo 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPr S. 
b	 1m 

Sim 
:sbPdtPCdOBPmnPhsprNilo 

Nilo 
Nilo 
Nilo 

~.bPdtPCdoBPmnPhsPr Nilo 

Obstruçilo 
Nilo 

PmdbPscPtc Nilo 
:SbPdtPCdoBPmnPhsPrNilo 

Obstruçilo 
Nilo 
Nilo 
Nilo 
Obstrução 
Nilo 
Nilo 
Nilo 

Nilo 
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Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc Não 

Sueli Vidigal PDT ~sbPdtPCdoBPmnPhsPrNlIo 

Total E.plrito Santo: 7 
Rio de .Janeiro (lU) 
Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc Não 
Andreia Zito PSDB Obstrução 

Arnaldo Vianna PDT 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrN
b ao 

Ayrton Xerez DEM Obstrução 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc Não 

Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrN
b ao 

Carlos Santana PT Não 
Chieo Alencar PSOL Obstrução 
Chico DAngelo PT Não 
CidaDiogo PT Não 
Deley PSC PmdbPscPtc Não 
Dr. Adilson Soares PR Não 
Dr, Paulo Cesar PR Não 

Ednúlson Valentim PCdoB ~sbPdtPCdoBPmnPhsPrNão 

Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc Não 
Edson Santos PT Não 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc Não 

Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPr N
b ao 

Felipe Bornier PHS :SbPdtPCdOBPmnPbsPrNão 

Femando Gabeira PV Obstrução 
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc Não 
Filipc Pereira PSC PmdbPscPtc Não 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc Não 
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc Não 
Jair Bolsonaro PP Sim 

LéoVivas PRB :sbPdtPCdOBPmnPhsprNão 

Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc Não 
Luiz Sérgio PT Não 
Marcelo ltagiba PMDB PmdbPscPtc Não 

Mjro T eixei ra PDT :sbPdtPCdoBPmnPhsPrNão 

Neilton Mulim PR Não 
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc Não 
Simã.o Sessim PP NlIo 
Solange Amaral 
Suely 

DEM 
PR 

Obstrução 
Não 

Vinicius Carvalho PTdoB Não 
Total Rio de ..Janeiro: 36 
Silo Paulo (SP) 

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrN
b ao 

Aline Corrêa PP Não 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc Não 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Obstrução 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Obstrução 
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Sérgio BlIJTBdas Carneieo 
Tonha Magalhães 

Uldurico Pinto 

Veloso 
Walter Pinheiro 
Zezéu Ribeiro 
Total Balúa: 24 
Minas Gerais (MG) 

Ademir Camilo 

Aelton Freitas 
Antônio Andrade 
Antônio Roberto 
Bilac Pinto -
Ciro Pedrosa 
Elismar Prado 
Fãbio Ramalho 
Fernando Diniz 
George Hilton 
Geraldo Thadeu 
Gilmar Machado 

.J6 Moraes 

.João Bittar 
João Magalhães 
.José Santana de Vasconcellos 

.Júlio Delgado 

Leonardo Monteiro 
Lincoln Porteia 
Mãrcio Reinaldo Moreira 
Marcos Montes 
Maria do Carmo Lara 
Mãrio de Olivcira 

Mãrio Heringer 

Mauro Lopes 
Miguel Corrêa .Jr. 

Miguel Mllrtini 

Narcio Rodrigues 
OdairCunha 
Paulo Piau 
Reginaldo Lopes 
Saraiva Felipe 
Virgílio Guimariles 
Vitor Penido 
Total Minas Gerais: 34 
EspÚ"Jto Santo (ES) 
Iriny Lopes 
.Jurandy Loureiro 
Leio Coimbra 

PT 
PR 

PMN 

PMDB 
PT 
PT 

PDT 

PR 
PMDB 
PV 
PR 
PV 
PT 
PV 
PMDB 
PP 
PPS 
PT 

PCdoB 

DEM 
PMDB 
PR 

PSB 

PT 
PR 
PP 
DEM 
PT 
PSC 

PDT 

PMDB 
PT 

PHS 

PSDB 
PT 
PMDB 
PT 
PMDB 
PT 
DEM 

PT 
PSC 
PMDB 

Não 
Níl.o 

J!>sbPdtPCdoBPmnPhsPr
b	 N_aO 

PmdbPscPlc	 Níl.o 
Nilo 
Não 

:SbPdtPCdOBPmnPhsPrNão 

Não 
PmdbPscPlc	 Não 

Níl.o 
Níl.o 
Não 
Não 
Nilo 

PmdbPscPtc	 Níl.o 
Não 
Não 
Níl.o 

=SbPdtPCdoBPmnPhsprNilo 

Abstenção 
PmdbPscPtc Não 

Não 
~sbPdtPCdoBPmnPhsPrNilo 

Não 
Não 
Não 
Obstrução 
Não 

PmdbPscPtc Não 
=SbPdtPCdOBPmnPhsPrNão 

PmdbPscPlc Níl.o 
NiÍo 

:SbPdtPCdOBPmnPhsprNilo 

Obstrução 
Não 

PmdbPscPtc Nilo 
Não 

PmdbPscPtc	 Nilo 
Não 
Obstrução 

Não 
PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Níl.o 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrNaManato	 PDT b ao 

Rita Camata PMDB PmdbPscPtc Nilo 
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Fernando Ferro 

Gonzaga Patriota 

Inocêncio Oliveira
 
José Mendonça Bezerra
 
José Múcio Monteiro
 

Marcos Antonio 

Pedro Eugênio 

Reni I do Calheiros 

Roberto Magalhães 

Silvio Costa 

Wolney Queiroz 

Total Pernambu<:o: 17
 
Alagoas (AL)
 
Benedito de Lira
 
Carlos Alberto Canuto
 
Cristiano Matheus
 

Francisco Tenorio 

Mauricio Quíntella Lessa
 
Olavo Calheiros
 
Total A1agoa.: 6
 
Sergipe (SE)
 
Eduardo Amorim
 
Irnn Barbosa
 
Jackson Barreto
 

Valadares Filho 

Total Sergipe: 4 
Bahia (DA) 

Alice Portugal 

Antonio Carlos Magalhães Neto 
Colbert Martins 

Daniel Almeida 

Edigar Mão Branca 
Edson Duarte 
Félix Mendonça 
Guilhcnne Menezes 
João Carlos Bacelar 
João Leão 
Jutahy Junior 
Luiz Bassuma 
Luiz Carreira 
Marcelo Guimarães Filho 

Marco. Medrndo 

Mário Negromonte 
Paulo Magalhães 
Roberto Britto 

PT 

PSB 

PR 
DEM 
PlB 

PRB 

PT 

PCdoB 

DEM 

PMN 

PDT 

PP 
PMDB 
PMDB 

PMN 

PR 
PMDB 

PSC 
PT 
PMDB 

PSB 

PCdoB 

DEM 
PMDB 

PCdoB 

PV 
PV 
DEM 
PT 
PR 
PP 
PSOB 
PT 
DEM 
PMDB 

PDT 

PP 
OEM 
PP 

b 
Não 

:SbPdtPCdoBPmnPhsPrNão 

Nilo 
Obstrução 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrNão 
b 

Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrN_b ao 

Obstrução 
:SbPdtPCdoBPmnPhsPrNão 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrNão 
b 

Não 
PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPr
b N 

_ 
ao 

Não 
PmdbPscPtc Não 

PmdbPscPtc Não 
Não 

PmdbPscPte Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPr
b N_ao 

:sbPdtPCdoBPmnPhsPrNão 

Obstrução 
PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPr

N_aob 

Não 
Não 
Obstrução 
Não 
Não 
Não 
Obstrução 
Não 
Obstrução 

PmdbPscPtc Nilo 
=SbPdtPCdOBPmnPhsPrNão 

Não 
Obstrução 
Não 
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Ariosto Holanda 

Chico Lopes 

Ciro Oomes 

Eudes Xavier 
Eugênio Rabelo 
Flávio Bezerra 
Oorete Pereira 
José Ouimarãcs 
José Linbares 
José Pimentel 
Leo Alcântara 
Manoel Salviano 
Marcelo Teixeira 
Mauro Benevides 
Paulo Henrique Lustosa 
Raimundo Oomes de Matos 
Vicente Arruda 
ZéOerardo 
Total Ceará: 19 
Plauf (PI) 

Átila Lira 

B. Sá 

Júlio Cesar
 
Marcelo Castro
 
Nazareno Fontcles
 

Osmar Júnior
 

Total P1aw: «>
 
Rio Grande do Norte (RN)
 

Fábio Faria
 

Felipe Maia
 
João Maia
 

Rogério Marinho
 

Sandra Rosado
 

Total Rio Grande do Norte: 5
 
Parafba (PB)
 
Annando Abltio
 
Luiz Couto
 
Wellington Roberto
 
Total Parmba: 3
 
Pernambuco (PE)
 

AnaArraes
 

Annando Monteiro
 
Bruno Araújo
 
Carlos Wilson
 
EdgarMoUTy
 
Fernando Coelho Filho
 

PSB 

PCdoB 

PSB 

PT 
PP 
PMDB 
PR 
PT 
PP 
PT 
pRo 
PSDB 
PR 
PMDB 
PMDB 
PSDB 
PR 
PMDB 

PSB 

PSB 

DEM 
PMDB 
PT 

PCdoB 

PMN 

DEM 
PR 

PSB 

PSB 

PTB 
PT 
PR 

PSB 

PTB 
PSDB 
PT 
PMDB 
PSB 

=sbPdtPCdoBPmnPhsPrNão 

~sbPdtPCdoBPmnPbsprNão 

=SbPdtPCdOBPmnPhsprNão 

Não 
Não 

PmdbPscPtc Não 
Não 
Não 
Nilo 
Não 
Não 
Não 
Não 

PindbPscPtc Nilo 
PrndbPscPtc Não 

Obstruçilo 
Não 

PmdbPscPtc Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrNã 
b o 

~sbPdtPCdoBPnmPhsPrNiJo 

Não 
PmdbPscPtc Não 

NiJo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrNão 
b 

~sbPdtPCdoBPmnPhsPrNiJo 

Obstrução 
Não 

PsbPdtPCdoBPnmPhsPrN
b ao 

:SbPdtPCdoBPmnPhsprNilo 

NiJo 
Não 
Não 

~sbPdtPCdoBPmnphsPrNão 

Sim 
Obstrução 
Não 

PmdbPscPle Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrNão 



Setembro de 2007	 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 50181 

Total Pará: 10 
Antazonas (AM) 
Átila Lins 
Carlos Souza 

Marcelo Serafim 

Praciano 
Rebecca Garcia 
Sabino Castelo Branco 

Vanessa Grazziotin 

Tot~AJnazonas:7 

RondoRia (RO) 
Anselmo de Jesus 
Eduardo Valverde 
Lindornar Garçon 

MauroNazif 

Natan Donadon 
Total RondoRia: 5 
Ac:re (AC) 
Fernando Melo 
Flaviano Melo 
Henrique Afonso 
I1derlei Cordeiro 
Nilson Mourão 

Perpétua Almeida 

Total Ac:re: 6 
Toc:andns (TO) 

Laurez Moreira 

Lázaro Botelho 
Moises Avelino 
Osvaldo Reis 
Vicentinho Alves 
Total Tocandns: 5 
MaranhAo (MA) 
Davi Alves Silva Júnior 

Flávio Dino 

Gastão Vieira 

Julião Amin 

Pedro Fernandes 
Pedro Novais 
Professor Setimo 

Ribarnar Alves 

Roberto Rocha 
SameyFilho 
Sebastião Madeira 
Waldir Maranhão 
Total Maranbilo: 12 
Ceará (CE) 

PMDB 
PP 

PSB 

PT 
PP 
PTB 

PCdoB 

PT 
PT 
PV 

PSB 

PMDB 

PT 
PMDB 
PT 
PPS 
PT 

PCdoB 

PSB 

PP 
PMDB 
PMDB 
PR 

PSC 

PCdoB 

PMDB 

PDT 
PTB 
PMDB 
PMDB 

PSB 

PSDB 
PV 
PSDB 
PP 

PmdbPscPtc Não 
Nilo 

=SbPdtPCdoBPmnPhsPrNilo 

Não 
Não 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPr
N_b	 ao 

Não 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPr
b	 N_ao 

PmdbPscPtc	 Não 

Não 
PmdbPscPtc	 Não 

Não 
Obstrução 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrN
b	 ao 

~sbPdtPCdoBPmnPhsprNão 

Não 
PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Niio 

Nilo 

PmdbPscPtc Não 
:sbPdtPCdoBPmnPhsPrNão 

PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPr
b	 N_ao 

Não 
PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPr
b •	 N_ao 

ObslnJção 
Não 
Obstrução 
Não 

Anlbal Gomes	 PMDB PmdbPscPtc Não 
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de internaçõespor doenças respiratórias nos 
meses de maior ocorrência de queimadas. 

Entendemos queas instituições financei· 
ras devam usar dos seus instrumentos para 
coibirabusosnasáreas florestais e abrir novas 
linhas de crédito e ampliar as já existentes, 
voltadas ao financiamento do pequeno pro
dutor, para que o mesmopossa se mecanizar 
e utilizar formas de intervenção agronámicas 
menos agressivas ao meio ambiente. 

Por sua vez, também as instituições de 
pesquisa, bem corno as acadêmicas, devem 
envidar esforçosno sentido de ofertar tecno
logias alternativasao uso do fogo, ecesslveis 
tanto do ponto de vista técnico como econô
mico. 

Osserviçosde extensão rural, emfunção 
da sua capilaridade, devemestarconveniados 
com os órgãosambientais, objetivando incor
porar a variável ambiental (...). 

É preciso um comprometimento muito 
maior, por parte do conjuntodo Governo, para 

.a resolução das graves e importantes ques
,tõesgerenciaisinerentesàs unidadesde con
servação, que vão desdea sua regularização 
fundiária, a elaboração de planos de manejo 
até as questões voltadas para a fiscalização 
ambiental, com ênfaseno combateaos incên
dios nas unidades". 

Sr.Presidente, por essemotivo, pelo risco que es
tamos correndo, encaminhamos à Mesa requerimento 
assinado por todos os Líderes da Casa, da Minoria à 
base aliada do Governo, para que sessão plenária da 
Câmara dos Deputados seja transformada em Comis
são Geral. Essa é a nossa expectativa. 

Estamos discutindo impostos, que se tornam pe
quenos perante a ameaça que o mundo está soíren
do: o fim da vida na Terra por causa da ação danosa 
do homem. 

É preciso que este Congresso, do País mega
diverso do mundo, assuma a sua responsabilidade; 
que o Brasil, por meio de seus Governos Municipais, 
Estaduais e Federal, assuma perante a comunidade 
internacional as metas de redução da emissão de ga
ses causadores do efeito estuta. 

Muito obrigado. 

O SR. GERVÁSIO SILVA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
VExa. a palavra. 

O SR. GERVÁSIO SILVA (PSDB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 

de acordo com a orientação do meu partido, nas vo
tações anteriores. 

O SR. JOÃO MATOS (Bloco/PMDB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do PMDB, em votação 
anterior. 

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do Pari ido dos Trabalha
dores, na votação anterior. 

O SR. ELlSMAR PRADO (PT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de 
acordo com a orientação do meu partido, na votação 
anterior. 

A SRA. MARIA HELENA (Bloco/PSB-RR. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do meu partido, na 
votação anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - An
tes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá 
conhecimento ao Plenário do seguinte: 

ATO DA PRESIDÊNCIA 

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso 
de suas atribuições regimentais, 

Resolve: 
designar, conforme relação anexa, os Deputados 

para compor o Grupo de Trabaiho para Consolidação 
das Leis. 

Brasllia, de setembro de 2007. - Arlindo China· 
glio, Presidente da Câmara dos Deputados. 

GRUPO DE TRABALHO
 
PARA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSClPTC/PTdoB
 

TITULARES
 

Antonio Palocci 
Asdrubal Bentes 
Cândido Vaccarezza 
José Mentor 
Mauro Benevides 
Nelson Marquezelli 
Paulo Malu! 
Regis de Oliveira 
Rita Camata 
Sandro Mabel 
Sérgio Barradas Carneiro 
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PSDBIDEM/PPS 

TITULARES 

Arnaldo Jardim 
Bruno Araújo 
Bruno Rodrigues 
José Carlos Aleluia 
Matteo Chiarelli 
Ricardo Tripoli 

PSB/PDTlPCdoBIPMN 

TITULARES 

Ciro Gomes 
Flávio Dino 
Miro Teixeira. 

PV 

TITULARES 

Marcelo Ortiz 

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a paiavra. . 

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria 
de solicitar a vinda ao plenário dos Deputados Enio 
Bacci, pois estou com dificuldade de localizá-lo, e João 
Dado. Sei que S.Exas. se encontram na Casa. Solicito 
a S.Exas. que se façam presentes em plenário. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Chico Alencar, para 
uma Comunicação de liderança, pelo PSOL. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOl-RJ. Como Llder. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado 
Miro Teixeira inaugura a chamada nominal dos cole
gas de bancada. 

Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, às 
21h32min, boa parte de nós está empenhada numa 
discussão rica: tributo. O que significa Estado, Poder 
Público, sua capacidade de arrecadação? E como ele 
pode ser o coordenador e o regulador das atividades 
econômicas para alguns de nós? Como eie deve ser 
mínimo, quase inexistente para outros? Porque o livre 
jogo da concorrência regula, por si só, a vida social e 
vai, paulatinamente, reduzindo injustiças e diferenças, 
como reza o cânon neoliberal. 

A questão do tributo é renovada por sucessivos 
governos de cortes aparentemente diferentes - mais 
liberais, um pouco menos liberais: a incidência dele 
sobre as classes trabalhadoras ou sobre os setores do 

capital, proprietários dos meios de produção; e a sua 
incidência sobre essa forma nova do capital 'tínancel
rízado", muito pujante neste início do século XXI. 

É importante que, por mais que essa discussão 
e que as táticas regimentais para acelerar ou protelar 
uma votação aconteçam e nos envolvam, iembremo
nos de que há um fenômeno grave neste Pais e em 
boa parte do mundo: o esquecimento da polftica. Cada 
vez mais, na hegemonia capitalista global, "globalitá
ria", essa dimensão da política e dos conflitos ganha 
racionalidade. Trata-se da dimensão dos interesses 
de classe, representados, em maior ou menor grau, 
nos Parlamentos. As democracias são de alta, baixa 
ou média intensidades. Cada vez mais a população 
é chamada à vida do consumo, da sobrevivência, do 
desinteresse pelo que é público. 

A cultura do consumo continuo, do individualis
mo, propagado pelo sistema capitalista, vai criando 
o fenômeno da despolitização da própria polItlca, da 
tecnificação cada vez maior da polltlca, da pura dele
gação que nós mesmos buscamos a cada 4 anos, para 
que o povo vote e esqueça, para que vote e vá cuidar 
da sua vida. Isso gera fenômeno curioso e perigoso: 
exatamente o alheamento em relação à polftica e a 
crise da representação. 

Hoje, pelo modelo que o Governo lula cristall
za, temos um setor muitrssimo satisfeito, exatamente 
esse do capital financeiro, com lucros extraordinários, 
nunca vistos na história deste Pais. Um setor mais 
rico, portanto, numa satisfação quase silenciosa e 
letárgica. E, por outro lado, na base da sociedade, 
os muito pobres. Inclusive, não devemos comemo
rar o fato de que esse percentual diminuiu 1%, 2% 
ou 3%, porque é uma tragédia civilizatória um país 
com esse potencial ainda ter tantos milhões de mio 
seráveis. Essa base, deseducada na cultura do favor 
paternaiista, populista, muitas vezes fica agradecida 
àqueles que se lembram da sua sobrevivência com 
uma cesta básica. 

Nesses 2 extremos está a nossa contradição 
nacional. No meio desses setores temos uma popula
ção desinteressada, em boa parte, pela polftica, pela 
dimensão gregária e social da sua vida. 

O nosso desafio, nessas lutas cotidianas, nos 
movimentos sociais, reais, que existem nos sindica
tos não burocratizados e, de alguma maneira, estati
zados, naqueles que ainda lutam, que ainda querem 
fazer desta vergonha um pais; naqueles que têm zelo 
pelos dinheiros públicos, é o de buscar nesses que 
ainda são portadores da esperança de uma transíor
mação social, de um novo padrão civiiizatório e de um 
novo contrato social, em que o trabalho tenha muito 
mais peso do que o capital, a possibilidade, aí sim, de 
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uma reforma política substantiva que este Parlamento 
não teve condições nem capacidade de fazer e que, 
de fato, possibilite justiça social e recompensa efetiva 
àqueles que produzem riqueza. 

Por fim, numa outra cultura, num outro padrão 
civilizatório, solidário, fraterno, elementos do ecosso
cialismo que possibilite às maiorias sociais se tornarem 
maiorias políticas, o que ainda não acontece. 

O pano de fundo dessa discussão sobre CPMF, 
por mais que ela seja localizada e pontual, é essa gran
de questão nacional que temos de enfrentar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há 
495 Deputados na Casa, nos gabinetes, nas salas 
de reunião, mas, no plenário, apenas 341. Portanto, 
faço um apelo aos Líderes da base, a seus liderados 
e todos os companheiros que venham votar esta ma
téria hoje e resolver a primeira fase da CPMF. Peço 
aos companheiros que têm compromisso com o Go
verno e com o País que venham ao plenário. Preci
samos alcançar, nessa próxima votação, 308 votos 
a favor da CPMF. 

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O 5R. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a fala 
do Llder da Oposição já dá sinais claros de deses
pero da base de sustentação, tanto é que a rebelião 
se iniciou no Senado Federal. O PM DB, no Senado, 
já demitiu o Ministro Mangabeira Unger, já dissolveu 
o Ministério a longo prazo e, sem dúvida nenhuma, 
extinguiu 660 cargos comissionados. Acredito na 
rebeliãó do PMDB na Câmara dos Deputados, para 
que, em um gesto patriótico, derrote a CPMF na noi
te de hoje. 

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr.Presidente, 
a melhor maneira de responder ao meu amigo Ronaldo 
Caiado é nós lembrarmos que na semana passada, 
na quarta-feira, S.Exa. fez esse mesmo discurso e deu 
sorte. De maneira que a Casa não vai se contaminar 
com o momento em que o Senado vive. E o povo bra
sileiro, ao ver a Câmara dos Deputados trabalhando, 
sabe que ela tem respondido com responsabilidade aos 
seus apelos. De maneira que não vamos nos intimidar 
nem nos impressionar com o discurso do meu amigo 
Ronaldo Caiado, que tem sido um estímulo. S.Exa. tem 

feito seu papel, mas, graças a Deus, a responsabilida
de da Casa tem prevalecido. 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/ 
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, respeito e admiro o Deputado RonaldO 
Caiado, mas quem fala pelo PMDB é o seu Líder, 
e posso assegurar que o partido está maciçamente 
presente, de forma profundamente consciente votan
do o que é melhor para o Pais, apoiando a iniciativa 
do Governo. 

Portanto, mais uma vez peço aos companheiros 
do PMDB a presença de todos, para que esta votação 
e as outras tenham a marca da fidelidade, da lealdade 
e da consciência do nosso partido, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou 
encerrar a votação. 

Está encerrada a votação. 
Esta votação durou 20 minutos. 
O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho 
certeza de que V.Exa. vai manter esse mesmo período 
para as demais. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Com 
o maior prazer. 

O SR. RONALDO CAIADO - Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Anun

cio o resultado da votação: 

VOTARAM 

SIM 12 
NÃO 323 
ABSTENÇÃO 5 
TOTAL 340 

REJEITADA A EMENDA AGLUTINATIVA N° 73. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO 

Proposição: PEC N° 558/2006 - EMENDA AGLUTI
NATIVA N° 73 - Nominal Eletrônica 

Início da votação: 26/09/2007 21:21 

Encerramento da votação: 26/09/2007 21:41 

Presidiram a Votação: 

Arlindo Chinaglia 
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Resultado da votação
 
Sim:
 
Não:
 
Abstenção:
 
Total da Votação:
 
Art. 17:
 
Total Quorum:
 
Obstrução:
 

OrieotaçAo
 
PmdbPscPtc:
 
PT:
 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPib:
 
OEM:
 
PSOB:
 
PR:
 
PP:
 
PTB:
 
PV:
 
PPS:
 
PSOL:
 
MINORIA:
 
GOV.:
 

ParlaD1.eotar
 
Rorabna (RR)
 
Angela Portela
 
Edio Lopes
 
Marcio Junqueíra
 

Maria Helena 

Neudo Campos 
Urzeni Rocha 
Total Rorainla: 6 
Antapá(AP) 
Oalva Figueiredo 

Evandro Milhom.cn 

Fátima Pelaes 
Lucenira Pimentel 

Sebastião Bala Rocha 

Total Amap': 5 
Par' (PA) 
Asdrubal Bentes 
Beto Faro 
Elcione Baibalho 

Giovanni Qucóroz 

Jader Baibalho 

12 
323 
5 
340 
1 
341 
47 

Não 
Não 
Não 
Obstrução 
Obstrução 
Não 
Não 
Não 
Não 
Obstrução 
Obstrução 
Obstrução 
Não 

Partido Bloco Voto 

PT Não 
PMDB PmdbPscPtc Não 
OEM Obstrução 

PsbPdtPCdoBPm.nPhs N'"PSB Pib ..o 

PP Não 
PSOB Obstrução 

PT Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs NãPCdoB Prb o 

PMDB PrndbPscPtc Não 
PR Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs NãPOT Pib o 

PMDB PmdbPscPtc Não 
PT Não 
PMDB PmdbPscPtc Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs NPOT Pib ao 
PMDB PmdbPscPtc Não 
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Lira Maia DEM Obstrução 
Lúcio Vale PR Não 
Paulo Rocha PT Não 
Vic Pires Franco DEM Obstrução 
Wlaclimir Costa PMDB NiloPmdbPscPtc 
Zé: Geraldo PT Não 
Zequinha Marinho PMDB NãoPmdbPscPtc 
Total ParA: 12 
Amazonas (AM) 
Átila Lins PMDB PmdbPscPtc Não 

Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Praciano PT Não 
Rebecca Garcia PP Não 
Silas Cllrnara PSC PmdbPscPtc Não 

Vanessa Grazziotin PCdoB 
PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Total Amazonas: 6 
Rondonia (RO) 
Anselmo de Jesus PT Não 
Eduardo VaIverde PT Não 
Ernandes Arnorim PTB Não 
Lindomar Garçon PV Não 
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc Não 

MauroNazif PSB 
PsbPdtpCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

Moreira Mendes PPS Obstrução 
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc Não 
Total Rondonla: 8 
Acre (AC) 
Fernando Melo PT Não 
Henrique Afonso PT Não 
Nilson Mourão PT Não 

Perpétua Almeida PCdoB 
PsbPdtPCdoBPmnPhsN-
Prb ao 

Sergio Peteeão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Total Acre: 5 
Tocantins (TO) 

Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Lázaro Botelho PP Nilo 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc Não 
Vicentinho Alves PR Não 
Total Tocantins: 4 
Maranhilo (MA) 

Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Davi Alves Silva Júnior PSC PmdbPscPtc Não 
Domingos Dutra PT Não 

Flávio Dino PCdoB 
PsbPdtPCdoBPmnPhs

N ã Prb o 
GastA0 Vieira PMDB PmdbPscPtc Não 

JuliãoAmin PDT PsbPdtpCdoBPmnPhs N-
Prb ~ 

Pedro Fernandes PTB Não 
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Sarney Filho
 
Waldir Maranhão
 
Total Maranhilo: 9
 
Ceará (CE)
 
AnJbal Gomes
 

Ariosto Holanda 

Amon Be:zeJT1l 

Chico Lopes 

Ciro Gomes 

Eudes Xavier 
Eugênio Rabelo
 
Eumcio Oliveira
 
Flãvio Bezerra
 
Gorete Pereira
 
José Guimarães
 
José Linhares
 
Leo Alcántara
 
Manoel Salviano
 
Marcelo Teixeira
 
Mauro Benevides
 
Paulo Henrique Lustosa
 
Raitnundo Gomes de Matos
 
Vicente Arruda
 
Zé Geramo
 
Total Ceará: 20
 
Piauf (PI)
 

Átila Lira 

B.Sã 

Ciro Nogueira
 
Júlio Cesar
 
Marcelo Castro
 
Nazareno Fonteles
 

Osmar Júnior 

Paes Landitn
 
Total Piauí: 8
 
Rio Grande do Norte (RN)
 
Betinho Rosado
 

Fãbio Faria
 

Fãtima Bezerra
 
Felipe Maia
 
loão Maia
 

Rogério Marinho
 

Total Rio Grande do Norte: {;
 
Parafba (PB)
 
Annando Abllio
 

Damião Felíciano
 

Luiz Couto
 

PV 
PP 

PMDB 

PSB 

PTB 

PCdoB 

PSB 

PT 
PP 
PMDB 
PMDB 
PR 
PT 
PP 
PR 
PSDB 
PR 
PMDB 
PMDB 
PSDB 
PR 
PMDB 

PSB 

PSB 

PP 
DEM 
PMDB 
PT 

PCdoB 

PTB 

DEM 

PMN 

PT 
DEM 
PR 

PSB 

PTB 

PDT 

PT 

Não 
Não 

PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Nilo 
:::PdtPCdoBPmnPhs Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Pro ~ 

Não 
Não 

PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc Não 

Não 
Não 
Não 
Abstenção 
Nilo 
Não 

PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Não 

ObstTuçiio 
Não 

PtndbPscPtc Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nil 
Pro O 
PsbPdtPCdoBPmnPhs 

N il Pro o 
Não 
Abstençllo 

PmdbPscPte Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Não 
Pro 

Não 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs

N ã Pro o 
Não 
Obstrução 
Não 

P"bPdtPCdoBPmnPhs Não 
Pro 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Pro ao 

Não 
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Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPacPtc Nilo 
Wellington Roberto PR Não 
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc Não 
Total Parafba: 6 
Pernambuco (PE), 
AnaArn1es PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs N-

Pro ao 
Annando Monteiro PTB Não 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc Não 
Carlos Wilson PT Nilo 
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc Não 
Eduardo da Fonte PP Não 

Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPbsN ã Pro o 
Fernando Ferro PT Não 

Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs Não 
Pro 

Inocêncio Oliveira PR Nilo 
José Mendonça Bezerra DEM Obstruçâo 
José Múcío Monteiro PTB Não 

Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhs
N ã -Pro o 

Maurício Rands PT Não 
Paulo Rubem Santiago PT Não 
Pedro Eugênio PT Não 

Renildo Calhei.ros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs N"
Pro ·,,0 

Roberto Magalhães DEM Obstrução 

Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Pro ao 

Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Pro ao 

Total Pernambuco: 20 
Alagoas (AL) 
Augusto Farias PTB Nilo 
Benedito de Lira PP Não 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc Nilo 
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc Não 

~mncisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsN ã Pro o 

Givaldo Carimbão PSB 
PsbPdtPCdoBPmnPhs

N ã Pro o 
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc Não 
Maurício Quintella Lessa PR Não 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc Não 
'J;'otal Alagoas: 9 
Sergipe (SE) 
Albano Franco PSDB Obstrução 
Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc Não 
I.ran Barbosa PT Não 
.Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc Não 
Mendonça Prado DEM Obstrução 
Total Sergipe: 5 
BBhtB(BA) 

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs N_Pro ao 
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Antonio Carlos Magalhães Neto 
Claudio Cajado 
Colbert Martins 

Daniel Almeida 

Edigar Mão Branca
 
Edson Duarte
 
Félix Mendonça
 
Guilhenne Menezes
 
João Carlos Bacelar
 
Joilo Leão
 
José Carlos Araújo
 
1oSéRocha
 
10seph Bandeim
 
1usmari Oliveira
 
Luiz Bassuma
 
Luiz Carreím
 
Marcelo Guitnariles Filho
 

Marcos Medrado 

Mlirio Negromonte
 
Nelson Pellegrino
 
Paulo Magalhães
 
Roberto Britto
 
Sérgio Barradas Carneiro
 

Se,'Ieriano Alves. 

Tonha Magalhães 

Uldurico Pinto 

Walter Pinheiro
 
Zezéu Ribeiro
 
Total Babia, 29
 
Minas Gerais (MG)
 

Ademir CBDúlo 

Alexandre Silveira 
Antônio Andrade 
Antônio Roberto 
Aracely de Paula 
Bilac Pinto 
Carlos WiIlian 
Ciro Pedrosa
Edmar Moreira 
Eduardo Barbosa 
Elismar Prado 
FAbio Ramalho 
Fernando Diniz 
George Hilton 
Geraldo Thadeu 
Gilmar Machado 
Jaime Martins 

1ôMomes 

10ão Bittar 
João MagalhÍies 

DEM 
DEM 
PMDB 

PCdoB 

PV 
PV 
DEM 
PT 
PR 
PP 
PR 
PR 
PT 
PR 
PT 
DEM 
PMDB 

PDT 

PP 
PT 
DEM 
PP 
PT 

l'DT 

PR 

PMN 

PT 
PT 

PDT 

PPS 
PMDB 
PV 
PR 
PR 
PTC 
PV 
DEM 
PSDB 
PT 
PV 
PMDB 
PP 
PPS 
PT 
PR 

PCdoB 

DEM 
PMDB 

Obstrução 
Obstrução 

PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nil 
Prb o
 

Nilo
 
Não 
Obstrução 
Nilo 
Nilo 
Nilo 
Não 
Nilo 
Não 
Não 
Não 
Obstrução 

PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nil 
Prb o
 

Nilo
 
Nilo
 
Obstrução 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-

Prb aO
 

Nilo
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs


N à Prb o
 
Não
 
Não
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs
N á Prb o
 
Nilo
 

PmdbPscPte Não
 
Nilo 
Não 
Não 

PmdbPsePtc	 Não 
Não 
Obstrução 
Obstrução 
Não 
Nilo 

PmdbPsePtc	 Não 
Não 
Nilo 
Não 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Abstenção 
PmdbPscPtc Não 
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José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 

Júlio Oelgado	 PSB 

Juvenil Alves S.PBrt-
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
i.incoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes OEM 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB 
Mário de Oliveira PSC 

Mário Heringer	 POT 

Mauro Lopes	 PMOB 

Miguel Martini	 PHS 

Narcio Rodrigues PSOB 
Odair Cunha PT 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Saraiva Felipe PMDB 
Virgílio Guimarães PT 
Total Minas Gerlds: 43 
E"pirito Santo (ES) 
lriny Lopes PT 
Juraody Loureiro PSC 
Leio Coimbra PMDB 

MaDato	 POT 

Ncucimar Fraga PR 
Rita Camata PMDB 
Rose de Freitas PMDB 

Sueli Vidigal .	 PDT 

Total Espirito Santo: 8 
Rio de Janeiro (RJ) 
Alexandre Santos PMOB 

Arnaldo Vianna	 PDT 

Ayrton Xerez DEM 
Bernardo Ariston PMDB 

Brizola Neto	 POT 

Carlos Santana	 PT 
Chico Alencar	 PSOL 
Chico OAngelo PT 
Cida Oiogo PT 
Detey PSC 
Dr, Adilson Soares PR 
Dr, Paulo Cesar PR 

Edmílson Valentim	 PCdoB 

Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs
N ii Prb o 
Sim 
Abstenção 
Não 

PmdbPscPtc Não 
Não 
Não 
Não 
Obstrução 
Não 

PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhs

N iI Prb o 
PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs

N_Prb ao 
Obstrução 
Não 

PmdbPscPtc Não 
Nilo 

PmdbPscPtc Não 
Não 

Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPbs

N·
_ 

Prb ao 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
PrndbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

PrndbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Obstrução 
PmdbPscPtc Não 
PsbPdIPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 

Nâo 
Obstrução 
Não 
Não 

PmdbPsePtc	 Não 
Não 
Não 

PsbPdIPCdoBPmnPhs
N

% 

Prb	 ..o 
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Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPte Nilo 
Edson Santos PT Não 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPsePte Não 

Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs Nil 
P~ o 

Felipe Bomier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhs Nil 
P~ o 

Fernando Lopes PMDB PmdbPsePte Nilo 
Filipe Pereira PSC PmdbPsePtc Nilo 
Gemido Pudârn PMDB PmdbPsePte Nilo 
Hugo Leal PSC PmdbPscPte Não 
Jair Bolsonaro PP Sim 
Jorge Bittar PT Nilo 

Léo Vivas PRB 
PsbPdtPCdoBPlllnPhs

N_P~ ao 
Leonardo Picciani PMDB PmdbPsePte Não 
Luiz Sérgio PT Nilo 
Marcelo ltagiba PMDB PmdbPscPte Nilo 

Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPlllnPhs Nil 
Pro o 

Neilton Mulim PR Não 
Nelson Bomier PMDB PmdbPscPtc Nilo 
Pastor Manoel Ferreira PTB Não 
Similo Sessim PP Não 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc Nilo 
Suely PR Nilo 
Vinicius Carvalho PTdoB Nilo 
Total Rio de Janeiro: 36 
SAo Paulo (SP) 

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs Obstru i10 
p~ ç 

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs NiI 
P~ o 

Aline Corrêa PP Não 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPte Nilo 
Antonio Carlos Mendes Thame 
Antonio Palocci 

PSDB· 
PT 

Obstrução 
Não 

Arlindo Chinaglia PT Art. 17 
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim 
Arnaldo Madeim 
Beto Mansur 

PSDB 
PP 

Obstrução 
Nilo 

Cândido Vaeearezza PT Nilo 
Carlos Sampaio PSDB Sim 
Carlos zarattini PT Nilo 
Celso Russomanno 
Clodovil Hernandes 
Devanir Ribeiro 

PP 
PR 
PT 

Abstenção 
Nilo 
Não 

Oro Neehar PV Nilo 
Oro Talmir PV Sim 
Oro Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 

P~ o 
Emanuel Fernandes 
Francisco Rossi 

PSDB 
PMDB 

Obstrução 
PmdbPscPtc Sim 

Frank Aguiar PTB Nilo 
Ivan Valente 
Janete Rocha Pielá 

PSOL 
PT 

Obstruçio 
Não 
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Jilmar Tatto 
José Eduardo Cardozo 
José Genoíno 
Lobbe Neto 
Luciana Costa 

Luiza Erundina 

Marcelo Ortiz 
Michel Temer 
Milton Monli 
Nelson Marquezelli 
Paulo Teixeira 
Regis de Oliveira 

Reinaldo Nogueira 

Renato Amary 
Ricardo Berzoini 
Ricardo Izar 
Roberto Santiago 
VadãoGomes 
Vanderlei Maeris 
Vicentinho 
Waller lhoslú 
Total Silo Paulo: 45 
Mato Grosso (M'I) 
Carlos Abicalil 
Carlos Bezerra 
ElieneLima 
Homero Pereira 
PedmHenry 
Thclma de Oliveira 

Valtenir Pereira 

Total Mato Grosso: 7 
Distrito Federal (DF) 
Augusto Carvalho 
Jofran Frejat 
Laerte Bessa 
Osório Adriano 

Rodrígo Rollemberg 

Tadeu Filippclli 
Total Distrito Federal: 6 
Goiás (GO) 
Carlos A1beno Leréia 
Chico Abreu 
Íris de Araújo 
Jovair Arantes 
Leandro Vilela 
Luiz Bittcncourt 
Marcelo Melo 
Pedro Chaves 
Pedro Wilson 
Professora Raquel Teixeira 
Ronaldo Caiado 
Rubens Otoni 

PT 
PT 
PT 
PSDB 
PR 

PSB 

PV 
PMDB 
PR 
PTB 
PT 
PSC 

PDT 

PSDB 
PT 
PTB 
PV 
PP 
PSDB 
PT 
DEM 

PT 
PMDB 
PP 
PR 
PP 
PSDB 

PSB 

PPS 
PR 
PMDB 
DEM 

PSB 

PMDB 

PSDB 
PR 
PMDB 
PTB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PT 
PSDB 
DEM 
PT 

Ni<> 
Nilo 
Não 
Obstrução 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
Prb Im 

Não 
PmdbPsePte Não 

Não 
Não 
Não 

PmdbPscPte Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhs

N iio Prb 
Obstrução 
Não 
Não 
Não 
Nilo 
Obstrução 
Não 
Obstrução 

Não 
PmdbPscPtc	 Nilo 

Nilo 
Não 
Não 
Obstrução 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb	 ao 

Sim 
Não 

PmdbPscPtc Nilo 
Obstrução 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 
PmdbPscPtc Não 

Obstrução 
Não 

PmdbPsePtc Não 
Não 

PmdbPsePtc Não 
PmdbPsePtc Nilo 
PmdbPsePtc Não 
PmdbPsePtc Não 

Não 
Obstrução 
Obstrução 
Não 
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SandesJúnior
 
Sandro Mabel
 
Total Goiás: 14
 
Mato Grosso do Sul (MS)
 
Antônío Carlos Biffi
 
Antonio Cruz
 

Dagoberto 

Geraldo Resende 
NelsonTrad 
Vander Loubet 
Wa\demir Moka 
Waldir Neves 
Total Mato Gr......o do Sul: 8 
ParaDá (PR) 
Airton Roveda 
Alceni Guerra 
Alex Canziani 
Andre Vargas 
Angelo Vanhoni 
Assis do Couto 

Barbosa Neto 

Chico da Princesa 
Dilceu Sperafico 
Dr. Rosinha 
Gustavo Fruet 
Hermes Parcianello 
Luiz Carlos Hauly 
Luiz Carlos Selim 
Marcelo Almeida 
Moacir Micheletto 
Nelson Meurer 
Odllio Balbinotti 
Osmar Serraglio 
Ratinho Junior 
Ricardo Barros 
Rocha Loures 
Takayama 
Total ParaDá: 23 
Santa Catarina (SC) 
AngelaAmin 
Carlito Merss 
Celso Maldaner 
DtcioLima 
Edinho Bez 
Fernando Coruja 
Gervésio Silva 
João Matos 
João Pizzolatti 
José Carlos Vieira 
Nelson Goetten 
Valdir Colatto 
Vignatti 
Zonta 
Total Santa Catarina: 14 

PP Não 
PR Não 

PT Não 
PP Não 

. PsbPdtPCdoBPmnPhsPDT Prb N ã o 
PMDB PmdbPscPtc Não 
PMDB PmdbPscPlc Não 
PT Não 
PMDB PmdbPscPtc Nilo 
PSDB ObstruçAo 

PR Nilo 
VEM ObstnJl;>i1o 
PTB Nilo 
PT Nilo 
PT Nilo 
PT Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs NãPDT Prb o 
PR Não 
PP Nilo 
PT Não 
PSDB Obstrução 
PMDB PmdbPscPtc Não 
PSDB Obstrução 
DEM Obstrução 
PMDB PmdbPscPte Não 
PMDB PmdbPscPte Nilo 
PP Nilo 
PMDB PmdbPscPtc Não 
PMDB PmdbPscPlc Nilo 
PSC PmdbPscPtc Não 
PP Não 
PMDB PmdbPscPtc Não 
PSC PmdbPscPtc Não 

PP Nilo 
PT Nilo 
PMDB PmdbPscPtc Não 
PT Não 
PMDB PmdbPscPtc Nilo 
PPS Obstrução 
PSDB ObstnJçilo 
PMDB PmdbPscPtc Não 
PP Não 
DEM Obstrução 
PR Não 
PMDB PmdbPscPtc Não 
PT Não 
PP Não 
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Rio Grande do Sul (RS) 
Adão Pretto PT Não 
Af"onso Harnrn. PP Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-Bete Albuquerque PSB Prb ao 
Cezar Schinner PMDB PmdbPscPtc Não 
Darclsio Perondi PMDB' PmdbPscPtc Não 
Gennano Bonow DEM Obstrução 
Henrique Fontana PT Não 
Ibsen Pinheiro PN.lDB PmdbPscPtc Não 
Luciana Genro PSOL Sim 
Luis Carlos Heinze PP Não 
Luiz Carlos Busato PTB Não 

Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Marco Maia PT Não 
Maria do Rosário PT Não 
Matteo Chiarelli DEM Obstrução 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc Shn 
Paulo Pimenta PT Não 
p:aulo Roberto PTB Não 
Pepe Vargas PT Não 

Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs Não 
Prb 

Professor- Ruy Pauletti PSDB Obstrução 
Renato Molling PP Não 
S6rgio Moraes PTB Não 
Tarcísio Zinunennann PT Não 

Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Vilson Covatti PP Não 
Total Rio Grande do Sul: Z6 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Apro Esse argumento, com todo respeito ao Deputado 
veito para agradecer a todos os Lfderes e a todos os Antonio Palocci, ex-Ministro da Fazenda, nosso compa
Deputados que usaram da tribuna, porque nos momen nheiro, é simplificado porque aquele que recolhe não 

tos de obstrução todos têm cumprido rigorosamente o é exatamente quem paga, como ocorre com a maioria 

horário, O que acho democrático. dos tributos brasileiros. Quando o empresário recolhe 
ICMS, não é ele quem está pagando o tributo, que está O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
embutido no preço, assim como a CPMF. Se fosse essa cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Coruja, 
alíquota pequena, esse tributo não arrecadaria quase para uma Comunicaçâo de Liderança, pelo PPS. 
40 bilhões, não seria responsável por quase 6% da O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Como 
arrecadação tributária do Governo Federal. Portanto, Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
é um tributo que arrecada muito. e Srs. Deputados, alguns dizem que têm de votar de 

É simplificada também essa questão da corrup
acordo com a orientação do Governo do Pais, Talvez 

ção, de que esse tributo serve para pegar os sonegado
fosse mais importante votarmos de acordo com o sen res fiscais. Não é verdade. Nós aprovamos aqui uma lei 
timento do povo brasileiro. As pesquisas mostram que que permite a quebra do sigilo bancário. Hoje, a Receita 
não é eXatamente o País que cada um idealiza, mas é tem acesso a toda movimentação financeira, indepen
o povo na rua se manifestando claramente contrário à dente de ter ou não a CPMF. A lei que regula o sigilo 
prorrogação da CPMF. bancário é a mesma, assemelhada àquela embutida na 

Nesse pouco tempo que temos tido, não podemos regulamentação da CPMF. A grande sonsqação neste 
evidentemente argumentar ou contra-argumentar aquilo Pais está em outros tributos - COFINS, PIS, Imposto 
que é colocado aqui, porque envolve muitas questões, de Renda. Ai, sim, a Receita tem de atuar. 
Um dos pontos levantados pelo eminente Relator, Depu O dinheiro que circula nas contas bancárias de
tado Antonio Palocci, foi de que esse é um tributo que pois da instituição da CPMF, segundo dados do Go
é pago apenas por 17 milhões de pessoas. verno, diminuiu 25%. Há uma diminuição da circula
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ção. Na Argentina isso diminuiu muito mais; no Brasil, 
com uma alíquota relativamente pequena, houve uma 
diminuição menor. 

Ora, o tributo é ruim porque impacta na economia, 
faz o Brasil crescer pouco e ter menos empregos. É isso 
que os economistas dizem. Eu, na condição de Depu
tado Federal, representante de Santa Catarina, tenho de 
escutar o que diz o povo e o que é dito nas audiências 
púbiicas. Por isso, repito, vamos votar contra. 

Disse, inclusive, ao Deputado Antonio Palocci que 
apenas esses pagam e é um tributo que impacta em 
toda economia. S.Exa., como excelente economista 
que este Pais conhece, sabe disso. 

O SR. MIGUEL CORRÊA JR. - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ariindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MIGUEL CORRÊA JR. (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
última votação, votei de acordo com a orientação do 
partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Onyx Lorenzoni, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo Democratas. 

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Como u
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, aqueles que nos assistem, na noite 
de hoje conhecemos o longo prazo mais curto da his
tória do Brasil. O longo prazo do Governo Lula durou 
60 dias. É um longo prazo curto! O Deputado Luiz 
Carlos Hauly disse que é um longo prazo a vista. Por 
que acabou? 

Eu quero aplaudir o Senado Federal. Nós aler
távamos que não lazia sentido criar 036°,37° ou 38° 
Ministério de um Presidente incapaz de norntnar os 
11 Ministros mais importantes que ele possui - que 
dirá o 38°. Lula se livrou de ter que se preocupar em 
nomear o Secretário da Secretaria de Planejamento 
de Longo Prazo, a SEALOPRA. E eu acho que é bem 
leito para esse cidadão. 

Sr. Presidente, quem leu os textos do Sr. Roberto 
Mangabeira Unger, escritos em 2005, fica pensando 
que mágica loi produzida em 2007 que lez com que 
renegasse tudo o que disse e escreveu a respeito do 
Governo do Presidente Lula e que o subverteu a esse 
lim de carreira terrível, porque acabou exposto, numa 
situação que não enobrece ninguém. Passou, com 
severas críticas, na Câmara e loi enterrado o longo 
prazo-do Governo Lula no Senado Federal. E qualloi a 
mágica do Senado Federal? Que recado deve ser iido 
ou dado por Renan Calheiros, no Senado Federal, ao 
Presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores? 

Há alguns momentos, eu disse que muita gen
te que está apoiando e votando com o Governo verá 
que, nas parcerias com o PT,o parceiro só entra com o 
nome, vantagem não tem. No meu Estado, vejo vários 
Deputados gaúchos, todos sabem disso muito bem. 
Tem gente que já experimentou. Os Deputados Beto 
Albuquerque, Enio Bacci, Pompeo de Matlos e o ex
Deputado Alceu Colares sabem o que estou dizendo. 
Todos conhecem a história. 

Quero voltar a lembrar que esta é uma parceria 
que pode valer alguma emenda, algum cargo. Mas 
muita gente que está apertando o botão para tirar di
nheiro do trabalhador vai pagar com o seu mandato, 
porque este parceiro nos deixa na estrada. 

Eu nunca vi, em eleição nenhuma, o PT estender 
a mão para parceiro. "Vira-te. Se tu puderes sobrevi
ver, está tudo bem". Agora, quero que me mostrem um 
caso no Brasil que conta com a estrutura de Governo 
para lazer o parceiro sobreviver. Se alguém conhece, 
conte-me, porque eu nunca vi. 

O que é mais interessante na noite de hoje é ver 
que, daqui a pouco, o quorum vai começar a escas
sear, no momento em que lor atribuição do Governo 
conseguir, por meio de sua base, os 308 votos. 

Acho que o recado dado pela base do Governo no 
Senado Federal deve ter a ver com as indicações e as 
nomeações para a BR Distribuidora e para a PETRO
BRAS e com a ausência das nomeações no DNIT. 

Seguramente, esta será uma longa noite, muita 
mais longa do que o luturo que se desenhava para a 
Secretaria de Planejamento de Longo Prazo, do Sr. 
Mangabeira Unger. 

Sempre se diz Vida longa ao rei! No caso do 
Ministério de Longo Prazo, Vida curta ao Sr. Manga
beira! E que bom para os brasileirosI São 600 cargos 
a menos que aqueles que estão nos ouvindo vão ter 
que pagar do seu rico dinheirinho dos impostos para 
sustentar um Ministério que não teria nenhuma ser
ventia ao Brasil. Ainda bem que a briga na base nos 
iivrou de ter um Ministro que não ia a lugar nenhum e 
um Ministério que não servia para nada! 

O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ariindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ENIO BACCI (BlocoJPDT-RS.Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei 
o meu partido nas últimas votações. 

Eu ia lazer uma questão de ordem, porque lui 
citado, mas não o larei. Apenas lembro que se com o 
PT é ruim, com a Governadora Veda Crusius também 
loi ruim, talvez muito pior. 
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o SR. FLAVIANO MELO (Bloco/PMDB-AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei com o meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio, para uma Comunicação de Liderança, 
pelo PSDB. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, caríssimos Parlamentares, ainda há pouco desta 
tribuna eu ousei afirmar que o Governo gasta mal, faz 
uma gestão muito ruim, e não tem planejamento algum, 
haja vista o acontecido há pouco no Senado, onde, de 
repente, não se sabe bem como, deixou de existir a 
SEALOPRA e, conseqüentemente, deixou de existir o 
cargo de Ministro do filósofo Mangabeira Unger. 

O pior é que já começa a circular o apelido do 
ex-Ministro: "o efêmero". Talvez esse apelido seja in
justo; talvez efêmera seja a vontade do Governo de 
estabelecer um planejamento a longo prazo. Vamos 
procurar não fazer injustiças com o ex-Mínistro Man· 
gabeira Unger. 

Mas estou falando disso porque há cerca de uma 
semana, um pouco mais, os jornais divulgaram notícias 
sobre irregularidades nas obras do PAC. Vejam que o 
PAC é o famoso acelerador do crescimento! O PAC 
é o programa que vai fazer e acontecer no Governo 
Lula, que, em 5 anos, não disse ainda a que veio. Isso 
nos preocupou, particularmente a nós de São Paulo, 
porque, segundo os jornais, entre as obras irregulares 
estavam as obras do Rodoanel de São Paulo. 

Quero aproveitar a oportunidade para elogiar nos
so Vice-Líder, o aplicado Deputado Vanderlei Macris, 
que foi buscar informações junto ao Tribunal de Contas 
da União e à Comissão de Desenvolvimento Econômi
co e convidou os gestores do PACa virem a esta Casa 
dizer exatamente o que estavam fazendo. 

Estava preocupado com a irregularidade que po
deria haver em São Paulo, onde somos ciosos da ges
tão, da administração séria, da boa aplicação do recurso 
público e do andamento adequado das obras. 

Não para nossa surpresa, mas trazendo a infor
mação que era preciso compartilhar com a Casa, leio o 
que diz o recorte do Tribunal de Contas da União: "Não 
é recomendável o orosseçutmemo da obra". 

A justificativa diz o seguinte: 

'Isoladamente, a extrapolação dos limites 
financeiros do convênio é uma irregularidade 
sanável, com fixação de prazo para regulari
zação. No entanto, a equipe entende que sua 
causa se encontra no descumprimento pelo 
DNIl" - os senhores sabem que o DNIT não 
é órgão do Governo do Estado de São Paulo 

- "de exigências legais quanto à formalização 
do convênio." 

Verificou-se que o DNIT deixou de observar os 
seguintes dispositivos: 

O recorte elenca um sem-número de dispositivos, 
que não vou ler. Continua: 

"Portanto, no entender da equipe, carac
teriza-se situação que fundamenta a adoção 
de procedimento cautelar, de modo a restaurar 
a perspectiva de controle dos recursos fede
rais aplicados no Rodoanel, previamente ao 
repasse de novos recursos." 

Diz mais ainda. 

"Ressalte-se também que tal plano de 
trabalho não tem eficácia por absoluta falta 
de amparo legal, observando-se a inexistência 
de aditivo, e que os valores nele lançados não 
encontram fundamento no Plano Plurianual da 
Uníão vigente à época." 

Na verdade, o Ministério do Planejamento, ao 
que parece, não fez o planejamento, não vou dizer 
nem de longo prazo, mas de médio prazo. E até fico 
preocupado porque desapareceu a Secretaria Es
pecial de Ações de Longo Prazo da Presidência da 
República, e efetivamente ficará muito difícil para que 
o PAC possa prosseguir em qualquer outro ponto do 
território nacional. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. OSVALDO REIS - Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. OSVALDO REIS (Bloco/PMDB-TO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, acompanhei a orientação do meu 
partido. 

O SR. CARLOS SOUZA (PP-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Zenaldo Coutinho, 
para uma Comunicação de Liderança, pela Minoria. 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é óbvio que o assunto mais quente 
do momento político é o acontecido hoje no Senado: a 
decisão da maioría dos Senadores rejeítando a medida 
provisória da criação da Secretaria de Planejamento 
de Longo Prazo e, junto com ela, todos os cargos co
missionados criados pela medida provisória. 
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Isso demonstra que pelo menos no Senado, a 
despeito dos acontecimentos que abalaram o conceito 
daquela Casa, há uma correlação de forças diferentes, 
que aqui e acolá, variando por razões diversas, têm 
contribuído de alguma forma para que não haja o rolo 
compressor do Governo. 

E aqui nos resta, pelo menos por hora, a manu
tenção firme do discurso, a unidade das Oposições, 
a concentração na obstrução, a fim de conseguirmos, 
ao longo do perlodo dos debates - estamos ainda às 
22h, certamente essas horas serão prolongadas pela 
madrugada -, a sensibilização da base do Governo e 
do Governo para a reflexão de que a intransigência 
não é O melhor caminho e de que não basta numeri
camente uma maioria arrasadora para que suas von
tades sejam alcançadas. 

É necessário o diálogo, o entendimento, o amadu
recimento das idéias para que possamos evoluir. Écom 
muita serenidade e tranqüilidade que estou na tribuna 
esta noite, porém com absoluta disposição para levar 
adiante a luta em favor do contribuinte brasileiro. 

Nunca é demais repetir, reiterar a importância 
da rejeição da CPMF nos moldes em que se aplica no 
Pars: 40 bilhões de reais. E nunca é demais também, 
didaticamente, explicar à população sua incidência, que 
ela se configura, muitas vezes, em bitributação e às 
vezes até em tritributação. Considerando que desde a 
cadeia produtiva até o consumidor final há uma longa 
caminhada e que as operações bancárias acontecem 
sucessivamente, podemos dizer que os recursos dos 
brasileiros vão sendo onerados pela Contribuição Pro
visória sobre Movimentação Financeira. 

Aliás, essa provisoriedade quer transformar-se 
em permanência, porque já há muitos anos essa con
tribuição é prorrogada. Agora, mais uma vez, há a ten
tativa de prorrogação até 2011. São mais 4 anos, que 
coincidem, em grande parte, com o Governo atual. É 
a tentativa de se estabelecer um caixa, que não é para 
os fins destinados pela razão da aprovação da des
vinculação das receitas. Ou seja, aprova-se a CPMF 
dizendo que ela será distribufda para uma finalidade. 
Mas, ao mesmo tempo e no mesmo texto, diz-se que 
pode não ser para essa finalidade. Pode o Governo 
decidir aplicar os recursos em outra ação totaimente 
diversa daquela prevista no dispositivo legai. 

Por não sabermos os reais objetivos que se es
condem na proposta apresentada, por considerarmos 
o elevado superávit tributário, OS excessos de arreca
dação em razão do Orçamento aprovado, entendemos 
que muitos desses recursos ou estão sendo desperdi
çados, como foi evidenciado pelo relatório do Tribunal 
de Contas da União - com sobrepreços, irregularida
des de contratos, superfaturamentos -, ou estão tendo 

suas finalidades desviadas, de acordo com pressões 
mais do que eventuais, corriqueiras, que tenham ocor
rido no Governo. 

O custo da máquina administrativa do Governo 
tem sido elevado a patamares absurdos. O que se gasta 
hoje em custeio na estrutura administrativa brasileira 
é absolutamente desproporcional ao que se gasta em 
investimentos. 

Dal por que achamos necessária a revisão do 
sistema tributário, da mesma forma que devemos aper
feiçoar. aprimorar, estabelecer novos modelos de ges
tão, de eficácia e competência para o gasto do dinheiro 
público, a fim de transformamos intenções em ações 
verdadeiras em favor do povo. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa o requerimento de Destaque de Bancada n° 
2 no seguinte teor: 

"Requeremos. nos termos do art. 161, 
lo( § 2°, do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado da expressão 'contri
buições sociais', constante do art. 76 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, 
modificado pelo art. 1°do Substitutivo apre
sentado pelo Relator à PEC n° 558/06, com o 
objetivo de suprimi-Ia. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 
2007. - Fernando Coruja, Lider do PPS." 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. tem a palavra. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
Senado alterou outra Medida Provisória, a de n° 378, 
rejeitando o PLV e aprovando a medida provisória. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Agra
deço a informação, e a base aliada também. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
falar contra, concedo a palavra ao Deputado Eduardo 
Valverde. 

O SR. EDUARDOVALVERDE (PT-RO. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, nossa posição é favorável 
à manutenção do texto, produzido de maneira brilhan
te pelo Deputado Palocci. E a razão é muito simples. O 
argumento esposado pela Oposição no sentido de que 
a CPMF é incorporada ao preço dos produtos não tem 
multo fundamento, porque, com esse mesmo argumen
to, poderfarnos supor que o IPI, o ICMS, o Imposto de 
Renda pudessem ser repassados aos preços, tendo em 
vista que também são tributos. Se todo empresário pode' 
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repassarao preçoo custo dos impostos, entãopor que 
sonegam? Sepodem repassar todos oscustos ao preço 
do produto, não haveria por que sonegar impostos no 
Brasil. É óbvio que esse argumento é falacioso. 

A CPMFé uma contribuição. Elaé vinculada a uma 
razão, e essa razão é financiar a Previdência, a saúde e 
principalmente a assistência.'Quase17 milhões de bra
sileiros recebem o Bolsa-Famflia e precisam do Estado 
para ter uma renda permanente, para que não tenham 
necessidade de sesujeilara trabalhar comosemi-escra
voemfazendas queproduzem etanol; paraque aqueles 
irmãos, quase 1.200trabalhadores, que foram retirados 
dacondição análoga a deescravo noPará sejam ampara
dospeloEstado comumarendamínima. E é esseBrasil 
quesebuscatransformar. ÉesseBrasil quenãoaceita a 
condição colonialista implementada pelaelile. 

Então, por essa razão, somosfavoráveis à CPMF. 
Ela é uma contribuição necessária para manter todo 
um colchãosocialque financia a Saúde, a Previdência 
e principalmente a Assistência Social. 

Portanto, votamos "sim" pelamanutenção dotexto 
e somos contrários ao destaqueapresentado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)- Para 
encamihhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Fernando Coruja, que falará a favor da matéria. 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.e Srs. Depu
tados, é claroque nãoestamos falando a mesmacoisa, 
porqueo destaqueque apresentamos não tem nadaa 
ver agora com a CPMF. O DeputadoValverde discur
sou em cima da CPMF, mas não tem nada a ver. Nós 
estamos tratando aqui da DRU. 

O Governo quer prorrogar a Desvinculação de 
Receitas da União, quer continuar prorrogando em 
20%.Nósqueremosexcluirda DRU as chamadas con
tribuições sociais.Quandoo Governo desvincula20% 
ele tira 20% do dinheiroda Saúde,20% do dinheiroda 
Previdência e 20% do dinheirode todos os programas 
sociais. Essedinheirodesvinculado representa umvo
lume muito maior do que a CPMF. 

Ao desvincular, eie joga o dinheiro num caixa 
- outro,que aplicano que quer - e o utilizafundamen
talmentepara engrossaro superávit primário.Não são 
recursos paraatender, comosediz aqui,o Bolsa-Fami
lia, a Saúde ou a Previdência Social. Então, a grande 
oportunidade daqueles que defendem a CPMF como 
financiamento da Saúde, daqueles que argumentam 
dessa forma - na verdade, ela não tem esse impacto, 
já que a Emenda Constitucional nO 29 prevê um tanto 
para aplicaçãona Saúde -, é votar para retirar, excluir 
da DRU as contribuições sociais. 

Ascontribuiçães sociais estãoprevistas noart.149 
da Constituição Federal, que prevê que a União pode 

instituir contribuições sociais. O art. 195 diz que a Se
guridadeSocial será financiada por toda a sociedade, 
de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante 
recursos provenientes do Orçamento da União, dos Es
tados,do Distrito Federal e dosmunicipios - quaissão 
essesrecursos - e das seguintes contribuiçães sociais: 
doempregador, dafolha desalários, daCOFINS, daCon
tribuição Socialsobre o LucroLiquido. Então, issoé que 
é parafinanciara Seguridade. Foipor issoque,quando 
se instituiu a contribuição social em 1966, se achava 
que estava resolvido o problema das áreas da saúdee 
previdenciária. Mas issonão aconteceu. O Governo co
meçoua desvincular. Essadesvinculação é perniciosa. 
É precisoqueacabemos comessadesvinculação, para 
que os recursos voltem para a área social. 

Por isso,Sr.Presidente, apresentamos essedes
taque. Basicamente, quero tirar uma expressão do 
seguinte texto: "É desvinculado de órgão, fundo ou 
despesa, até 31 de dezembrode2011, vinte porcento 
da arrecadação da União de impostos, contribuições 
sociais e de intervenção no domínio econômico, já 
instituídos ou que vierem a ser criados até a referida 
data (...)". Queremos retirara expressão contribuições 
sociais. Então, a DRU continuaria incidindo sobre im
postos e sobre a CIDE, mas não mais sobre a CO
FINS e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 
Com isso, teríamos, imediatamente, mais 20% dos 
recursos dessascontribuições, que são muito maisdo 
que a CIDE - é um valor muito maior -, para destinar 
à saúde, à área previdenciáriae à assistência social, 
porque o Constituinte de 1966 criou O orçamento da 
Seguridade Social, envolvendo essas 3 áreas. 

Por isso, estamos solicitando o apoio deste Ple
nário para votar "não".O voto "não" suprimea palavra 
contribuições sociais, prorrogaa DRU, masexcluicon
tribuições sociais, destinandomuitomaisdinheiropara 
a Saúde, muitomaisdinheiroparaa Previdência Social 
- para os aposentados deste País, que precisam de 
aumento- e muitomaisdinheiroparao Bolsa-Família, 
que o Governo quer continuar atendendo. 

Então, pedimos o voto "não". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

encaminhar, concedo.a palavra ao nobre Deputado 
José Genoíno, que falará contra a matéria. 

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Sem revisãodo 
orador.) - Sr. Presidente, o voto é "sim", para derrotar 
a obstrução cega da Oposição e trazer a base que 
apóia o Governo para o plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)- Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Arnaldo 
Jardim, que falará a favor da matéria. (Pausa.) 

Com a palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá. 
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, inicialmente, quero lançar um repto ao 
Deputado José Genoíno. A obstrução não é cega, 
não; a obstrução... 

O Sr. JoséGenofno - É burra também. 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu estou com 

a palavra. 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, esse 

DVS quer suprimir a expressão "contribuições sociais". 
Na verdade, quer excluir do texto uma vinculação da 
DRU, porque essa PEC, além de prorrogar a vigência 
da CPMF, embutidamente prorroga a Desvinculação 
das Receitas da União - a DRU. E, no que se refere à 
DRU, outros destaques tentarão fazer exclusões. 

Eu quero fazer essa exclusão porque ela diz res
peito a matéria relativa à seguridade social. E, sem 
dúvida nenhuma, seguridade social é algo que tem de 
ser preservado. Não se pode utilizar verbas da segu
ridade social para fazer superávit primário. 

Por isso,Sr.Presidente, Sras.e Srs. Parlamentares, 
respeitosamente, sem nenhuma cegueira, sem nenhuma 
cendição eqüina, quero pedir o apoio dos Srs. Parlamen
tares no sentido da retirada dessa expressão do texto. 

Aliás, regimentalmente falando, o DVS já a retirou 
do texto. Então, o que vai fazer a base do Governo? 
Votar "sim", para a expressão retornar ao texto. E eu 
quero que votemos "não", para deixar fora do texto a 
expressão "contribuição sociais". 

Por outro lado, Sr. Presidente, a obstrução é um 
recurso regimental. O mínimo de respeito deve prevale
cer na disputa política. Não podemos, na disputa poltti
ca, chamar de burros e de cegos aqueles que querem 
defender a sociedade brasileira. (Palmas.) 

Lamento, Sr. Presidente, que a Mesa não tenha, 
de imediato, tomado uma providência em relação à 
intempestiva colocação do Deputado José Genorno, 
que disse que a obstrução é cega, e, quando eu já es
tava na tribuna repelindo essa afirmação, afirmou que, 
além de cega, era burra. A Mesa não pode permitir que 
alguém faça uso desse tipo de oratória. 

É lamentável que alguém que deve conhecer o 
Regimento, por já ter tido longa vivência nesta Casa, 
tenha tido uma atitude desse jaez - uma agressão gra
tuita, absolutamente incompatível cem a urbanidade e a 
diplomacia que todos devem manter na atividade polftica. 
É verdade que o calor da discussão - já passa das 22h 
- ieva as pessoas à exacerbação. Mas a exacerbação 
deve ter limites, deve ter parâmetros, não pode extrapo
lar o clima de respeito, de urbanidade e, acima de tudo, 
os princípios que norteiam a disputa polftica. 

Fiquei chocado, Sr. Presidente, indignado mesmo, 
por ter esse fato acontecido logo comigo, que sempre 

trato com respeito e urbanidade os colegas e jamais, 
em qualquer disputa polftica, procurei, de uma forma 
ou de outra, levar vantagem. 

Tenho 6 mandatos nesta Casa, Sr. Presidente. Em 
todos eles, jamais deixei de ser Oposição, fosse qual 
fosse o Governo. Mas sempre mantive declaradamente 
uma posição de respeito aos demais companheiros. 
Nunca indiquei aiguém para um cargo, nunca pleiteei 
liberação de emenda. Por isso, tenho indep~ndência 

para vir à tribuna e defender esse DVS, conforme as
segura a norma regimental. 

Lamento, repito, que tenha sido agredido gratuita
mente e chamado de burro. Talvez eu prefira ser burro 
a ser inteligente demais, e, com essa falsa inteligência, 
cometer tantos deslizes e tantos equlvocos contra os 
interesses da sociedade brasileira. 

Portanto, sem ser cego e sem ser burro, "não" a 
esse destaque. (Palmas.) 

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
a palavra V.Exa. 

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar à 
Casa que não chamei nenhum Deputado de burro. 

Embora mantenha a luta contra a obstrução, peço 
desculpas aos companheiros e retiro os termos que 
usei em relação à obstrução - burra e cega. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
a palavra V.Exa. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acei
to as escusas do Deputado José Genofno e lambém 
peço desculpas se eventualmente cometi alguma In
delicadeza com S.Exa. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mui
to bem. 

O SR. JOÃO DADO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR. JOÃO DADO (Bloco/PDT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o 
partido nas votações anteriores. 

O SR. CAMILO COLA (Bloco/PMDB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, por estar ausente, votei com a orien
tação do partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação a expressão destacada. 

Como votam os Srs. LIderes? 
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o SR.ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, este destaque para votação em separado da 
expressão "contribuições sociais" - recursos queseriam 
alocadospela DRUpara outrasfinalidades - mostraa 
incoerência da proposta do Governo. Ao mesmo tem
po em que preconiza mais recursos para a saúde e 
a área social, o Governo retira expressiva parcela da 
arrecadação para utilizá-Iaa seu bel-prazer. 

Essa é mais uma prova que todos já temos a 
esla altura: o Governo arrecada cada vez mais para 
finalidades que só ele conhece. 

O PSDB vota "não". 
O SR.JOSÉCARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela or

dem. Semrevisão doorador.) -Sr. Presidente, nasessão 
encerrada às20h,lembra-se VExa.quefizumainterven
çãosema menorintenção de atingirnenhum Deputado, 
mUITO menosa Deputado Angela Amin,porquemtenho 
granderespeito e admiração. Masa nobreDeputada jul
gouque eu estava me referindo a ela, embora eu tenha 
dITO que S.Exa. não fazia pedidode empregos, nemde 
verbas, justamente porque conhecia sua ccnduta. 

Conversando com S.Exa., notei que ela se jul
gou ofendida. Fui ler o texto e verifiquei que, de fato, 
poderia deixar dúvidas. 

Portanto, queroqueVExa.me permita dizerque te
nhogrande respeito pela Deputada Angela Amin. Conheço 
a suaconduta e nãotive a menorintenção de ofendê-Ia. 

Quanto a esse destaque, Sr. Presidente, meu 
partido votará"não", porque entende que essa é uma 
formade impedirque se desvinculem as contribuições 
sociais.Queremos aplicar as contribuiçõessociais,se 
é que elas existem, no social. 

O SR. MIROTEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr.Presidente, o PDT 
vota "sim", para manter o texto. 

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, não 
obstanteos argumentos já expostos, há um outroque, 
naminhaopinião, é especialmente grave, como, aliás,já 
destacaram desta tribuna conhecedores da matéria. 

Tenta o Governo tratar2 assuntoscompletamen
te dilerentes da mesmaforma.A CPMF diz respeito à 
renovação de um tributo;a DRUrefere-se a despesas. 
Portanto, estamos tratando, ao mesmo tempo, de tri
buto e de despesa. 

Eu poderia dizer que o Governo não sabe gas
tar, que não podemos dar ao Governo um cheque em 
branco para ele gastar como quiser, mas não teria 
tempo suficiente para isso. 

Por esse motivo, o voto é "não". 

O SR.SARNEY FILHO(PV-MA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim", 
para manter o texto. 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim", 
para manter o texto. 

O SR. SÉRGIOMORAES (PTB-RS.Pela ordem. 
Sem revisãodo orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota 
"sim", para manter o texto. 

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP 
vota "sim". 

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PR 
vota "sim". 

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Pelaordem.Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, 
a Liderançado Governo orienta o voto "sim". 

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela or
dem.Semrevisão do orador.) - Sr.Presidente, o PMDB 
vota "sim". 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC.Pelaor
dem. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, o PPS 
vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter inicio a votação pelo sis
tema eletrônico. 

Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto. 
O SR.CHICO ALENCAR - Sr.Presidente,peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR.CHICOALENCAR (PSOl-RJ. Pelaordem. 

Semrevisão doorador.) - Sr. Presidente, o PSOl orien
ta o voto "não" ao destaque, na medida em que quer 
excluir da DRU as contribuições sociais. 

O SR.MIROTEIXEIRA (BlocoIPDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão doorador.) - Sr. Presidente, para evITar confu
são, quero dizerque o votoé "sim", para manter o texto. 

O SR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Alguém 
no plenário tem dúvida? (Pausa.) Acho que todas as 
bancadas estão devidamenteorientadas. 

A SRA.LUCIANA GENRO - Sr.Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
VExa. a palavra. 

A SRA. LUCIANA GENRO(PSOl-RS. Pela or
dem.Sem revisão da oradora.) - Sr.Presidente,Sras. 
e Srs.Deputados, estamoschegandoao fim dos traba
lhos da CPI do ApagãoAéreo. Nestasemana,o Depu
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tado Marco Maia apresentou seu relatório. Na minha 
opinião, porém, o relatório está muito longe de refietir 
os problemas com que nos defrontamos ao longo dos 
meses de trabalho na CPI. 

Confirmando o velho ditado popular de que a 
corda sempre arrebenta do lado mais fraco, o relatório 
revela-se absolutamente covarde, porque os únicos 
brasileiros indiciados pelo Deputado Marco Maia são 
os controladores de vôo em serviço no dia do acidente 
da Gol. Mesmo com todos os desmandos e omissões 
da ANAC ao longo da sua existência - da apresentação 
de documento falso à Justiça em São Paulo à omissão 
na fiscalização e na reforma da pista onde ocorreu o 
acidente com o avião da TAM, pela descarada defesa 
dos interesses das empresas, já que sequer as muI
tas que ela própria aplicava eram cobradas - nenhum 
diretor da Agência foi indiciado. 

Em relação à INFRAERO, as denúncias de cor
rupção não foram investigadas, como não foi investi
gada a incompetência da empresa no dia do acidente 
com oavirão da TAM. Técnicos da INFRAERO que fo
ram verificar se a pista estava em condições de pouso 
sequer se deram ao trabalho de descer do carro em 
que se encontravam para fazer a liberação - 5 minu
tos depois, o avião da TAM pousou na pista e ocorreu 
aquela enorme tragédia. 

O relatório também não menciona as medidas 
tomadas pelo Comando da Aeronáutica nos últimos 
meses. Além de punir, prender e transferir controlado
res que ousaram denunciar os problemas enfrentados 
no dia-a-dia, o Comando da Aeronáutica modificou 
regulamentações, o que, embora tenham ajudado a 
desafogar os aeroportos, põe a segurança do tráfego 
aéreo no Brasil em níveis mais baixos, segundo quem 
trabalha em controle do tráfego aéreo. A propósito, os 
controladores denunciam ainda que a carga horária 
para formação de controladores de vôo foi diminulda 
indevidamente e que oficiais sem formação especI
fica dão ordens a seus subordinados, algo que não 
deveriam fazer, porque não entendem de controle de 
tráfego aéreo. 

Por isso, Sr. Presidente, na semana que vem, 
apresentaremos voto em separado em que pedimos 
o indiciamento de toda a Diretoria da ANAC e do ir
responsável Diretor da INFRAERO que permitiu a li
beração da pista antes de ela estar conclufda e sem 
condições de pouso no dia do acidente. 

Além disso, há urgente necessidade de ser iniciado 
o processo de desmilitalização do tráfego aéreo no Brasil. 
A crise aérea continua. Ela está apenas anestesiada pela 
repressãodesencadeadacontraos controladores. Persiste, 
por exemplo, o caso de Manaus. Naquela Capital, 4 con
troladoresseguem presos,sem julgamento,e outros foram 
punidos e translelidos pelo clime de delito de opinião. 

Sr. Presidente, a desmilitarização do controle do 
tráfego aéreo é absolutamente necessário para que pos
samos abrir a caixa-preta do controle do tráfego aéreo 
é permitir à sociedade efetiva fiscalização sobre o que 
se passa nesse setor tão importante para a segurança 
de todos que utilizam o transporte aéreo no Brasil. 

Muito obrigada. 

O SR. SABINO CASTELO BRANCO - Sr. Pre
sidente, peçc a palavra peia ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR. SABINO CASTELO BRANCO (PTB-AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com meu partido nas votações anteriores. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Gosta
ria de informar aos Deputados e Deputadas presentes 
na Casa que esta é a primeira de 7 votações a serem 
hOje realizadas. 

Porisso,peçcencarecidamente, primeiro, que fiquem 
em plenário; segundo, como vai haver votação nominal, 
quem porventura perdeu uma votação e vai votar na se
guinte,como é da praxeda Casa, não terá necessidadede 
justificara ausênciaanterior. Todavia, se faltarnas próximas 
votações, vai sofrer as sanções regimentais. 

O SR. RONALDO CAIADO - Sr.Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já 
atingimos o quorum. Não seria conveniente encerrar 
a votação? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Daqui 
a pouco, sim. 

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero come
morar com a bancada de Goiás um acontecimento. 

Há 16 anos começcu a duplicação da rodovia Goi
ânía-Brasíüa, construída ainda pelo Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. Durante esse tempo, pequenos 
trechos foram duplicados. O maior deles era o de Goi
ânia a Anápolis. Agora, no Governo Lula, finalmente a 
rodovia Goiânia-Brasllia está toda duplicada. 

Esse fato é motivo de grande alegria para nós, 
goianos, porque resultante do trabalho que a banca
da realizou junto ao Diretor-Geral do DNIT e ao Pre
sidente Lula. 

É importante ressaltar a importância da obra para 
nós, de Goiás, e para os que se dirigem a Goiânia e 
ao Sul do Pais. A BR-153 nasce na cidade goiana de 
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Itumbiara, passa por Goiânia e Anápolis, recebendo de 
Anápolis para Brasllia a denominação de BR-060. 

Portanto,Sr.Presidente, anunciamos ao Brasil essa 
grande vitória da bancada de Goiás e do Governo Lula: 
a duplicação da BR-060, trecho Goiânia-Brasília. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
V.Exa. talou pela bancada goiana, retirarei o nome de 
todos os Deputados goianos inscritos. (Risos.) 

O SR. ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ROGÉRIO MARINHO (Bloco/PSB-RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, comunico à Casa - todos os 
colegas são testemunhas do fato - que tentei apre
sentar uma PEC sobre a revinculação de recursos 
para a educação. 

Hoje, os membros da Comissão de Educação e 
Cultura estiveram com o Ministro Walfrido Mares Guia 
para fazer com que o Governo leve em consideração o 
pleito da bancada, isto é, a revinculação dos recursos, 
mesmo após a votação da CPMF. 

Uma vez que o próprio Plano Plurianual, em tra
mitação nesta Casa, prevê investimentos em torno de 
30 bilhões de reais para o setor, esses recursos são 
uma verdadeira carta de intenções. E ela tem de sair 
da retórica e se tornar realidade. 

A proposta de emenda à Constituição assegurava 
recursos da ordem de 16 bilhões de reais nos próxi
mos 4 anos para a educação. E chamo a atenção dos 
Srs. Deputados para o fato de que o Governo tem por 
meta estarmos ombreados em 2022 com os palses da 
OCDE quanto à proficiência e à qualidade de ensino. 
Como, porém, o Brasil vai se posicionar ao lado dos 
países do Primeiro Mundo, se eles investem de 6% a 
7% do seu PIB, de maneira conlínua, há dezenas de 
anos, e só agora o nosso País consegue investir pouco 
menos de 4% do seu Produto Interno Bruto? 

Éverdade que administrar não é fácil: são muitas 
as garrafas abertas e poucas as tampas. Mas qual
quer país que tenha a pretensão de se desenvolver 
de maneira forte, conlínua e socializada só o fará se 
tiver foco na educação, espinha dorsal do progresso 
de qualquer nação. 

Digo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
porque não desisti do intento de sensibilizar o Governo 
para que perceba que a educação não pode continuar a 
ser tema meramente retórico acerca do qual todos estão 
unanimemente a favor, mas que, na hora de decidir, de 
colocaro dedo na ferida, contraele são apresentadosuma 
série de argumentos dissuasórios e procrastinatórios. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e Sras. e Srs. 
Deputados. 

O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ama
nhã, por volta das 11h, um grupo de Deputados e 
Senadores do bem - não do DEM - se encontrará 
com o Ministro do Trabalho para prestar apoio e soli
dariedade ao Grupo Móvel de Combate ao Trabalho 
Escravo, que recentemente, numa inspeção de rotina 
em propriedades rurais do Pará, de novo encontrou 
pessoas submetidas a trabalho escravo. 

Em. face dessa constatação, o Grupo Móvel foi 
muito atacado por Senadores pertencentes a alguns 
partidos com assento esta Casa, principalmente aos 
de Oposição, que teceram criticas acerbas contra o 
trabalho republicano desenvolvido pelos fiscais do 
trabalho no combate ao trabalho escravo. 

Essa foi a forma encontrada por Deputados e 
Senadores progressistas. defensores de uma relação 
de trabalho contemporânea. desejosos de que o Pais 
supere suas contradições sociais e que setores antes 
marginalizados do mercado consumidor de massa 
tenham renda e vida digna, para expressar seu apoio 
e solidariedade ao Grupo Móvel de Combate ao Tra
balho Escravo e reconhecer à atuação civilizatória do 
Estado brasileiro, ao instrumentalizar a fiscalização no 
combate ào trabalho escravo. 

Esse grupo de Deputados e Senadores do bem, 
portanto, se encontrará com o Ministro do Trabalho para 
apoiar e blindar os fiscais do trabalho contra qualquer 
iniciativa que vise desproteger e interromper o trabalho 
que fazem de maneira heróica neste momento. 

O SR. RONALDO CAIADO - Sr.Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela oro 
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há 20 
minutos estamos em processo de votação, e o quorum 
atingiu 422 Srs. Parlamentares. Tenho certeza de que 
V.Exa., imparcial e isonômico como é. também concluirá 
que já está na hora de encerrar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Gran
de ortopedista, V.Exa. sabe que para cada caso há 
uma atitude compalfvel. Antes, tratava-se de emenda 
aglutinativa. Agora, são destaques. Por isso, mudou o 
comportamento da Presidência. 

O SR. WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
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Sras.e Srs. Deputados, todos nós e o povo brasileiro 
temosconsciência da necessidade daprorrogação da 
CPMF pelas razõesjá expostas pelos companheiros, 
como a destinação dos recursos oriundos de sua ar
recadação para a saúde e para a área social. 

O Governo precisa, em relação a essedestaque, 
de308votos. Porisso, apelamos aosintegrantes da base 
do Governo paraquecompareçam aoplenárioe votem 
"sim". Comisso, teremos condições de mantera CPMF 
e contribuirpara que o Brasil cresça cada vez mais. 

Convocamos todos, repito, para se fazerem pre
sentes no plenário, a fim de concluirmos as últimas 
votações, aprovando a CPMF e proporcionando ao 
Paísa estabilidade que ele merece. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Conce
do a palavraao nobreDeputadoJosé MúcioMonteiro, 
para uma Comu~icayão de Liderança, pelo Governo. 

O SR. JOSE MUCIO MONTEIRO (PTB-PE. Como 
L1der. Sem revisão doorador) - Sr. Presidente, todos sa
bem quehojeo Governo perdeu umaimportante votação 
no Senado Federal É fato - e ninguém agridefato. 

Algunsvivem decomemorar o insucesso; outros, 
lutampelo sucesso. Nãoentendocertascoisas. É pos
slvellutar para se chegar ao poder, mastorcer para o 
Governo ter insucesso, sair-se mal,.. 

Ao tratar da CPMF, sempre tenho dito que esta 
Casa se divide em 2 grupos: aquelesque pensamnas 
próximas gerações e aqueles quese preocupam apenas 
com as próximas eleições. A Câmara dos Deputados 
precisa mostrarao Brasil a imagem que precisa ter e 
que dela País espera, a da responsabilidade. 

Já é tardeda noite. A sociedade brasileira espera 
queos Deputados mostrem a outrafacedo Congresso 
Nacional. Mostremos, pois, à população de todos os 
Estadosque vamos ficar aqui até a hora que for preci
so, mesmosob as provocações daqueles quefestejam 
insucessos, que torcem para o Brasil ir mal, que não 
pensam nosque precisam, que nunca estiveram numa 
escolapública, que nuncavisitaramum hospitalpúbli
co, que só se preocupam com os que têm, quando a 
grande maioria do Pais é dos que não têm. 

Peçoa cadaum doscompanheiros que penseno 
Brasil. Vamos responder aosgracejos queaquiouvimos 
votando até tarde, paraencerrarmos as votações ainda 
hoje e irmos para casa com a consciência tranqüilade 
que servimos à Nação. 

Encareço aos Deputados presentes nas várias 
dependências da Casa que venham ao plenáriovotar 
e mostrara todos que a Câmarados Deputadoscum
pre com seu dever. 

O SR. AFONSO HAMM - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, estanoite é decisiva para aprorrogação daCPMF, 
bem como para as questões associadas à saúde. 

Para muitos, é diflcildefender algoquegerecarga 
tributária, queonere os cidadãos. Naverdade, vivemos 
uma dura realidade no que diz respeito aos recursos 
para a área da saúde.Temos feito um esforço muito 
grande para fazer os recursos chegarem aonde eles 
realmente são necessários. 

Para o bom atendimento quese espera naáreade 
saúde, a fimdequeoshospitais atendam satisfatoriamente 
à população, de quenãoexistam filasnoSUS, dequeos 
hospitais filantrópicos tenham condições de prestar seus 
serviços, é vital votarmos a prorrogação da CPMF. 

O principal já foi votado. Inclusive, tomamosa ini
ciativa de conversarcom o Relatorda matéria, Depu
tadoAntonio Palocci, e com algunsLIderes, procurando 
sensibilizá-los para a importância de reforçarmos os 
recursos destinados ao custeio dos hospitais. Apre
sentamos emenda nesse sentido. E, embora não a 
tenhamos destacado, gostarlamos que fosse levada 
em consideração, porquesó no Rio Grandedo Sul 13 
hospitais fecharam as portas nosúltimos tempos e mais 
18 estão na iminência de fazê-lo. Precisamos, portanto, 
fazer com que recursoscheguematé eles. 

Comessas rápidas palavras, deixamos veemente 
apelo no sentidode que melhoremos a área de saúde 
no País e atendamos os hospitais, pois essas foram 
as razõespelas quais foi criada a CPMF. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou 
encerrara votação. 

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, o 
painel está congelado em 444 presenças! 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Por 
pouco tempo. 

O SR. CARLOS WILLIAN - Sr.Presidente, peço 
a palavrapela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como 
vamos tervotações votaratéàs4 horas, alguns colegas 
saíram para fazer um lanche, mas dentro de alguns 
instantes estarão de volta. Peço a V.Exa. quetenha um 
pouco mais de paciência. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Quem 
disseque estou com paciência? Para ter mais,eu teria 
de ter alguma. (Risos.) 

O SR. CARLOS WILLIAN - V.Exa. tem razão, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Ainda 
mais que os que estão aqui não fomos. 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Al
guém no plenário ainda não votou? (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Está 
encerrada a volação. 

Anuncio O resultado: 

VOTARAM 

SIM 339 
NÃO 102 
ABSTENÇÃO 3 
TOTAL: 444 

MANTIDA A EXPRESSÃO "CONTRIBUiÇÕES 
SOCIAIS". 

R,esu.lt"81do da. votoçAo 
Sim:
 
Não:
 
Abstenção:
 
Total da Votação:
 
An.17: 
"l~otal Quonun: 
Obstrução: 

OrtentaçAo 
PIYldbPscPtc: 
P'L 
PsbPdtPCdoBPrnnPhsPrb: 
DEM: 
PSDB: 
PR: 
PP: 
P.TB: 
pV: 
PPS: 
PSOL: 
MJ:NORIA.: 
GOV.: 

Parlal'l'lent"ar 
Ror..I~. (R.R.) 
Angela Portei o. 
Edio L.opes 
.~arcio Junqueira 

Maria Helena 

Neudo Campos 
Urzeni Rocha 
Total Rorat.D:l..8: 6 
A.-napá. (AP) 
Dalva F-igueiredo 

Evandro lv.filhornen 

Luceni~ Phnentel 

SCbast.Hlo Bala Rocha. 

Total AIoapá: 4 
Par. (PA) 
Asdrubal Bentes 
Be'tO Faro 
Elcione Ba.rbalho 

Çiiovanni Queiroz 

:Li MI. l\.ot aia 
Lúcio Vale 
:Paulo Rocha 
Vic Pires Franco 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO 

Proposição: PEC N" 558/2006 - DVS N° 2 PPS - EX

PRESSÃO "CONTRIBUiÇÕES SOCIAIS" - Nominal 

Eletrônica 

Início da votação: 26/09/2007 22:23 

Encerramento da votação: 26/09/2007 22:48 

Presidiram a Votação: 

Arlindo Chinaglia 

339
 
102
 
3
 
444
 
I 
445 
2 

Sim 
SilTl 
Sim 
Nilo
 
Nilo
 
Sim
 
Sim
 
SiIYl 
SiJYJ 
Niio
 
Nilo
 
Não
 
Si.n 

Partido Bloco Vo1:o 

PT Sim 
PMQB PnJdbPscPtc Sim 
DEM Nilo 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S.
PSB Prb Im 

PP Sim. 
PSDB Não 

PT SÍIn 
PsbPd'tPedoBPnIDPhs s-PCdoB Prb 1In:1 

PR. Sin1 
PsbPd'LPedoBPtnnPhs S.PDT Prb un 

PMDB Pn-dbPscPt.c SíIIl. 
PT Si'lY1 
PMDB PIndbPscPt:c SilTl 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs s.PDT Prb 11Tl 

DEM Não 
PR Sim 
PT SiRl. 
DEM Nilo 
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Wandenkolk Gonçalves PSDB Não 
Zé Geraldo PT Sim. 
Zenaldo Coutinho PSDB Não 
Zequinha Marinho PMDB SimPmdbPscPtc 
Total Pará: 12 
AJnazonas (AM) 
Átila Lins PMDB PmdbPscPtc Sim 
Carlos Souza PP Sim 

Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
PIb rm 

Praciuno PT Sim 
Rebecca Garcia PP Sim 
Sabino Castelo Branco PTB Sim 
Silas Câmara PSC PmdbP~Ptc Sim 

Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs s. 
Prb Im 

Total Al:nszonas: 8 
Rondoma (RO) 
Anselmo de Jesus PT Sim 
Eduardo Vaiverde PT Sim 
Entandes Amorim PTB Sim 
LindomBr Garçon PV Sim 
Marinha Raupp PMDB PmdbPsePtc Sim 

MauroNazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs NlI 
Prb o 

Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc Sim 
Total Rondoma: 7 
Acs-e (AC) 
Fernando Melo PT Sim 
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc Sim 
Henrique Afonso PT Sim 
I1derlei Cordeiro PPS Não 
Nilson Mouriío PT Sim 

Perpétua Almeida PCdoB PsbPdIPCdoBPmnPhs S. 
Prb irn 

Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPnmPhs S. 
Prb rm 

Total Acre: 7 
Toeantins (TO) 
J oilo Oliveira DEM Não 

Laurez Moreim PSB PsbPdtPCdoBPmnPh. S. 
Prb Im 

Lázaro Botelho PP Sim 
Moises Avelino PMDB PmdbPsePtc Sim 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPsePtc Sim 
Vicentinho Alves PR Sim 
Total Tocantins: 6 
Maranhão (MA) 
Carlos Bmndão PSDB Nilo 

Cleber Verde PRO PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

Clóvis Fecwy DEM Obstrução 
Davi Alves Silva Júnior PSC PmdbPscPtc Sim 
Domingos Dutra PT Sim 
FlAvio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 

Prb Im 
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Gastão Vieira 

Julião Arnin 

Pedro Fernandes 
Pedro Novais 
Pinto ltamaraty 
Professor Setimo 

Ribamar Alves 

Roberto Rocha 
Sarney Filho 
Sebastião Madeira 
Waldir Maranhão 
Total Maranhiio: 17 
Ceará (CE) 
Anlbal Gomes 

Ariosto Holanda 

Amon Bezerra 

ChieoLopes 

Ciro Gomes 

Eudes Xavier 
Eugenio Rabelo 
Eunleio Oliveira 
Flávio Bezerra 
Gorete Pereira 
José Guin1ariles 
José Linhares 
José Pimentel 
Leo Alcântara 
Manoel Salviano 
Marcelo Teixeira 
Mauro Benevides 
Paulo Henrique Lustosa 
Raimundo Gomes de Matos 
Vicente Arruda 
Zé Gerardo 
Total Ceará: 21 
Piauí (P1) 

Átila Lira 

B. Sá 

Ciro Nogueira 
Júlio Cesar 
Marcelo Castro 
Nazareno Font.elcs 

Osmar Júnior 

Paes Landim 
Total Piaul: 8 
Rio Grande do Norte (RN) 
Betinho Rosado 
Fábio Faria 

PMDB 

pDT 

PTB 
pMDB 
PSDB 
PMDB 

pSB 

PSDB 
PV 
PSDB 
PP 

PMDB 

PSB 

PTB 

PCdoB 

PSB 

PT 
1'1' 
pMDB 
PMDB 
PR 
PT 
1'1' 
PT 
pR 
PSDB 
PR 
PMDB 
PMDB 
PSDB 
pR 
PMDB 

PSB 

PSB 

1'1' 
DEM 
PMDB 
pT 

PCdoB 

PTB 

DEM 
PMN 

Pn1dbPsePte Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Pro ren 

Sin1 
PmdbPsePte Sim 

Não 
PmdbPsePte Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Prb Im 

Não 
Sim 
Não 
Sin1 

PmdbPsePtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Pro rm 

Sim 
PsbpdtPCdoBPmnPhs S' 
Prb 1m 

PsbpdtPCdoBPmnPhs S' 
Prb 1m 

Sim 
Sim 

PmdbPsePte Sim 
PmdbP.sePte Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Não 
Sim 

PmdbPsePte Sim 

PsbpdtPCdoBPmnPhs S' 
Pro ln1 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Prb 1n1 

Sim 
Sim 

PmdbPsePte Sim 
Sin1 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro rrn 

Sin1 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Sim 
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Fátima Bezerra 
Felipe Maia 
Henrique Eduardo Alves 
Joiio Maia 

Rogério Marinho 

Total R.io Grande do Norte: 7 
Par&fba (PB) 
Armando Abllio 

Damião Feliciano 

Luiz Couto 
Rômul0 Gouveia 
Vital do Rêgo Filho 
Wellington Roberto 
Wilson Santiago 
Total Paraiba: 7 
Pernambuco (PE) 

AnaArraes 

Annando Monteiro 
Bruno Araújo 
Carlos Eduardo Cadoca 
Carlos Wilson 
EdgarMoury 
Eduardo da Fonte 

Fernando Coelho Filho 

Fernando Ferro 

Gonzaga Patriota 

Inocêncio Oliveira 
José Mendonça Bezen>o 
José Múcio Monteiro 

Marcos Antonio 

Mauricio Rands 
Paulo Rubem Santiago 
Pedro Eugênio 
Raul Jungmann 

Renildo Calhein>s 

Roberto Magalhi!es 

Silvio Costa 

Wolney Queiroz 

Total Pernambuco: 22 
Alagoas (AL) 
Augusto Farias 
Benedito de Lira 
Carlos Alberto Canuto 
Cristiano Matheu.q 

Fmncisco Tenorio 

PT 
DEM: 
PMDB 
PR 

PSB 

PTB 

PDT 

PT 
PSDB 
PMDB 
PR 
PMDB 

PSB 

PTB 
PSDB 
PMDB 
PT 
PMDB 
PP 

PSB 

PT 

PSB 

PR 
DEM 
PTB 
PRB 

PT 
PT 
PT 
PPS 

PCdoB 

DEM 

PMN 

PDT 

PTB 
PP 
PMDB 
PMDB 

PMN 

Prb 
Sim 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb 1m 

PmdbPscPtc 

PmdbPscPtc 

Sim 
Nilo 
Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb 1m 

Não 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb rm 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rrn 

Sim 
Não 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

Sim 
Sim 
Sim 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb Im 

Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 110 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 110 

Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 
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,Givaldo Carimbão 

Joaquim BeItrão 
Mauricio QuinteIla Lessa 
Olavo Calheiros 
Total Alagoas: 9 
Sergipe (SE) 
Albano Franco 
Eduardo Amorim 
lran Barbosa 
Jackson Barreto 
.Jerôrumo Reis 
.José Carlos Machado 
Mendonça Prado 

Valadares Filho 

Total Sergipe: 8
 
Bahia (BA)
 

Alice Portugal 

Antonio Carlos Magalhães Neto 
Colbert Martins 

,Daniel Almeida 

Edigar Mão Branca
 
Edson Duarte
 
Fábio Souto
 
Félix Mendonça
 
,Guilherme Mene7-CS
 
João Almeida
 
João Carlos Bacelar
 
João Leão
 
Jorge Khoury
 

: José Carlos Aleluia 
: José Carlos Araújo 
- José Rocha 
_Joseph Bandeira 
Jusmari Oliveira
 
Jutahy Junior
 
Luiz Basswna
 
Luiz Carreira
 
Marcelo ,Guimarães Filho 

Marcos Medrado 

Mário Negromonte
 
Nelson Pellegrino
 
Paulo Magalhães
 
Roberto Britto
 
Sérgio Barradas Carneiro
 

Severiano Alves 

Tonha Magalhães 

Uldurico Pinto 

VeIoso
 
Walter Pinheiro
 

PSB 

PMDB 
PR 
PMDB 

PSDB 
PSC 
PT 
PMDB 
DEM 
DEM 
DEM 

PSB 

PCdoB 

DEM 
PMDB 

PCdoB 

PV 
PV 
DEM 
DEM 
PT 
PSDB 
PR 
PP 
DEM 
DEM 
PR 
PR 
PT 
PR 
PSOB 
PT 
OEM 
PMDB 

PDT 

PP 
PT 
DEM 
PP 
PT 

PDT 

PR 

PMN 

PMDB 
PT 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S-
Prb Im 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 

Não 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S' 
Prb Im 

Não 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Prb rm 

Sim 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Não 

PntdbPscPte Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb 1m 

Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Prb Im 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 
PmdbPscPtc Não 

Sim 
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Zezéu Ribeiro
 
Total Babia: 34
 
Minas Gerais (MG)
 

Ademir Carnilo 

Alexandre Silveira
 
Antônio Andrade
 
Antônio Roberto
 
Aracely de Paula
 
Bi/acPinto 
Carlos Willian
 
Ciro Pedrosa
 
Edmar Moreira
 
Eduardo Barbosa
 
Elismar Prado
 
Fábio Ramalho
 
Fernando Diniz
 
George Hilton
 
Geraldo Thadeu
 
Gilmar Machado
 
Humberto Souto
 
Jaime Martins
 
Jairo Ataide
 

JôMoraes 

João Bittar 
João Magalhães 
José Fernando Aparocido de Oliveim 
José Santana de Vasconcellos 

Júlio Delgado 

Juvenil Alves 
Leonardo Monteiro 
Leonardo Quintão 
Lincoln Porteia 
Luiz Fernando Faria 
Márcio Reinaldo Moreira 
Marcos Montes 
Maria do Carmo Lara 
Maria Liícia Cardoso 

Mário Heringer 

Mauro Lopes 
Miguel Corrêa Jr. 
Narcio Rodrigues 
OdairCUnha 
Paulo Abi-Ackel 
PauloPiau 
Raf"ael Guerra 
R.eginaldo Lopes 
Rodrigo de Castro 
Saraiva Felipe 
Virgllio Guimarães 
Vitor Penido 
Total MJnas Gerais: 47 
Espirito Santo (ES) 

PT 

PDT 

PPS 
PMDB 
PV 
PR 
PR 
PTC 
PV 
DEM 
PSDB 
PT 
PV 
PMDB 
PP 
PPS 
PT 
PPS 
PR 
DEM 

PCdoB 

DEM 
PMDB 
PV 
PR 

PSB 

S.Part. 
PT 
PMDB 
PR 
PP 
PP 
DEM 
PT 
PMDB 

PDT 
PMDB 
PT 
PSDB 
PT 
PSDB 
PMDB 
PSDB 
PT 
PSDB 
PMDB 
PT 
DEM 

Sim 

PsbPdtPCdoBPnmPhs S. • 
Prb 1m 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sím 
Sím 
SiJ» 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Abstenção 
Não 
Sim 
Sim 

PmdbPscPte Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPnmPhs S.
Prb	 1m 

Abstenção 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPnmPhs S. 
Prb rm 

Nilo 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Sím 
Sím 
Nilo 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
Pro	 1m 

PmdbPscPtc	 Sim 
Sim 
Nilo 
Sim 
Não 

PmdbPscPtc	 Sim 
Não 
Sím 
Não 

PmdbPscPtc	 Sim 
Sim 
Não 



Setembro de 2007 DIÁRIODA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 50293 

Camilo Cola 
Iriny Lopes 
Jurandy Lou=iro 
Leio Coimbm 
Luiz Paulo Vellozo Lucas 

Manato 

Neucimar Fraga 
Rita Carriata 
Rose de Freitas 

Sueli Vidigal 

Total Espírito Santo: 10 
Rio de .Janelro (R.J) 
Alexandre Santos 
Andreia Zito 

Arnaldo Vianna 

Ayrton Xerez 
Bernardo Ariston 

Brizola Neto 

Carlos Santana 
Chico Alencar 
Chico DAngelo 
Cida Oiogo 
Oeley 
Or. Adilson Soares 
Or. Paulo Cesar 

Edmílson Valentim 

Edson Ezequiel 
Edson Santos 
Eduardo Cunha 

Eduardo Lopes 

Felipe Bornier 

Fernando GabeirB 
Fernando Lopes 
Filipe Pereira 
Geraldo PudÍln 
Hugo Leal 
Jair Bolsonaro 
Jorge Bittar 
Leandro Sampaio 

Léo Vivas 

Leonardo Picciani 
Luiz Sérgio 
Marcelo Itagiba 

Miro Teixeira 

Neilton Mulim 
Nelson Bornier 
Pastor Manoel Ferreira 

PMDB 
PT 
PSC 
PMDB 
PSOB 

POT 

PR 
PMDB 
PMDB 

POT 

PMDB 
PSOB 

POT 

OEM 
PMDB 

POT 

PT 
PSOL 
PT 
PT 
PSC 
PR 
PR 

PCdoB 

PMDB 
PT 
PMDB 

PSB 

PHS 

PV 
PMlDB 
PSC 
PMDB 
PSC 
PP 
PT 
PPS 

PRB 

PMDB 
PT 
PMDB 

por 
PR 
PMDB 
PTB 

PmdbPscPtc Sim 
Sim. 

PmdbPscPtc SiD1 
PmdbPscPtc Sim 

Não 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S-
Prb rrn 

Sim 
Pm.dbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rrn 

PmdbPscPtc Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S-
Prb rm 

Não 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb 1m 

Sim 
Não 
Sim 
Sim 

Pm.dbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPGdoBPmnPhs S. 
Prb Im 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb rrn 

Não 
PmdbPscPtc Sim 
PrndbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PrndbPscPtc Sim 

Não 
Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S-
Prb Im 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S' 
Prb rm 

Sim 
PmdbPscPte Sim 

Sim 
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Rodrigo Maia 
Simão Sessim 
Solange Almeida 
Solange Amaral 
Suely 
Vinicius Carvalho 
Total RJo de Jauelro: 41 
Sio Paulo (SP) 

Abelardo CaJnarinha 

Aldo Rebelo 

Aline Correa 
Antonio Bulhões 
Antonio Carlos Mendes Thame 
Antonio Carlos Pannunzio 
Antonio Palocci 
Arlindo Chinaglia 
An>aldo Faria de Sá 
An>a1do Madeira 
BetoMansur 
Cândido Vaccarezza 
Carlos Sampaio 
Carlos Zarattini 
Celso Russomanno 
Cláudio Magpio 
Devanir Ribeiro 
Or. Nechar 
r». Talmir 

Dr, Ubiali 

Duarte Nogueira 
Edson Aparecido 
Emanuel Fernandes 
Fernando Chucre 
Francisco Rossi 
Frank Aguiar 
Guilherme Campos 
Ivan Valente 
Ianete Rocha Pietá 
Ii1mar Tatto 

IoãoOado 

João Paulo Cunha 
José Aníbal 
Iosé Eduardo Cardozo 
Iosé Genolno 
Iosé Paulo Tóffano 
LobbeNeto 
Luciana Costa 

Luiza Enmdina 

Marcelo Ortiz 

Márcio França 

Michel Temer 

OEM 
PP 
PMDB 
bEM 
PR 
PTdoB 

PSB 

PCdoB 

PP 
PMDB 
PSOB 
PSOB 
PT 
PT 
PTB 
PSOB 
PP 
PT 
PSOB 
PT 
PI> 
PPS 
PT 
PV 
PV 

PSB 

PSOB 
PSOB 
PSOB 
PSOB 
PMDB 
PTB 
DEM 
PSOL 
PT 
PT 

POT 

PT 
PSDB 
PT 
PT 
PV 
PSDB 
PR 

PSB 

PV 

PSB 

PMDB 

Nilo 
Sim 

PmdbPscPte Sim 
Não 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPlDI1Phs S' 
Prb sm 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Prb rm 

Sim 
PmdbPscPte NAo 

:Não 
Não 
Sim 
Art. 17 
Não 
Nilo 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Abstençilo 
Não 
Sim 
Sim 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

Não 
Nilo 
Nilo 
Nilo 

PmdbPscPtc Nào 
Sim 
NAo 
Nilo 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPlDI1Phs S. . 
Prb rm 

Si.m 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Nilo 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nà 
Prb o 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

PmdbPscPtc Sim 
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Milton Monti
 
'Nelson Marquezelli
 

Paulo Pereira da Silva 

Paulo Renato Souza
 
Paulo Teix.eira
 
Regis de OliveinL
 

Reinaldo Nogueira 

Renato Arrtary 
Ricardo Berzoin.i 
Ricardo Izar
 
Ricardo Tripoli
 
Roberto Santiago
 
Silvinho Peccioli
 
Silvio Torres
 
Vadão Gornes
 
Valdemar Costa Neto
 
Vanderlei Macris
 
Vicentinho
 
Walter Iltoshi
 
William Woo
 
Total São Paulo: 62
 
Mato Grosso (MT)
 
Carlos Abicalil
 
Carlos Bezerra
 
Eliene Lima
 
Homero Pereira 
PedroHenry
 
T'hetrna de Oliveira
 

Valtenir Pereira 

Total Mato Grosso: 7 
Distrito Federal (DF) 
Augusto Carvalho 
lofran Frejat 
Laerte Bessa 
Magela 
Rodovalho 

Rodrigo Rollemberg 

Tadeu FilippelJi 
Total Distrito Federal: 7 
Goiás (GO) 
Carlos Alberto Leréia 
Chico Abreu 
.João Campos 
Jovair Amntes 
Leandro Vilela 
Leonardo Vilela 
Luiz Bittencourt 
Marcelo Melo 
Pedro Chaves 
Pedro Wilson 
Professora Raquel Teix.eira 
Ronaldo Caiado 

PR 
PTB 

PDT 

PSDB 
PT 
PSC 

PDT 

PSDB 
PT 
PTB 
PSDB 
PV 
DEM 
PSDB 
PP 
PR 
PSDB 
PT 
DEM 
PSDB 

PT 
PMDB 
PP 
PR 
PP 
PSDB 

PSB 

PPS 
PR 
PMDB 
PT 
DEM 

PSB 

PMDB 

PSDB 
PR 
PSDB 
PTB 
PMDB 
PSDB 
PMDB 
PMUB 
PMDB 
PT 
PSDB 
DEM 

Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S-
Prb un 

Não 
SiJTI 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPIDnPhs S. 
Prb	 rm 

Não 
Sírn 
Sim 
Não 
SiO'l 
Não 
Não 
Sitn 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Não 

Sim 
PmdbPscPtc	 Sim 

Sim 
SiJTI 
Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPnmPhs S. 
Prb	 rm 

Não 
Sitn 

PrndbPscPtc SiJTI 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

PJTIdbPscPtc SiO'l 

Não 
Sim 
Não 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Não 
Não 
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Rubens Otoni 
Sandes Júnior 
Sandro Mabel 
Tatico 
Total Goiás: 16 
Mato Grosso do Sul (MS) 
Antônio Carlos Biffi 
Antonio Cruz 

Dagoberto 

Geraldo Resende 
NelsonTrad 
Vander Loubet 
Walde:mir Moka 
Waldir Neves 
Total Mato Grosso do Sul: 8 
Paraná (PR) 
Airton Roveda 
Alceni Guerra 
Ale" Canziani 
Andre Vargas 
Angelo Vanhcni 
Assis do Couto 

Barbosa Neto 

Cezar Silvestri
 
Chico da Princesa
 
Dilceu Sperafico
 
Dr. Rosinha
 
Eduardo Sciana
 
Gustavo Fruet
 
Hermes Parcianello
 

. Luiz Carlos Hauly 
Luiz Carlos Se:tim 
Marcelo Altneida 
Moacir Micheletto 
Nelson Meurer 
Odllio Balbinotti 
Osmar Serraglio 
Ratinho Junior 
Ricardo Barros 
Rocha Loures 
Takayarna 
Total Paraná: 25 
Santa CatarIna (SC) 
AngelaAmin 
Carlito Meras 
Celso Maldaner 
Décio Lima 
EdinhoBez 
Fernando Coruja 
Gervásio Silva 
Joio Matos 
J oilo Pizzolatti 
José Carlos Vieira 
Nelson Goetten 

PT
 
PP
 
PR
 
PTB
 

PT
 
PP
 

PDT 

PMDB 
PMDB 
PT 
PMDB 
PSDB 

PR 
DEM 
PTB 
PT 
PT 
PT 

PDT 

PPS 
PR 
PP 
PT 
DEM 
PSDB 
PMDB 
PSDB 
DEM 
PMDB 
PMDB 
PP 
PMDB 
PMDB 
PSC 
PP 
PMDB 
PSC 

PP 
PT 
PMDB 
PT 
PMDB 
PPS 
PSDB 
PMDB 
PP 
OEM 
PR 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

Sim
 
Sim
 

PsbPdIPCdoBPnmPhs S.
 
Prtl rm 
PmdbPscPtc Sim
 
PmdbPscPtc Sim
 

Sim
 
PmdbPscPtc Sim
 

Obstrução 

Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdIPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

Niio 
Sim 
Sim 
Sim 
Nilo 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Não 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Não 
Nilo 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Não 
Sim 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	 Quinta-feira 27 50297 

Valdir Colatto 
Vignatti 
Zonta 
Total Santa Catarina: 14 
Rio Grande do Sul (RS) 
Adão Pretto 
AfonsoHamm 

Beto Albuquerque 

Cezar Schirmer 
Darcísio Perondi 

Enio Bacci 

Germano Bonow 
Henrique Fontana 
Luciana Genro 
Luis Carlos Heinze 
Luiz Carlos Busato 

Manuela DÁvila 

Marco Maia 
Maria do Rosário 
Matteo Chiarelli 
Mendes Ribeiro Filho 
Onyx Lorenzoni 
Paulo Pimenta 
Paulo Roberto 
Pepe Vargas 

Pompeo de Mattos 

Professor Ruy Pauletti 
Renato Molling 
Sérgio Moraes 
Tareísio Zimmermann 

Vieira da Cunha 

Vilson Covatti 
Total Rio Grande do Sul: 27 

PMDB 
PT 
PP 

PT 
PP 

PSB 

PMDB 
PMDB 

PDT 

DEM 
PT 
PSOL 
PP 
PTB 

PCdoB 

PT 
PT 
OEM 
PMDB 
OEM 
PT 
PTB 
PT 

POT 

PSOB 
PP 
PTB 
PT 

POT 

PP 

PmdbPscPtc	 Sim 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPnmPhs S. 
Prb	 un 

PmdbPscPlc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro im 

Não 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPnmPhs S. 
Prb im 

Sim 
Sim 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Pro im 

Nilo 
Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

Sim 
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O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com meu 
partido. 

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, conclamamos a 
bancada a permanecer no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa Destaque de Bancada n° 3, no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, I, e § 2°, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, destaque para votação 
em separado da expressão 'e de intervenção 
no domfnio econômico', constante no caput 
do art. 76 do ADCT, alterado pelo art. 1° do 
Substitutivo oferecido pela Comissão Espe
cial à Proposta de Emenda à Constituição n0 
558-A, de 2006, que 'dispõe sobre a inclusão 

da CPMF nas disposições do § 2° do art. 76 
do ADCT da Constituição Federal'. 

Sala das Sessões, de setembro de 
2007. _ Antonio Carlos Pannunzio, L1der 
do PSDB". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação. 

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Colbert Martins, que falará contra a maté
ria. (Pausa.) 

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Ricardo Barros, que falará contra a matéria. 

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votamos "sim", pela 
manutenção do texto. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Duarte Nogueira, que falará a favor da matéria. 

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem revi
são do orador.)- Sr.Presidente,Sras.e Srs.Deputados, 
encaminhamos o voto "não", para que a expressão "e 
de intervenção no domínio econOmico" não conste 
do Ato das Disposições Transitórias da Constituição 
Federal. 

A retirada da desvinculação de 20% da CIDE 
permitirá a redução da centralização dos recursos de 
tributos e da fúria arrecadadora do Governo Federal, 

porque o aumento das despesas do Governo não 
pára de crescer. Basta dizer que, no ano passado, o 
crescimento das despesas do Governo foi da ordem 
de 17.2%. 

Os dados apresentados pela base do Governo 
não são reais. Primeiro, porque pretendem demonstrar 
que o brasileiro de baixa renda, que não tem cheque, 
não paga a CPMF.Claro que paga.Todos os brasileiros 
pagam; indiretamente, mas pagam, ao comprar, por 
exemplo, um simples quilo de feijão. Então, dizer que 
somente os mais abastados pagam a CPMF é querer 
iludir a sociedade. 

Neste ano, de janeiro até 2 dias atrás, segundo 
levantamento feito, cada brasileiro - homens, mulheres 
e crianças - recolheu aos cofres públicos R$133,00' 
de CPMF. Se esta Casa e, posteriormente, o Senado 
Federal confirmarem a prorrogação da CPMF, até de
zembro de 2011 retiraremos indistintamente de cada 
brasileiro a importância de R$1.049,05. 

Diz-se que a CPMF é eficiente no combate à so
negação. Na verdade é, mas a CPMF é desnecessária 
para tanto, porque a legislação pertinente permite a 
quebra de sigilo e os próprios instrumentos eletrOnicos 
do sistema bancário podem ser usados para conferir 
a movimentação financeira e para evitar a sonegação 
fiscal. 

Esse é um sistema barato de arrecadação? Na 
verdade é. Sua extinção não dificultaria o combate à 
sonegação? Acabamos de provar que não. E a CPMF 
é um tributo que onera a todos, porque incide indireta
mente sobre alimentos, energia, transporte etc. 

A CPMF é imprescindlvel para a saúde? Não. O 
Governo vai ter este ano mais de 60 bilhões de reais 
de excesso de arrecadação, e ainda quer retirar da 
sociedade brasileira, no ano que vem, no minimo mais 
40 bilhões de reais. 

A CPMF foi institufda num momento em que o 
País passava por grave crise fiscal. Duzentos e três 
nações estudaram a implantação de tributo semelhan
te à CPMF, mas apenas 3 o mantiveram: Argentina, 
Brasil e Colômbia, 

Esse é um tributo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, que inclusive onera o custo do dinheiro. 
Não prorrogar a CPMF vai favorecer a redução das 
taxas de juros, vai aumentar a compelilividade dos 
produtos brasileiros, vai diminuir o Custo Brasil, vai 
ampliar o número de empregos. 

Não é verdadeiro o discurso de que a Oposição 
sobe à tribuna para torcer contra o Governo e bate 
palmas por o Senado Federal não ter aprovado a cria
ção da Secretaria de Projetos de Longo Prazo. Nós, 
da Oposição, temos a convicção de que votar contra 
a prorrogação da CPMF,sim, é defender os interesses 
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do Brasil. Pesquisa realizada pelo IBOPE revelou que 
54% da população brasileira não quer a prorrogação 
da CPMF. Então, dizer que a não-aprovação da CPMF 
vai diminuir os recursos do Bolsa Famflia, que não vai 
ter recursos para a saúde, que não vai haver recursos 
para a Previdência Social não é verdade, porque, como 
já disse, o Governo vai ter mais de 60 bilhões de reais 
de excesso de arrecadação no presente ano fiscal. 
Assim sendo, não se justifica aumentar ainda mais a 
carga tributária em cima da sociedade brasileira. 

O Governo acena que vai reduzir carga tributária 
via reforma tributária. Ora, o PPA não prevê nenhuma 
redução de carga tributária. Portanto, uma vez apro
vada a prorrogação da CPMF, o Brasil vai continuar 
penalizado com alta carga tributária, e a sua não
prorrogação não prejudicará qualquer investimento 
de natureza social. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
falar contra, concedo a palavra ao Deputado Marcelo 
Itagiba. (Pausa.) 

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao Deputado José Geno/no. 

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, conclamo todos os 
Deputados que apóiam o Governo a virem ao plenário 
e aqui permanecerem, porque vamos votar a CPMF 
na noite de hoje. 

Nosso voto é "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Paulo Renato Souza, que falará a favor da matéria. 

O SR. PAULO RENATO SOUZA (PSDB-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso) 

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAU
LO RENATO SOUZA QUE, ENTREGUE AO 
ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ POSTE
RIORMENTE PUBLICADO. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação a expressão destacada. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, evidentemente, se o Governo quer recursos 
para finalidades especificas, não tem sentido que 
haja incidência da DRU sobre a CIDE, até porque as 
estradas federais deixaram de existir, não oferecem 
nenhuma segurança, o que ocasiona enormes preju

izos materiais para o País e, principalmente, a perda 
de milhares de vidas. 

O Pais alardeia o PAC, sigla que quer dizer Pro
grama de Aceleração do Crescimento, mas, se sua 
infra-estrutura está em péssimas condições, o mfnimo 
que tem de fazer é usar todos os recursos da CIDE 
para a finalidade a que foi criada. 

Por isso, o PSDB encaminha o voto "não." 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o PT? 
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - O PT vota "sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o Democratas? 
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, quando 
criamos a Contribuição de Intervenção sobre o Domínio 
Econômico, é evidente que Unhamos objetivos. Mas, 
atualmente, o principal deles não está sendo nem co
gitado: a melhoria da infra-estrutura de transporte. 

Poderíamos também intervír com os recursos 
oriundos da arrecadação da CIDE na regulação do 
mercado de combustíveis. Nada também está sendo 
feito nesse sentido. 

O que queremos com essa emenda é simples
mente que não se retire mais recursos da Contribui
ção de Intervenção sobre o Dornmio Econômico para 
a chamada Desvinculação de Recursos da União. É 
bom que se deixe claro que a União, felizmente, nunca 
se preocupou em desvincular os recursos do Estado, 
nem os recursos do Municlpios, mas agora quer des
vincular até os recursos especlficos da CIDE. 

Portanto, nós votaremos "não". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o PPS? 
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nosso 
encaminhamento também visa respeitar a vontade do 
legislador ao criar CIDE. Havia uma finalidade, é ver
dade, e a sociedade, naquele instante, acompanhou 
a discussão que se travou a respeíto. Nós queremos 
preservar o fim para o qual foi constituída essa contri
buição, não sem antes chamar a atenção para o fato 
de que o crescente acúmulo de carga tributária tem-se 
teito não de forma distribuida, mas mediante um pro
cesso que leva à concentração de recursos na União, 
na medida em que as contribuições, como é notório 
- e esse é um caso típíco - não são partilhadas com 
os Estados e os Municípios, simplesmente engordam 
o caixa da União. 

Por isso tudo, nosso voto é "não", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

orienta a Liderança da Minoria? 
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o SR. PAULO ABI·ACKEL (PSDB-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, igual
mente às orientações formuladas anteriormente pela 
Oposição, também encaminhamos o voto "não". 

Não podemos dar um cheque em branco ao Go
verno, que sabidamente gasta mal, investe mal. Não 
podemos desvincular aquilo que foi programado, dei
xando o Governo à vontade para fazer, a seu bel-prazer, 
todas as mazelas que tem feito com os recursos do Te
souro, destinando-os muitas vezes para a propaganda 
ideológica e para o pagamento de pessoal nomeado 
para cargos de confiança, em detrimento da saúde e 
da recuperação e construção de estradas. 

Por essa razão, a Liderança da Minoria, firme
mente, orienta a sua bancada o voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
orienta o Governo? 

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
vamos manter o parecer do Deputado Antonio Palocci. 
Por isso, votamos "sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
orienta o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoBIPMNI 
PHS/PRB? 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
o Bloco vota "sim", pela manutenção do texto. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
orienta o PTB? 

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB 
vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
orienta o PP? 

O SR. VILSON COVATTI (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido 
Progressista encaminha o voto "sim". 

Aproveita para cumprimentar V.Exa. pela celeri
dade imprimida ao processo de votação e para dizer 
que a presença de todos no plenário vai contribuir 
para que possamos terminar essa votação o mais 
cedo possível 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Obri
gado. 

Como orienta o PR? 
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PR 
vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
orienta o PV? 

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - O PV vota "sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
orienta o PSOL? 

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
"não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
orienta o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC? 

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMDB vota 
"sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter inicio a votação pelo sis
tema eletrônico. 

Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) -Informo 

ao Plenário que a primeira votação durou 45 minutos. 
Como ainda restam 6, teremos uma jornada de apro
ximadamente 4 horas e 30 minutos. Dai a importân
cia de todos permanecerem em plenário, porque não 
haverá alternativa a nâo ser trabalharmos. Se todos 
se empenharem, sairemos daqui às 3h30min, mas, se 
vacilarmos, às 5h ou 6h. 

O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o meu partido. 

O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (Bloco/PSC-MG. 
Pelaordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o meu partido. 

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei em sintonia com o meu partido. 

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio 
que todos queremos decidir sobre essa matéria, ma
téria já devidamente esclarecida. 

Uma vez que todas as sessões desta semana, 
ordinárias e extraordinárias, foram convocadas para 
a votação dessa matéria e faltam apenas 6 votações 
depois da que está sendo realizada, se votarmos todas 
as matérias, V.Exa. poderia dispensar as votações da 
manhã e da tarde. 
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Essa é uma sugestão não apenas minha, mas 
de todos os presentes. Amanhã é meu dia de presidir 
a sessão - o Deputado Narcio Rodrigues preside as 
sessões das terças e quartas-feiras. Eu só viajarei à 
noite, às 21h30min. 

Assim sendo, Sr. Presidente, quero lazer um ape
lo, em nome dos colegas Parlamentares, no sentido 
de que não haja sessão amanhã, pela manhã, e que, 
à tarde, a sessão seja destinada a trabalho de Comis
sões, sem Ordem do Dia. 

Este o apelo que faço a V.Exa., Sr. Presidente. 
O SR. PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, o 

PTB apóia a sugestão. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Se 

sairmos'daqui de madrugada - vamos falar claramen
te -, O único que vai estar trabalhando amanhã serei 
eu, porque já tenho uma reunião marcada - e, logo, 
V.Exa., os membros da Mesa Diretora e vários outros 
colegas vão querer discutir a questão do Parlamento 
da América Latina. 

De qualquer forma, se de fato sairmos daqui de 
madrugada, não faz sentido eu insistir em convocar 
sessão extraordinária matutina. Então, eu convocaria 
sessão só à tarde. 

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. à palavra. 

O ·SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
a sessão à tarde... 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vai 
haver. 

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sem Ordem 
do Dia? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Com 
Ordem do Dia. 

O SR. POMPEO DE MATTOS - Mas não 
com ... 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mas 
vai haver. Não sei. Vai haver. 

O SR. POMPEO DE MATTOS - Mas não com 
votação nominal? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - É pro
vável que tenhamos. 

O SR. POMPEO DE MATTOS - Acho que é im
portante, Sr. Presidente. Nem que amanheçamos aqui, 
temos que cumprir toda a pauta hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Volta
mos a negociar às 5h da manhã. 

O SR. POMPEO DE MATTOS - Não há proble
ma. Estamos a postos aqui para resgatar. 

O SR. RIBAMAR ALVES - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei conforme a orientação do 
Bloco de verdade. 

O Sr. ArlindoChinaglia, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupadapelo 
Sr. Narcio Rodrigues, la Vice-Presidente. 

O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 
Parlamentares, nos últimos meses, temos trabalhado a 
renegociação dos débitos dos produtores rurais. 

Um dos acertos, Deputado Waldemir Moka, que 
fizemos junto aos Srs. Ministros da Agricultura e da 
Fazenda era de que os custeios alongados fossem 
prorrogados, ou seja, a parcela de 2007 para 1 ano 
depois do vencimento do contrato. Da mesma forma, 
os investimentos que vencem este ano para 1 ano de
pois do vencimento do contrato. 

Infelizmente, depois de um acordo na semana 
passada e da pressão de Parlamentares de vários 
Estados, recebi durante esta semana manifestações 
de diversos Municípios do Rio Grande do Sul de que 
as coisas lá na ponta, no Banco do Brasil, não estão 
funcionando. 

Esse é o apelo que faço publicamente ao Presi
dente do Banco do Brasil. Nós nos temos comunicado 
com o diretor de crédito rural dá Banco do Brasil, Dr. 
José Carlos Vaz, que muito se tem empenhado, mas 
sabemos que as coisas não acontecem lá na ponta, as 
informações não estão chegando nas agências. 

Por isso, faço um apelo para que aconteçam 
essas prorrogações. Tenho certeza de que em vários 
Estados tem acontecido a mesma coisa. 

Nesta semana, recebi reclamações dos Munici
pios de Cachoeira do Sul, Camaquã, São Francisco 
de Assis, Agudo, São Luis Gonzaga, Panambi, Passo 
Fundo, Cruz Alta, Uruguaiana, Restinga Seca e Ro
sário do Sul, no que diz respeito aos custeios, e dos 
Municípios de Panambi, Cruz Alta e São João do Po
lêsine, no que diz respeito aos investimentos. 

O Banco do Brasil não está procedendo conforme 
acordá estabelecido entre a Comissão de Agricultura e 
os Srs. Ministros da Agricultura e da Fazenda. Por isso, 
as instruções não estão chegando à ponta. 
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Faço um apelo ao Banco do Brasil, que está atra
sando os custeios da satra 2007/200B. 

Estamos chegando a outubro e precisamos urgen
temente da liberação de custeios para manter o acerto 
com os Srs. Ministros da Agricultura e Fazenda. 

O SR. PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. PEDRO NOVAIS (Bloco/PMDB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas 
2 últimas votações, votei de acordo com a orientação 
do partido. 

O SR.WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei de acordo com a orientação 
do partido. 

O SR. DOMINGOS DUTRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem, 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra iniciou nesta semana um movimento em 
defesa da reforma agrária e dos assentamentos em 
nosso País. Organizou mobilizações em mais de 15 
Estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Gran
de do Sul e Maranhão, em que ocuparam instalações 
do INCRA. 

Sabemos que a reforma agrária é uma bandeira 
histórica dos movimentos sociais que atuam no cam
po e uma necessidade imperiosa para que este Pafs 
possa ser justo e democrático. 

O Presidente Lula, nesses 4 anos e 9 meses, 
realizou investimentos substanciais nos assentamen· 
tos, contribuindo para desconcentrar a terra. Mas é 
evidente que ainda faltam muitos investimentos para 
que a reforma agrária possa avançar. 

No Estado do Maranhão, cerca de 400 trabalha
dores rurais ocupam uma sede do INCRA. Reivindicam 
não apenas mais investimentos nos assentamentos, 
mas também vistorias em áreas que merecem ser 
desapropriadas. Há acampamentos que datam de 11 
anos; outros, de 4 anos. 

Faço um apelo ao Sr. Ministro do Desenvolvimento 
Agrário e aos diretores do INCRA para que acelerem
 

. as negociações, a fim de que a reforma agrária avance
 
em nosso País. Dessa forma, os trabalhadores rurais
 
terão acesso a terra, os assentamentos poderão ser
 
mais qualificados, aumentando a produção e, conse

qüentemente, a justiça e a democracia no campo. 

Era o registro que queria fazer, Sr. Presidente. 

O SR. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, hoje o PT da Paraíba lamenta a perda do nosso 
companheiro Jairo Feitosa, Prefeito de Pombal. 

O companheiro Jairo reaiizava excelente trabalho 
naquela cidade. Era um guerreiro e lutava para que 
crianças e adolescentes tivessem condições dignas 
de vida, preocupado que era com a saúde e a educa
ção. O Prefeito acabara de assinar convênios com a 
Caixa Econômica para a construção de casas popu
lares. Infelizmente, Sr. Presidente, nosso companhei
ro Jairo faieceu essa madrugada, vítima de acidente 
automobilfstico. 

Em meu nome e no do Partido dos Trabalhadores, 
manifesto a nossa solidariedade à população de Pomo 
bal, à esposa do Prefeito, Poliana, também uma guer
reira, e aos petistas daquele município. Sentimos muito 
o falecimento do companheiro Jairo, grande defensor 
dos direitos humanos, sua preocupação básica. 

Com certeza, o companheiro Jairo receberá a 
coroa da justiça, porque combateu o bom combate. 
Jairo era homem simples, de princípios, e lutador. A 
Paraíba perde com isso. 

Lamento a perda do companheiro Jairo e, ao 
mesmo tempo, manifesto as minhas condolências aos 
seus familiares, aos petistas de Pombal e a todos os 
habitantes daquele município. 

Muito obrigado. 

O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a posição que o PSOL tem externado so
bre a CPMF leva em conta a coerência do partido, de 
seus membros e uma posição histórica adotada. 

Em 1993, quando o IPMF foi inslitufdo, e depois, 
em 1997, como CPMF, era provisório. Não é mais pro
visório, é definitivo, que é o que está sendo proposto. 

O PT, quando discutiu e aprovou a matéria, to
mou a decisão de votar contra, porque achava que a 
maioria dos recursos eram direcionados para pagar 
juros da divida pública e não para a saúde, como pro
posto inicialmente. 

Essa versão se confirmou no Governo Fernando 
Henrique Cardoso e, depois, no Governo Lula. A maio
ria dos recursos foi destinada a fazer superávit primário. 
Falou-se aqui de reforma tributária, porque o sistema 



Setembro de2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 50303 

brasileiro nãofazjustiça tributária. O sistema brasileiro é 
formado porimpostos predominantemente regressivos, 
não se baseia na lógica de que quem tem mais paga 
mais. Então, precisamos de uma reforma tributária. 

Se quisermos rastrear recursos, movimentação 
financeira e sonegação fiscal, há uma forma: deixar a 
CPMFcomo aliquotasimbólica. Masnão,acostumou
sea ter 40 bilhões, paranãose mexer na renegociação 
da divida pública, para poder apresentar no exterior 
- o mesmo argumento do PSDB e do antigo PFL - a 
alegaçãodo superávitprimário. 

Essa é a lógica. O lado de lá não quer arrecadar 
imposto, porque deseja estar de bem com a FIESP. 
Queremos acabar com a CPMF porque desejamos 
mexerna poHlica econômica doGoverno, que sacrifica 
os trabalhadores e mantém o imensosuperávit primário 
- são pagos 180 bilhões de juros. Esse é o diferencial 
queo Partido Socialismo e Liberdade quernavotação da 
CPMFnestaCasa. Queremos justiçasocial comjustiça 
fiscal. A CPMF é umaforma fácil deo Governo engordar 
seusrecursos semmexerna polilica econômica. 

Tivemos poucas oportunidades defalar durante esse 
processo - apenas nosencaminhamentos -,e este deba
te mereceria, semdúvida, umoutro tratamento, umoutro 
tipode espaço, nãodeveria sertratado de madrugada. O 
temadeveria ser também discutido com os verdadeiros 
interessados numa reforma tributária, na justiça fiscal e 
no dinheiro a ser movimentado, parase mudaresta po
Iitica econômica que sacrifica o Pafs com o pagamento 
brutal de juros da divida pública e que se mantém com 
todoo apoioda mídia conservadora brasileira. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (NarcioRodrigues) - Con

cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Dar
císio Perondi. (Pausa.) Ausente. 

Concedoa palavra, pelaordem,ao ilustre Depu
tado Carlos Alberto Leréia. (Pausa.) Ausente. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem.Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, Sras. 
e Srs.Parlamentares, são23h23min, e aindanão con
clulmosa votação da CPMF. Naverdade, sabemos que 
a sessão passará da meia-noite sem que tenha sido 
concluída a votação. 

Isso acontecerá porque há uma estratégia ar
mada para não recebermos de volta do Senado as 2 
medidasprovisórias que foram alteradas. Se chegarem 
aqui antes da meia-noite, a votação teria que ser sus
pensa, mas há umaarmação paraqueessas medidas 

provisórias não cheguem aqui antes da meia-noite, a 
fim de que a votação possa continuar. 

Vejam a quepreço, a quecustose aprova a CPMF. 
Atropela-se qualquerpreceito regimental e constitucio
nal apenaspara se aprovara prorrogação da CPMF. E 
a votação seráconcluldana caladada noite, em razão, 
comdisse, deas medidas provisórias já rejeitadas pelo 
Senado não poderem retornar a esta Casa. 

Umadelascertamente nem poderá voltar, aquela 
que criava a chamada SEALOPRA, a Secretaria deAções 
deLongo Prazo, paraa qualjá estava indicado comoMi
nistro Mangabeira Unger, aquele queclnamou o Governo 
decorrupto, eagoradeleparticipa. Virou aViúva Porcina, 
que foisem nunca ter sido, porque ele vai deixar de ser 
Ministro, já que foi rejeitada a medida provisória. 

Eo maisimportante, no casodessamedida provi
sória, foique,alémde ter sido rejeitada a instituição da 
Secretaria de Açõesde Longo Prazo, foi prejudicada a 
criação de vários cargos DAS. Quero saber o que vão 
fazercom todos esses cargos, umavez que os apani
guados já estavam escolhidos, indicados, e a cota do 
partido também já estava apartada. A partir de agora, 
semdúvida nenhuma, é umproblema muito sério. Alguns 
atédizem queo Presidente Lula deixou queessa medida 
provisória fosse rejeitada parase vingar de Mangabeira 
Unger, que tinhaditoque o Governo Lula eracorrupto. 
Então, agora, ele vai ter que continuar reclamando e 
dando as suasqueixasao Governo, porquea SEALO
PRAficou aloprada. Mangabeira Unger nãovaiter mais 
o cargo de Ministro-Chefe da SEALOPRA. 

Realmente, é umasituação estranha. Nãodápara 
entendero que estáacontecendo. Sem dúvidanenhu
ma, devemos procurar um diagnóstico e a solução que 
se dará para esse caso.Aguardamos o projeto de de
creto legislativo para regular o que aconteceu nesse 
perfodo do Mangabeira Unger. 

O SR. MARCELO SERAFIM - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR.MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. Pela 
ordem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, reitero 
o voto "sim" do Bloco Parlamentar PSB/PDTIPCdoBI 
PMN/PHS/PRB, queconclama todos osDeputados que 
ainda estão no gabinetepara que se façam presentes 
no plenário, a fim de que possamos concluir logo esta 
votação e passar à análise da próxima matéria. 

Muito obrigado. 
O SR.MOREIRA MENDES - Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
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o SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido. 

O SR. MIROTEIXEIRA - Sr.Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MIROTEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, anti
gamente,a Casa tinha um sistemade chamada pelos 
corredores. Nós estamos com problemas. O telefone 
do Deputado Enio Bacci está sem bateria, conforme 
explicou aindahá pouco. S.Exa. estánumareunião com 
gaúchos. E gaúcho é muito apegado a essas coisas 
mesmode reuniãocom seuscoestaduanos. Então,na 
falta desse sistema, desculpe-me valer deste nosso 
sistema de transmissão para pedir ao Deputado Enio 
Bacci que venha rapidamenteao plenário. Os compa
nheiros que estão com ele vão compreenderque ele 
interrompa por um instante a conversa. 

Obrigado, Sr.Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (NarcíoRodrigues) - Com 

a palavrao nobre DeputadoMauricio Rands. (Pausa.) 
Ausente. 

O SR.RONALDO CAIADO- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
dem. Sem revisãodo orador.) - Sr.Presidente, já pelo 
avançado da hora, com quorum de 439 Sras. e Srs. 
Deputados, V.Exa. já declarou o final da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Con
cedo a palavra, pela ordem,ao ilustreDeputado Pedro 
Wilson. (Pausa.) Ausente. 

O SR.ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pelaordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, os oradoresnem estão atendendoao chamamento 
de V.Exa. É sinal de que todos que queriam falar já 
falaram.Vamos, enlão, ao voto. 

O SR.PRESIDENTE (NarcioRodrigues) - V.Exa. 
é que pensa. Se estivesse aqui para ver o número de 
inscritos, a cada minuto, para a lista interminável dos 
que ainda querem falar... 

O SR.ANTONIOCARLOSPANNUNZIO - Masa 
inscrição foi feita no começo da noite, Sr. Presidente. 

O SR. HENRIQUEEDUARDO ALVES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V. Exa.a palavra. 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (810co/ 
PMDB-RN. Pela ordem.Sem revisãodo orador.)- Sr. 

Presidente, antes de V.Exa. proclamaro resultado da 
votação, queroalertaros Deputados destaCasa, parti
cularmente os doBlocoParlamentar PMDB/PSCIPTC, 
de que a próximavotação é a mais importante de to
das, para o mérito da nossavotação de hoje. 

Então, faço um apelo a todos osDeputados doPMDB, 
pedindo compreensão einformandoquea próxima votação 
serámais importante queesta. Então, émuito importante 
a presença decada umdenósna próxima votação. 

Fica registrado o apelo e a confiança do PMDB. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Vou 
encerrara votação. 

O SR. RONALDOCAIADO - Obrigado, Sr.Pre
sidente. 

O SR. EMANUEL FERNANDES - Esse Presi
dente não é fraco, não. 

O SR. PRESIDENTE (NarcioRodrigues) - A for
ça está no meu partido. 

O SR.CARLOSWILLlAN - Sr.Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CARLOS WILLlAN (Bloco/PTC-MG. Pela 
ordem.Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, será 
uma honra o Presidente do PSD8 ler o resultado da 
votação. Isso nos honra muito. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Sou 
apenas o 1° Vice-Presidente da Câmara dos Depu
tados, para minha honra. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - A 
Presidência proclamará o resultado da votação: 

VOTARAM 

SIM 339 
NÃO 97 
ABSTENÇÃO 2 
TOTAL 438 

MANTIDA A EXPRESSÃO "EDE INTERVENÇÃO 
NO DOMíNIO ECONÔMICO" 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO 

Proposição: PEC N" 558/2006 - DVS N" 3 PSD8 
- EXPRESSÃO "E DE INTERVENÇÃO DO DOMíNIO 
ECONÔMICO" - Nominal Eletrônica 

Inicio da votação: 26/09/200723:05 

Encerramento da votação: 26/09/200723:29 

Presidiram a Votação: 

Arlindo Chinaglia 

Narcio Rodrigues 
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Resultado da votação 
Sim: 339 
Não: 97 
Abstenção: 2 
Total da Votação: 438 
Art. 17: I 
Total Quorum: 439 . 

Orientação 
PmdbPscPtc: Sim 
PT: Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb: Sim 
DEM: Não 
PSDB: Não 
PR: Sim 
PP: Sim 
PTB: Sim 
PV: Sim 
PPS: Não 
PSOL: Não 
MINORIA: Não 
GOV.: Sim 

Parlamentar Partido Bloco Voto 
Roraima (RR) 
Angela Portela PT Sim 
EdioLopes PMDB PmdbPscPtc Sim 
Mareio Junqueira DEM Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S'Maria Helena PSB Prb im 

Neudo Campos PP Sim 
Urzeni Rocha PSDB Não 
Total Roraima: 6 
Amapá(AP) 
Dalva Figueiredo PT Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S·Evandro Milhomen PCdoB Prb im 
Lucenim Pimentel PR Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.Sebastião Bala Rocha PDT Prb rm 

Total Amapá: 4 
Par!i (PA) 
Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc Sim 
Beto Faro PT Sim 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.Giovanni Queiroz PDT Prb im 
Lira Maia DEM Não 
Lúcio Vale PR Sim 
Paulo Rocha PT Sim 
Vic Pires Franco DEM Não 
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Wandenkolk Gonçalves 
Wladimir Costa 
Zé Geraldo 
Zenaldo Coutinho 
Zequinha Marinho 
Total Pará: 13 
ÁDJ.azonas (AM) 
Átila Lins 
Carlos Souza 

Marcelo Serafim 

Praciano 
Rebecca Garcia 
Sabino Castelo Branco 
Silas Câmara 

Vanessa Grazziotin 

Total Amazonas: 8 
Rondoma (RO) 
Anselmo de Jesus 
Eduardo Valverde 
Ernandes Amorint 
Lindomar Garçon 
Marinha Raupp 

MauroNazif 

Moreira Mendes 
Natan Donadon 
Total Rondoma: 8 
Acre (AC) 
Fernando Melo 
Flaviano Melo 
Henrique Afonso 
lIderle' Cordeiro 
Nilson Mourilo 

Perpétua Almeida 

Sergio Petecílo 

Total Acre: 7 
Tocantins (TO) 
Joilo Oliveira 

Laurez Moreira 

Lázaro Botelbo 
Mo'ses Avelino 
NIlmarRuiz 
Osvaldo Reis 
Vicentinho Alves 
Total Tocantins: 7 
MaranhAo (MA) 
Carlos Brandão 

Cleber Verde 

Cl6vis Fecuiy 
Davi Alves Silva Júnior 

PSOB 
PMDB 
PT 
PSOB 
PMDB 

PMDB 
PP 

PSB 

PT 
PP 
PTB 
PSC 

PCdoB 

PT 
PT 
PTB 
PV 
PMDB 

PSB 

PPS 
PMDB 

.PT 
PMDB 
PT 
PPS 
PT 

PCdoB 

PMN 

DEM 

PSB 

PP 
PMDB 
DEM 
PMDB 
PR 

PSDB 

PRO 

DEM 
PSC 

Nilo 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Nilo 

PmdbPscPtc Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb	 rm 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Não 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc	 Sim 

Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb	 Im 

Nilo 
PsbPdtpCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

Sínl 
PmdbPscPtc Sim 

Não 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 

Não 
PsbPdtpCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

Abstenção 
PmdbPscPtc Sim 
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Domingos Dutra 

Flávio Dino 

Gastão Vieira 

Juliiio Antin 

Pedro Fernandes 
Pedro Novais 
Pinto ltarnaraty 
Prof"essor SetiRlo 

Ribam.ar Alves 

Sa.ney Filho 
Sebastião Madeira 
Waldir Maranhão 
Total Maranhão: 16 
Ceará (CE) 
Anlbal G01J1es 

Ariosto Holanda 

Amon Bczen-a 

Chico Lopes 

Ciro Gotnes 

Eudes Xavier 
Eugênio Rabelo 
Eunicio Oli veira 
Flávio Bezernl 
Gorete Pereira 
José Guimarães 
José Linhares 
José Pimentel 
Leo Alcântara 
Manoel Salviano 
M3:J"celo Teixeira 
Mauro Benevides 
PauLo Henrique Lustosa 
Raimundo Gomes de Matos 
Vicente Arruda 
Zé Gerardo 
Total Ceará: 21 
PiaW(PI), 
Átila Lira 

B.Sá 

Ciro Nogueira 
Jútlo Cesar 
Marcelo CasÚ'"o 
Nazareno Fontelcs 

Osmar Júnior 

Paes Landim 
Total Piauí: 8 
Rio Grande do Norte (RN) 

PT 

PCdoB 

PMDB 

PDT 

PTB 
PMDB 
PSDB 
PMDB 

PSB 

PV 
PSDB 
PP 

PMDB 

PSB 

PTB 
PCdoB 

PSB 

PT 
PP 
P1IADB 
PMDB 
PR 
PT 
PP 
PT 
PR 
PSDB 
PR 
PMDB 
PMDB 
PSDB 
PR 
PMDB 

PSB 

PSB 

PP 
DEM 
PMDB 
PT 

PCdoB 

PTB 

SilTl 
PsbPdtPCdoBPnmPhs S· 
Pro 1m 
PmdbPscPtc Si1J1 
PsbPdtPCdoBPnutPhs S-
Prb 1m 

Sim 
PmdbPscPte Sim 

Não 
PmdbPscPtc Si1J1 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb 1m 

Sim 
Não 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPnmPhs S-
Prb 1m 

Sitn 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb Im 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb Im 

Sim 
Sim. 

PrndbPscPte Sim. 
PrndbPscPtc Sim 

Sim 
SiJn 
Sitn 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim. 

PrndbPscPtc Sim. 
PtndbPscPtc Sim 

Não 
Sitn 

PmdbPscPtc Sitn 

PsbPdtPCdoBPnmPhs S. 
Prb Im 
PsbPdtPCdoBPnmPhs S. 
Pro Im 

SiJ:n 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPtnnI'hs S-
Prb Im 

Sim 
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Betinho Rosado 

Fábio Faria 

Fátima Bezerra 
Felipe Maia 
Henrique Eduardo Alves 
Joilo Maia 

Rogério Marinho 

Total Rio Grande do Norte: 7 
Paraiba (PB) 
Armando Abílio 

Damião Feliclano 

Luiz Couto 
Rômulo Gouveia 
Vital do Rêgo Filho 
Wellington Roberto 
Wilson Santiago 
Total Paraiba: 7 
Pernambuco (PE) 

Ana Arraes 

Annando Monteiro 
Bruno Araújo 
Carlos Eduardo Cadoca 
Carlos Wilson 
Edgar Moury 
Eduardo da Fonte 

Fernando Coelho Filho 

Fernando FeITO 

Gonzaga Patriota 

Inocêncio Oliveira 
José Mendonça Bezerra 
José Múcio Monteiro 

Marcos Antonio 

Mauricio Rands
 
Paulo Rubem Santiago
 
Pedro Eugênio
 

Renildo Calheiros 

Roberto Magalhães 

Silvio Costa 

Wolney Queiroz 

Total Pernambuco: 21
 
Alagoas (AL)
 
Augusto Farias
 
Benedito de Lira
 
Cristiano Matheus
 
Joaquim Beltrio
 
Mauricio Quintella Lessa
 

DEM 

PMN 

PT 
DEM 
PMDB 
PR 

PSB 

PTB 

PDT 

PT 
PSDB 
PMDB· 
PR 
PMDB 

PSB 

PTB 
PSDB 
PMDB 
PT 
PMDB 
PP 

PSB 

PT 

PSB 

PR 
DEM 
PTB 

PRB 

PT 
PT 
PT 

PCdoB 

DEM 

PMN 

PDT 

PTB 
PP 
PMDB 
PMDB 
PR 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb irn 

Sim 
Nilo 

PmdbPscPte Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb Im 

Sim 
PsbPdtPCdoBPnmPhs S. 
Prb 1m 

. Sim 
Nilo 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S-
Prl> 1m 

Sim 
Nilo 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb 1m 

Sim 
Não 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPlIs S. 
Prb Im 

Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
Prb 1m 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prl> rrn 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S-
Prb 1m 

Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
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Olavo Calheiros 
Total Alagoas: 6 
Sergipe (SE) 
Albano Franco 
Eduardo A1norim 
lran Barbosa 
Jackson Barreto 
Jerônimo Reis 
Mendonça Prado 

Valadares Filho 

Total Sergipe: 7 
Babia (DA) 

Alice Portugal 

Antonio Carlos Magalhães Neto 
Colbert Martins 

Daniel Almeida 

Edigar Mão Bmnca 
Edson Duarte 
Fábio Souto 
Félix Mendonça 
Guilhenne Mcnezes 
João Alrneida 
João Carlos Bacelar 
João Leão 
Jorge Khoury 
José Carlos Aleluia 
José Carlos Araújo 
José Rocha 
Joseph Bandeira 
Jusrnari Oliveira 
Jutahy Junior 
Luiz Bassuma 
Luiz Carreim 
Marcelo Guimarães Filho 

Marcos Medrado 

Mário Negromonte 
Nelson Pcllegrino 
Paulo Magalhães 
Roberto Britto 
Sérgio Barradas Carneiro 

Scveriano Alves 

Tonha Magalhães 

Uldurico Pinto 

Veloso 
Walter Pinheiro 
Zezéu Ribeiro 
Total Bahia: 34 
Minas Gerais (MG) 

Ademir Camilo 

PMDB 

PSDB 
PSC 
PT 
PMDB 
DEM 
DEM 

PSB 

PCdoB 

DEM 
PMDB 

PCdoB 

PV 
PV 
DEM 
DEM 
PT 
PSDB 
PR 
PP 
DEM 
DEM 
PR 
PR 
PT 
PR 
PSDB 
PT 
DEM 
PMDB 

PDT 

PP 
PT 
DEM 
PP 
PT 

PDT 

PR 

PMN 

PMDB 
PT 
PT 

PDT 

PmdbPscPtc Sizn 

Não 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPte Sizn 

Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S' 
Pro rm 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

Não 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

Sim 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
Não 
Sirn 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Não 

PmdbPsePtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prl:> 1m 

Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prl:> Im 

SiUl 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

PmdbPscPte Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPnmPhs S-
Prb _ Im 
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Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV 
Amcely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Carlos Willian PTC 
Ciro Pedrosa PV 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB 
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Hwnberto Souto PPS 
laime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 

Jô Moraes	 PCdoB 

João Biitar DEM 
loão Magalhães PMDB 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 

Júlio Delgado	 PSB 

Juvenil Alves S.Part. 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos ·Montes DEM 
Maria do Canno Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB 
Mário de Oliveira PSC 

Mário Heringer	 PDT 

Mauro Lopes	 PMDB 

Miguel Martini	 PHS 

Narcio Rodrigues	 PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau	 PMDB 
Rafael GUerTll PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipé PMDB 
Virgilio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total MInas Gerais: 47 
Espirito Santo (ES)
CRDÚlo Cola PMDB 
IrinYLopes PT 
lumndy Loureiro PSC 
Leio Coimbra. PMDB 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Nllo 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Siin 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb	 rm 

Abstenção 
PrndbPscPtc	 Sim 

Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.· 
Prb Im 

Não 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb	 rm 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
PI'b Im 

Não 
Siin 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Não 
Sim 
Não 

PrndbPscPte Sim 
Sim 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PrndbPscPtc Sim 
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Luiz Paulo VeIlozo Lucas 

Manato 

Neucimar Fraga 
Rita Camata 
Rose de Freitas 

Sueli Vidigal 

Total Espirlto Santo: 10 
Rio de JaneJro (RJ) 
Alexandre Santos 
Andreia Zito 

Arnaldo Vianna 

Ayrton Xerez 
Bernardo Ariston 

Brizola Neto 

Carlos Santana 
Chico Alencar 
Chíco DAngelo 
Cida Diogo 
Deley 
Dr. Adilson Soares 
Dr. Paulo Cesar 

Edmílson Valent:Un 

Edson Ezequiel 
Edson Santos 
Eduardo Cunha 

Eduardo Lopes 

Felipe Bornicr 

Fernando Gabeira 
Fernando Lopes 
Filipe Pereira 
Geraldo Pudim 
Hugo Leal 
Jair Bolsonaro 
Jorge Bittar 

Léo Vivas 

Leonardo Piceiani 
Luiz Sérgio 
Marcelo ltagiba 

Miro Teixeira 

Neilton Mulitn 
Nelson Bornier 
Pastor Manoel Ferreira 
Rodrigo Maia 
Simão Sessirn 
Solange Almeida 
Solange Amaral 
Suely 

PSnB 

PDT 

PR 
PMDB 
PMDB 

PDT 

PMDB 
PSDB 

PDT 

DEM 
PMDB 

PDT 

PT 
PSOL 
PT 
PT 
PSC 
PR 
PR 

PCdoB 

PMDB 
PT 
PMDB 

PSB 

PHS 

PV 
PMDB 
PSC 
PMDB 
PSC 
PP 
PT 

PRB 

PMDB 
PT 
PMDB 

PDT 

PR 
PMDB 
PTB 
DEM 
PP 
PMDB 
DEM 
PR 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro UI' 

Sim 
PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro	 nn 

PmdbPscPtc Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

Não 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb ren 

Sim 
Não 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 
PntdbPscPte Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPntnPhs S. 
Pro UI' 

PsbPdtPCdoBPmnPhs s: 
Pro 1m 

Não 
PmdbPscPte Sim 
PmdbPscPre Sim 
PmdbPscPte Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Não 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 
PmdbPscPtc Si= 

Sim 
PmdbPsePte Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

Sim 
PrndbPscPte Sitn 

Sim 
Não 
Sim 

PmdbPsePt.c	 Sim 
Não 
Sim 
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Vinicius C .......a1ho 
Total Rio de Janeiro: 40 
São Paulo (SP) 

Abelardo Camarinha 

Aldo Rebelo 

Aline Corrêa 
Antonio Bulhões 
Antonio Carlos Mendes Thame 
Antonio Carlos Pannunzio 
Antonio Palocci 
Arlindo Chinaglia 
Antaldo Faria de Sá 
Arnaldo Jardim 
Arnaldo Madeira 
Beto Mansur 
Cândido Vaccarezza 
Carlos Sampaio 
Carlos Zarattini 
Cláudio Magrlio 
Devanir Ribeiro 
Dr. Nechar 

Dr. Ubiali 

Duarte Nogueira 
Edson Aparecido 
Emanuel Fernandes 
Fernando Chucre 
Francisco Rossi 
Frank Aguiar 
Guilhenne Campos 
Ivan Valente 
Janete Roeha Pieté 
Jilmar Tatto 

João Dado 

João Paulo Cunha 
José Anibal 
José Eduardo Cardozo 
José Genolno 
José Paulo Tóffano 
Julio Semeghini 
LobbeNeto 
Luciana Costa 

Luiza Erundina 

Marcelo Ortiz 

Márcio França 

Michel Temer 
Milton Monti 
Nelson Marquezelli 

Paulo Pereira da Sil va 

Paulo Renato SOuza 

PTdoB 

PSB 

PedoB 

PP 
PMDB 
PSDB 
PSDB 
PT 
PT 
PTB 
PPS 
PSDB 
PP 
PT 
PSDB 
por 
PPS 
PT 
PV 

PSB 

PSDB 
PSDB 
PSDB 
PSDB 
PMDB 
PTB 
DEM 
PSOL 
PT 
PT 

PDT 

PT 
PSDB 
PT 
PT 
PV 
PSDB 
PSDB 
PR 

PSB 

PV 

PSB 

PMDB 
PR 
PTB 

PDT 

PSDB 

Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rrn 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb Im
 

SÍJn
 
PmdbPscPtc Não
 

Nilo
 
Não 
Sim 
Art. 17 
Não 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

Não 
Não 
Nilo 
Não 

PmdbPscPte Não 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb JIn 

Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Não 
Sim 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs NIi 
Prb o 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb . Im 

Não 
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Paulo Teixeira 
Regis de Oliveira 

Reinaldo Nogueira 

Renato Amary 
Ricardo Izar 
Ricardo Tripoli 
Roberto Santiago 
Silvinho Peccioli 
Silvio Torres 
V adão Gomes 
Valdemar Costa Neto 
Vanderlei Macris 
Vicentinho 
Walter Thoshi 
Williarn Woo 
Total Silo Paulo: 61 
Mato Grosso (MT) 
Carlos Abicalil 
Carlos Bezerra 
Elicne Lima 
Homero Pereira 
PedroHenry 
Thclma de Ofiveij-a 

Valtenir Pereira 

Total Mato Grosso: 7 
D'st~'to Federal (DF) 
Augusto Carvalho 
Jofran Frejat 
Laerte Bessa 
Magela 
Rodovalho 

Rodrigo Rollemberg 

Tadeu Filippelli 
Total Distrito Federa': 7 
Goiás (GO) 
Chico Abreu 
João Campos 
Jovaír Arantes 
Leandro Vilela 
Leonardo Vilela 
Luiz Bittencourt 
Marcelo Melo 
Pedro Chaves 
Pedro Wilson 
Professora Raquel Teixeira 
Ronaldo Caiado 
Rubens Otoni 
Sandes Júnior 
Sandro Mabel 
Tatico 
Total GoIás: 15 
Mato G~osso do Sul (MS) 
AntÔnio Carlos Biffi 

PT 
PSC 

PDT 

PSDB 
PTB 
PSDB 
PV 
DEM 
PSDB 
PP 
PR 
PSDB 
PT 
DEM 
PSDB 

PT 
PMDB 
PP 
PR 
PP 
PSDB 

PSB 

PPS 
PR 
PMDB 
PT 
DEM 

PSB 

PMDB 

PR 
PSDB 
PTB 
PMDB 
PSDB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PT 
PSDB 
DEM 
PT 
PP 
PR 
PTB 

PT 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPbs S. 
Prb 1m 

Não 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Não 

Sim 
PmdbPscPtc	 Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Prb	 1m 

Não 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Não 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

Sim 
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Antonio Cruz 

Dagoberto 

Gemido Resende 
NelsonTmd 
Waldemór Moka 
Waldir Neves 
Total Mato Grosso do Sul: 7 
Paraná (PR) 
Airton Roveda 
Alceni Guerra 
Alex Canziani 
Andre Vargas 
Angelo Vanhoni 
Assis do Couto 

Barbosa Neto 

Cezas- Silvestri
 
Chico da Princesa
 
Ditceu Sperafico
 
Dr, Rosinha
 
Eduardo ScílUTB 
Gustavo Fruet 
Hennes Parcianello 
Luiz Carlos Hauly 
Luiz Carlos Seeím 
Marcelo Almeida 
Moacir MicheJetto 
Nelson Meurer 
Odilio Balbinotti 
Osmar Serraglio 
Ratinho Junior 
Ricardo Barros 
Rocha LoUl'CS 
Takayarna 
Total Paranti: ZS 
Santa Catarina (SC) 
AngelaAmin 
Carlito Merss 
Celso Maldanar 
Décio LiTt18 
EdinhoBez 
Fernando CONja 
Gcrvásio Silva 
João Matos 
João Pizzolatti 
José Carlos Vieira 
Nelson Goetten 
Valdir Colatto 
Vignatti 
Zonta 
Total Santa Catarina: 14 
Rio Grande do Sul (aS) 
Adão Pretto 
Afonso Hamm 

PP 

PDT 

PMDB 
PMDB 
PMDB 
PSDB 

PR 
DEM 
PTB 
PT 
PT 
PT 

PDT 

PPS 
PR 
PP 
PT 
DEM 
PSDB 
PMDB 
PSDB 
DEM 
PMDB 
PMDB 
PP 
PMDB 
PMDB 
PSC 
PP 
PMDB 
PSC 

PP 
PT 
PMDB 
PT 
PMDB 
PPS 
PSDB 
PMDB 
PP 
DEM 
PR 
PMDB 
PT 
PP 

PT 
PP 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Não 

Sim 
Nilo 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Não 

PmdbPscPte Sim 
Nilo 
Nilo 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPfc SÍln 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPte Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PmdbPscPte Sim 
Não 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Não 
Sim 

PmdbPscPte	 Sim 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 

Beto Albuquerque	 PSB PsbPdtPCdoBPnmPhs Sim 
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Cezar Schirrner 
Darclsio Perondi
 
Oennano Bonow
 
Henrique Fontana
 
Luciana Genro
 
Lu.ls Carlos Heinze
 
Luiz Carlos Busato
 

Manuel.. DÁviJa 

Marco Maia
 
Maria do Rosário
 
Matteo Chiarelli
 
Mendes Ribeiro Filho
 
Onyx Lorenzoni
 
Paulo Pimenta
 
Paulo Roberto
 
Pepe Vargas
 

POJnpeo de Mattos 

pTQfessor Ruy Pauletti
 
Rena.to Molling
 
Sérgio Moraes
 
Tarcfsio Zinuncnnann
 

Vieira da Cunha 

Vilson Covatti 
Tota' Rio Grande do Sul: 26 

o ,SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - De
volvo a presidência ao nosso titular, Deputado Arlindo 
Chinaglia. 

o Sr. Narcio Rodrigues, 1°Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente. 

O SR. MIGUEL CORRÊA JR. - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MIGUEL CORRÊAJR. (PT-MG. Pelaordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 
anterior; votei de acordo com a orientação do partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa o Requerimento de Destaque de Bancada nO 
4 no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, I, e § 2°, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, destaque para vo
tação em separado do art. 2° do Substitutivo 
oferecido pela Comissão Especial à Proposta 
de Emenda à Constituição n° 558-A, de 2006, 
que 'dispõe sobre a inclusão da CPMF nas 
disposições do § 2° do art. 76 do ADCT da 
Constituição Federal'. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 
2007. - Antonio Carlos Pannunzio, Líder 
do PSDB." 

Prb 
PMDB POldbPsePte SiIn 

PMDB PlndbPsePtc SiJTl 
DEM Não 
PT Sifil 
PSOL Não 
PP Sim 
PTB Sim 

PsbPdtPCdoBPnutPhs S.PCdoB p~ l~ 

PT SiIn 

PT SiJTl 
DEM Não 
PMDB PlndbPsePtc Sim 
DEM Não 
PT Sim 
PTB Sim. 
PT Sim 

PsbPdtPCdoBPDlllPhs S'PDT Prb nD 

PSDB Não 
PP , Sim 
PTB Sin1. 
PT Sim 

PsbPdtPCdoBPnutPhs S.PDT unPrb 
PP Sitn 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
falar contra, concedo a palavra ao Deputado José Ge
nolno. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Deputado Carlos Willian. 
O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, este DVS é o mais importante de todos, porque, 
se isso for retirado do texto, desqualffica-se toda a es
trutura do projeto, e os Deputados responsáveis e com
prometidos com esta Nação trabalharam diuturnamente 
para aprovar o texto da Constituição. Portanto, este DVS 
que exclui o art. 2° acaba com todo esse programa que 
o Governo tão elabora para a população brasileira. 

A CPMFfoicriadano Governodo Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, estende-se há mais de 14 anos. 

Chamo a atenção dos que se opõe a este projeto, 
que várias vezes se reuniram em torno deste microfo
ne para dizer que os que são a favor do projeto estão 
atrás de cargos e emendas parlamentares. Isso não 
é verdade, porque as emendas parlamentares estão 
sendo liberadas também para a Oposição. Eles não 
vão ao microfone dizer isso. Agora, ser Oposição e 
querer participar do Governo é demais. 

Sr. Presidente, apenas para que a população 
brasileira saiba, amanhã, quando a Oposição sair às 
ruas, será vaiada, porque está tentando conseguir vi
tórias demagógicas na Casa em cima dos Deputados 
de bem e compromissados deste País. 
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Para se ter idéia, com o desconto da CPMF, um 
Parlamentar vai tirar do seu subsidio apenas 45 reais. 
Será que isso faz falta no bolso desses Parlamentares 
que são contra esse imposto? 

Sr. Presidente, somos contrários a este DVS. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

encaminhar, concedoapalavra ao nobre Deputado An
tonio CarlosPannunzio, que falará a favorda matéria. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Semrevisão doorador.) - Sr. Presidente, carlssimas 
Deputadas e Deputados, não é praxe o Parlamentar 
vir à tribuna responderalgumasquestõesque tenham 
sido ditas pelo orador antecedente quando se está 
defendendoposição a favor ou contra a matéria,mas 
não vou deixar passar a oportunidade. 

Digo issoporque, emprimeirolugar, asoposições 
naCâmaradosDeputados nãoestãoem buscade car
gos do Governo. Se o nobre oradorque me antecedeu 
tem a preocupaçãocom uma repartiçãonuma propor
ção diferentedaquela que havia sido imaginadapelos 
Parlamentares da basedo Governo, nãotodos, apenas 
alguns, pode ficar tranqüilo: as oposições dispensam 
esses cargos. Não há por que seguir nessa linha. 

Emsegundo lugar, certamente, os Parlamentares 
aqui presentes, qualquerum, da Oposiçãoou da base 
do Governo, não têm nenhuma preocupação com a 
sua contribuição pessoal, individual, se isso pudesse 
resolveros problemas da área da saúde no Brasil.Po
derramos até fazer uma contribuiçãocom base numa 
alfquota muito maior, se isso só incidisse sobre nós, 
Parlamentares, Deputados e Senadores, mas, infe
lizmente, a realidade é outra: a CPMF incide sobre o 
povobrasileiro e sobre o setor produtivoe incide mais 
e de forma injustasobreos mais pobres, como já ficou 
sobejamentedemonstrado. 

A CPMF significa, para cada trabalhador bra
sileiro, uma média que vai de, no mfnimo, 4 dias da 
sua labuta,do seu trabalho, do seu suor, e chega, em 
alguns casos, a 9 dias por ano. Essa é a contribuição 
de cada brasileiro. 

Tenho certeza de que, para os brasileiros, mui
tos humildes, pequenos assalariados, a CPMF não é 
bem-vinda. Não importa que ela tenha sido criada no 
GovernoFernando HenriqueCardoso. Orgulhamo-nos 
de,nummomento de muita necessidade, nummomento 
de crise econômica, ter lido a coragem de sustentar um 
projetode lei que certamentenão agradava a socieda
de, como este também não agrada,mas entendemos 
quenaquele momento eranecessário. Entendemos llue 
o setorde saúde, particularmenteo Sistema Únicode 
Saúde, nãosubsistiriase não fossea coragem daque
les tantos que defenderam e, mais que isso, votaram 
a favor da CPMF naquela época. 

É desnecessário dizerque muitosdosque estão 
empolgados hoje, quandoa conjuntura é completamen
te diferente, quando há um superávit de mais de 60 
bilhõesde reais,entusiasmam-se agoraparatirar os 9 
dias de trabalhodo pequenoassalariado, do pequeno 
trabalhador brasileiro. É deplorável essa mudança de 
atitude. Não há explicaçãopara legitimaresse ato. 

Sr. Presidente, este destaque é a última oportu
nidade - a última, repito - que temos para acabarde 
vez com a CPMF. Se for aprovado, ou seja, se votar
mos "não" e a base não alcançar os 30B votos, não 
haveráCPMF, porque ele suprime o art. 2° do substi
tutivoapresentado pelo Relator. Então, fica muitoclaro 
que esta é a última oportunidade que, no caso, têm 
aqueles que são a favorde defender os pequenos, o 
setor produtivo, o trabalhador brasileiro. Seus nomes 
estarão marcados para sempre nesses quadros que 
demonstramo resultadoda votação. 

Por isso, Sr. Presidente, o PSDB encaminha o 
voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
José Genorno, que falará contra o requerimento. 

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
manutenção do texto é a confirmação, para a maioria 
desta Casa, das decisões tomadas tanto em relação 
ao substitutivo quanto àquelas outras matérias que 
votamos hoje. 

É importante quetodosos Parlamentares da ban
cadado PTe da basedo Governo estejam em plenário, 
para confirmarmos, no caso deste destaque, a vonta
de majoritária dos que votaram pela CPMF, olhando 
para o financiamentodas políticas públicas que estão 
dando resultado para o povo brasileiro. 

Portanto, o voto é "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Paulo Abi-Ackel, que falará a favordo requerimento. 

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, em primeiro lugar, gostaria de demonstrar 
a minha surpresa ao ver nobres Parlamentares, por 
quem inclusive nutro respeito e consideração, que, 
no passado, quandoa economiabrasileirafraquejava 
e não havia recursos para a saúde, lutavam contra a 
aprovação da CPMF. E hoje, numa situação absolu
tamente diferente, quando sobram recursos, quando 
folga a arrecadação, quando há sobranoTesouro, são 
os mesmos Parlamentares que lutam para aprovar a 
CPMF, alterando o discurso antigo, modificando com
pletamente o modo de pensar. 
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É surpreendente e ao mesmo tempo lamentá
vel ver esta Casa com uma base de Governo que ora 
pensa de uma forma, ora pensa de outra. Isso porque 
estão em jogo os interesses particulares e os de seus 
amigos e apaniguados que ocupam cargos importan
tes nos escalões mais altos da República e nos órgãos 
mais importantes desta Nação. 

Todos sabem que este é o último momento para 
se restabelecer a ordem, para se restabelecer o res
peito ao bolso do brasileiro, sobretudo do mais pobre. 
Esta é a última oportunidade que temos para fazer com 
que a CPMF seja extinta. Fico perplexo em ver Depu
tados que ficavam insistindo a respeito do absurdo da 
CPMF no tempo em que o País não tinha recursos para 
a saúde, e.hoje, quando está provado que os recursos 
não foram destinados à saúde e serão destinados, 
sim, para cobrir o déficit da Previdênciá, que foi gera
do em razão da má gestão do Governo Lula, estão em 
posição' completamente diferente: lutam para aprovar 
a CPMF. É o time "vira-folha", é a torcida "vira-tolha": 
ora pensa de um jeito, ora pensa de outro, de acordo 
com a conveniência do seu futuro polftico, dos seus 
amigos, dos seus interesses pessoais. 

Todos sabem que a CPMF é péssima para o bolso 
do brasileiro. É ótima para os cofres do Governo, por
que sobram recursos. O Governo não tem mais onde 
colocar esses recursos e os utiliza para propaganda 
ideológíca e partidária, para criação de cargos de con
fiança, cargos como o de Mangabeira Unger e de seu 
Ministério, que não chegou a existir, mas foi formado. 
Houve gastos, ocorreu a criação de muitos cargos. 

Minhas senhoras e meus senhores, fica um último 
apelo. Todos sabem quão danosa será a CPMF para 
o bolso.dos mais pobres, para a economia em geral e 
para a formação da poupança interna. Os argumentos 
defendidos aqui por personalidades, por economistas 
importantes são, na verdade, a toada de um Governo 
que quer mais e mais dinheiro, mas não sabe fazer 
nada certo com esse dinheiro, não sabe utilizar bem 
os recursos, não sabe fazer uma boa gestão, não sabe 
preparar a saúde. 

Assim como a CPMF não serviu ao propósito de 
. melhorar a saúde do povo brasileiro, também a DRU 
e a CIQE não resolveram o problema das estradas. 
Por esta razão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen
tares, apelo para que V.Exas. reflitam, pensem um 
pouco mais. 

Ainda que estejamos derrotados, a Oposição terá 
dado mostra de que fizemos uma vigflia em defesa do 
interesse do povo brasileiro. Rico não se preocupa com 
CPMF. Mas a classe média está preocupada e tem de
monstrado que não quer a renovação do imposto. E o 
Governo não precisa desses recursos. 

Poderia falar aqui horas a fio. Há uma última chan
ce: a votação em separado do art. 2° do substitutivo, 
que temos de suprimir. Por essa razão, encaminhamos 
a favor do DVS e não do texto, para encerrar definitiva
mente essa famigerada CPMF, que já não serve mais 
aos interesses para os quais foi criada. Não serve mais 
à saúde, por isso precisa ser extinta. 

Muito obrigado. 

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
foram votadas várias medidas provisórias no Sena
do. Uma cancelou o mandato de Mangabeira Unger, 
o breve. Outra é a de n? 374. A sessão do Senado foi 
encerrada. Será feito o envio das medidas à Câmara 
dos Deputados. V.Exa. já definiu que, se a chegada 
ocorrer antes da meia-noite, a pauta será sobrestada? 
A Mesa já recebeu a Medida Provisória n° 374? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não 
a recebemos ainda. 

O SR. FERNANDO CORUJA - Logo mais vou 
verificar se já chegou. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pode 
vir aqui verificar. Venha aqui agora. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação o dispositivo destacado: 

"Art. 2° Fica acrescentado o seguinte 
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias: 

''Art. 95. O prazo previsto no caput do 
art. 84 deste Ato das Disposições Constitu
cionais Ti"ansitórias fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2011. 

§ 1° Fica prorrogada, até a data refe
rida no caput deste artigo, a vigência da Lei 
n° 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas 
alterações. 

§ 2° Até a data referida no caput deste 
artigo, a aliquota da contribuição de que trata 
o art. 84 deste Ato das Disposições Constitu
cionais Irensltàties será de trinta e oito cen
tésimos por cento, facultado à lei reduzi-Ia ou 
restabelecê-Ia, total ou parcialmente, mantida 
a parcela de destinação de que trata o inciso 
I do § 2° do referido art. 84 e reduzidas, na 
proporção das parcelas previstas nos incisos 
1/ e 11I do mesmo dispositivo, as respectivas 
destinações". 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
votam os Srs. Uderes? 

O SR. LIRA MAIA (DEM-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o Brasil que nos assiste já concluiu que nós do 
Democratas somos contra a prorrogação da CPMF. Na 
condição de Deputado novo nesta Casa, às vezes fico 
confuso ao ouvir discursos de que a CPMF se destina 
a resolver o problema da área de saúde brasileira. Fico 
perguntando-me: o que estão fazendo com o dinheiro 
vindo da CPMF, se no Brasil a saúde agoniza em vários 
cantos? O dinheiro da CPMF não está sendo usado na 
saúde. Se o discurso é para esse fim, a saúde neste 
Pais deveria estar muito melhor. 

O problema da saúde não será resolvido, mas 
será amenizado se votarmos nesta Casa a regulamen· 
tação da Emenda Constitucional n° 29. 

O 'Democratas vota "não". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o PSDB? 
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
PSDB obviamente vota "não", mas há que se reconhe
cer, inclusive a base do Governo, que a Oposição está 
aqui. A Oposição sabe qUe está fazendo um gesto pa
triótico. Quem está no Governo nos criticou por realizar
mos reforma patrimonial, por arrumarmos o Estado, por 
não aumentarmos o número de funcionários públicos. 
No passado, fizemos o ajuste fiscal, mas mesmo assim 
tivemos de editar medida provisória criando a CPMF. 
Pois bem, hoje não há mais essas razões. O Governo 
não move uma palha para diminuir despesas. 

Nós aqui achamos que estamos fazendo o bem 
para o Brasil. Os 'brasileiros estão vendo que a Opo
sição está aqui querendo fazer o Governo parar de 
engordar. Isso baixa a produtividade, baixa a compe
titividade do Brasil. Estão usando todo o trabalho que 
fizemos lá atrás ... 

(O microfone é desligado.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A li
derança da Minoria vai fazer a orientação. 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB·PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
PSDB obviamente vota "não", até porque se trata da 
última oportunidade de rejeitarmos, mandarmos para 
bem longe a CPMF. 

Por isso nós todos estamos lutando nesta hora, 
esperandc que o sono já tenha chegado a alguns da 
base do Governo, o cansaço os tenha levado para 
casa, para os hotéis, porque agora reside a oportuni
dade última de a Oposição fazer valer aquilo que tem 
sido a luta permanente. Por incrível que pareça, esta-

mos falando da possibilidade de retirar um ônus que 
recai sobre o povo, ou seja, fazer com que a população 
gaste menos em tributo. Parece algo simples, fácil de 
o Deputado defender no palanque, e infelizmente, na 
hora do voto, não é tão simples, porque outros inte
resses se apresentam. 

A Minoria vota "não". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o PP? 
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP vota 
"sim" e convoca seus Deputados para comparecerem 
ao plenário, para encerrarmos esta votação. 

O PP vota "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o PR? 
O SR. JOÃO MAIA (PR-RN. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PR vota "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o Bloco Parlamentar PSB/PDTIPCdoB/PMN/PHSI 
PRB? 

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PTB? 

O SR. ARMANDO ABíLIO (PTB-PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB 
vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chlnaglia) - Como 
vota o PSOL? 

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o 
PSOL vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o Governo? 

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
queremos preservar o competente relatório feito pelo 
Deputado Antonio Palocci. Por isso votamos "sim". Os 
339 Deputados da base do Governo votam "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PT? 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim", pela 
manutenção do relatório do Deputado Antonio Palocei. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC? 

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMOB
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PV? 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 50319 

o SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - "Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PPS? 

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS 
encaminha "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus.lugares, a fim de ter inicio a votação pelo siso 
tema eletrônico. 

Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do visar de cada 

posto.. 
O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or

dem. Sém revisão do orador.) - Sr.Presidente, o sitedo 
Senado Federal, acessado há exatamente 5 minutos, 
divulga: "Projeto de Lei de Conversão n" 26, de 2007, 
proveniente da Medida Provisória n" 374, de 2007. 
Aprovada com emenda do Relator-Revisor, a matéria 
retoma à Câmara dos Deputados". 

Com esse resultado já no site do Senado, acre
dito que V.Exa. poderá considerar o recebimento pela 
Cãmara dos Deputados. Dessa forma, não há como 
haver a continuidade da discussão dessa matéria a 
partir dJ meia-noite, ou seja, daqui a 5 minutos. 

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

OSR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. apalavra. 

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
recomendaria ao Deputado Ronaldo Caiado que procu
rasse o Secretário-Geral da Mesa do Senado para fazer 
essa consulta, porque não temos como responder. 

O.SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O 
Deputado foi claro. É o site do Senado. 

O SR. MAURíCIO RANDS - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O,SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem_ 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MAURíCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o processo 
legislativo é solene. Tem de haver redação final e veri
ficação de autógrafos. O processo legislativo é solene. 
Portanto, não há qualquer tramitação oficial. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não. 
S.Exa. apenas deu o informe do que leu no site. 

O SR. MIRO TEIXEIRA (BlocoIPDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - É tempo real. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Agra
deço a informação. 

Espero que ninguém informe à Mesa, como foi 
aventado, que o portador foi encontrado em Planaltina, 
há pouco! (Risos.) 

O SR. MAURíCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - O site é como papel, aceita 
tudo, como os microfones. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, registro de forma muito rápi
da importante fato ocorrido ontem nesta Casa. Cumpri
mento todas as Lideranças partidárias, de forma muito 
especial as da Oposição, do Democratas, do PSDB, 
do PPS, que perceberam a importância do projeto que 
regulamenta o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnológico. Em razão dessa compreensão, 
não obstrulrarn a pauta de votações e permitiram que 
o Plenário da Câmara aprovasse o projeto. 

Cumprimento o Deputado Narcio Rodrigues, que 
conduziu aquela sessão. É importante ressaltar que, 
naquele momento, a Câmara dos Deputados pôde per
ceber que estávamos tratando de política de Estado, 
não de política de governo. 

O jornal O Globo, esta semana, publicou a infor
mação de que o Orçamento do ano que vem do FNDCT 
prevê 2,8 bilhões de reais para investimentos em ino
vação. Isso é o dobro do que foi executado em 2006, 
o que mostra o compromisso do Presidente Lula e do 
Governo com o apoio à inovação, ao desenvolvimento 
cientifico e tecnológico, instrumento fundamental para a 
política industrial, tecnológica e de comércio exterior. 

Quero destacar que para este ano estão previstos 
150 milhôes de reais para investimentos em inovação 
em micro e pequenas empresas, e que hoje o programa 
de biodiesel brasileiro só está sendo possivel graças 
aos investimentos que nos últimos anos têm sido feitos 
nas áreas de ciência e tecnologia e inovação. 

Portanto, Sr. Presidente, quero cumprimentar a 
V.Exa. e a toda a Casa, a todas as Lideranças par
tidárias, pela importância dessa compreensão, que 
permitiu à Câmara dos Deputados viver um momento 
grande, à altura das expectativas da população brasi
leira, no dia de ontem. 

Muito obrigado. 

O SR. MAURíCIO RANDS - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MAURíCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é com pesar 
que venho registrar o falecimento, na noite de ontem, 
em Pernambuco. do empresário Roberto Ferraz. Ro
bertinho, como era conhecido, era empresário do ramo 
de restaurantes, dono de um bar que já se tornou tradi
cional no Recife - reduto de poetas, artistas, boêmios, 
intelectuais e militantes da cidade do Recife. 

Pernambuco inteiro está de luto pela morte do 
nosso companheiro Roberto Ferraz. Eu quero aqui 
registrar este momento de tristeza para todos nós e 
estender nossos votos de pesar à sua famllia e aos 
seus inúmeros amigos. 

Nossas homenagens ao nosso Robertinho Fer
raz, lá de Floresta. 

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Creio, Sr. Presidente, 
acho que toda a Casa está querendo saber isto: pro
cede a informação de que faltam apenas 3 destaques 
para serem votados? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - De
pendendo do resultado de votação, são 3. 

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Então, são mes
mo 3 destaques. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Deixe
me explicar. Existem 4 destaques, porém, se um dos 
3 primeiros for aprovado, o último estará prejudicado. 
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Considerando, Sr. 
Presidente, que esta votação automaticamente será 
prorrogada até 1h, eu pediria a V.Exa. que prorrogas
se, portanto, a sessão. Não precisaria ser agora. En
fim, está-se em processo de votação e, em votação, 
ela já automaticamente seria prorrogada. Mas V.Exa. 
a prorrogaria até 1h, porque então nós votaríamos 
mais uma. Convocando a extraordinária para 1h, nós 
poderfamos terminar tudo até as 3 horas da manhã. 
E, considerando que chegaríamos às 3h, fica assegu
rado o direito de amanhã termos apenas sessões de 
debates pela manhã e à tarde. 

Eu acho que essa informação V.Exa. disse por 
alto; não se pode dizer daí, V.Exa. disse "desde que 
terminasse tarde". Eu não vou fazer como alguém que 
chega ai e diz: "O senhor vai dispensar?" Dispensar, 
não. Considerando-se que foi até tarde e cumpriu-se a 
finalidade da convocação extraordinária desta semana, 
então, automaticamente, abre-se sessão de debates. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Have
ria sessão de debates à tarde. 

O SR. ROBERTO MAGALHÃES - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois 
não. Tem V.Exa. a palavra. 

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (DEM-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. 
falou da possibilidade de um destaque, dentre os que 
faltam, ser prejudicado. Eu perguntaria: é o nono? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Veja,se 
o texto chegar até o final, sem alteração nenhuma... 

Eu vou objetivar, porque senão vai criar polê
mica. 

O SR. ROBERTO MAGALHÃES - É o nono? 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - É o 

nono. 
O SR. ROBERTO MAGALHÃES - Eu queria di

zer a V.Exa. apenas o seguinte. Hoje conversei com o 
Secretário Dr. Mozart Vianna, meu velho amigo, e na 
realidade nós temos ar uma divergência, Claro que não 
posso me confrontar com a Mesa, mas, na realidade, 
a nossa divergência está em que a Mesa entende que, 
como esse n° 9 foi de minha autoria na Comissão Es
pecial e agora está destacado aqui, ele prevê mais um 
inciso no ar!. 5° da Constituição Federal, que estabelece 
os direitos e garantias individuais. Então, acrescenta 
mais um item, para criar mais uma garantia individual, 
que será a de que ninguém será submetido a tributo 
provisório que seja prorrogado ou restaurado. 

Então, quero dizer que lamento muito, porque en
tende a Mesa que será contraditório prorrogar a CPMF 
e, na mesma emenda, proibir prorrogação. 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Quando 
dissemos que "se não houver alteração no texto ficará 
prejudicado" há essa condicionante. Por quê? Porque 
o texto vai permitir a prorrogação da CPMF. Portanto, 
quando na emenda de V.Exa. está dito que ninguém 
será submetido a prorrogação ou renovação de tribu
to instituído em caráter provisório e, se aprovado, ela 
continua, como poderíamos admitir que esta pudesse 
sequer ser votada, dado que ela entraria em vigor na 
mesma data, anulando aquilo que teria sido aprovado 
anteriormente? Então, teríamos, se aprovada a Emen
da n° 28, dois terços contrários, com o agravante de 
que os direitos fundamentais do art. 5° da Constituição 
Federal prevalecem sobre as regras da CPMF, o que 
impediria a cobrança desta. É por isso que colocamos 
dessa forma. Se for mantido, a( estaria prejudicado. Se 
houver alteração, aí cabe a emenda de V.Exa. 

O SR. ROBERTO MAGALHÃES - Sr. Presidente, 
só quero dizer o seguinte: respeito a posição da Mesa 
Diretora e reconheço um dos argumentos, em razão do 
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qual os advogados recorrerão aos tribunais. Mas, na ver
dade, o que existe é que há um principio de que a lei só 
pode ser aplicada quando ela é preexistente. Se ambos 
entram em vigor no mesmo momento, um dispositivo 
não se pode aplicar ao outro.Ambos entrariam em vigor 
e estaria assegurada a prorrogação da CPMF. Ocorre 
que, ao mesmo tempo, a partir daquela data não se po
deria mais, ninguém estaria mais submetido a imposto 
provisório que fosse prorrogado ou restaurado. 

Então, eu só quero dizer isto: nós vamos per
der a oportunidade de enriquecer o elenco de nossas 
garantias individuais e vamos deixar de modernizar, 
de dar um grande avanço ao nosso Direito Tributário 
Constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mui
to bem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Va
mos encerrar a votação. 

Algum Deputado ainda não votou? (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Está 

encerrada a votação. 

Resul_..do do. votaçfto
 
SiTn.:
 
N"iio:
 
.A.bstenç,tlo:
 
Total da '"<:) laçilo:
 
Art. 17:
 
ToUl.l Qu.o~: 

' €>rl.entaç:H.o 
PrrtdbPsc-Pt.c:
 
PT:
 
.PsbPdt:PCdoBPrn.n.PhsPrb:
 
DE""'I.:
 
pson:
 
PR.:
 
P'P:
 
P-r:B:
 
P"V:
 
P'PS:
 
PSOL:
 
"""" rJ."ol<J::R..I.A. : 
G-D"V .: 

P'nrl.a:n--.e'U....r 
Ror_I...... ~)
 

ÂI:l.gela Portela
 
Edi<> I.....<>pes
 
rv.Iarcio J,-""q'U-eirn
 

:I\.o'I:aria Helena 

'N"eudo CarrtpOS
 
(.Jr:zenj" .R.oc::hn
 
Tota) Ro.............n: 6
 
.A......pé <AP)
 
Da.1va. Figueiredo
 

E vnn.d.r'Q 1'I'li lho:rn.en 

L ....u::e...i:rn. P i:rn.entel 

Se"bastiAo Bala R.ocha. 

To..... .AJnap.d= .... 
Pará <P'.A.)
 
Asdrubal I3e...eees
 
Bet<> Faro
 
Elcionc 'Elarbnlh.o
 

G-iovnnnl Q ......c:i:n::tz 

Lira J'tr,.;1"aia.
 
Lücio "Vale
 
Paulo Rocha
 
"Vic PjT'OS Franco
 

A Presidência vai proclamar o resultado: 

VOTARAM 

SIM 340
 
NÃO 102
 
ABSTENÇÃO 4
 
TOTAL 446
 

MANTIDO O ART. 2° DO SUBSTITUTIVO OFE
RECIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO 

Proposição: PEC N°558/2006 - DVS N° 4 PSDB - AR
TIGO 2° DO SUBSTITUTIVO - Nominal Eletrônica 

Início da votação: 26/09/2007 23:52 

Encerramento da votação: 27109/2007 00:07 

Presidiram a Votação: 

Narcio Rodrigues 

Arlindo Chinaglia 

3 ..0 ..102

...... 6
 
1
 
.... 7
 

Si.-n, 
5i'Q"'l.
 
Sin"l
 
'Nilo
 
Nilo
 
Sin'l
 
Sim
 
SíO'1 
Sbn. 
'N"o
 
'Nilo
 
'Nilo
 
Sim. 

PArtido Oloco Voto 

SiTrllPT --P'I\.IfD8 Prndb'PscPtc Sim 
I:>~ 'N"o 

P5bPdtPCdoSPrnnPhs s"SE> Prb Irrt.... Sim. 
J~SDB ~lJo 

Si.-n 
PsbPdt:P'CdoBP':nu1Phs S' 

"T 
PCdoJ3. Prb :.~ 

PR. Si.:rn 
PsbPdilPCdoBP:Jn....Pha g'

"DT Prb :).1TIo 

pl"'toot"DB P:rn.dbPsc.Ptc Si rn 
ss-r Shn 
Pl'YIDl3 PrndbI'"'sc-Ptc Sim 

P'sbPd1..PCdo'J3PrnnPhs Si_PDT Prt> n> 
DEtvJ" 'N"'o 
PRo Si~ 

PT Sim 
:DF~ 'Nilo 
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Wandenkolk Gonçalves 
Wladimir Costa 
Zé Geraldo 
Zenaldo Coutinho 
Zequinha Marinho 
Total Pará: 13 
Amazonas (AM) 
Átila Lins 
Carlos Souza 

Marcelo Serafim 

Praciario 
Rebecca Garcia 
Sabino Castelo Branco 
SilE':s Câinara 

Vanessa Grazziolin 

Total Amazonas: 8 
RondonJa (RO) 
Anselmo de Jesus 
Eduardo Vaiverde 
Emandes Aznorim 
Lindomar Garçon 
Marinha Raupp 

Mauro Nazíl" 

Moreira Mertdes 
Natan Donadon 
Total Rondonia: 8 
Acre (AC) 
Fernando Melo 
Flaviano Melo 
Henrique .Aforrso 
I1derlei Cordeiro 
Nilson Mourão 

Perpétua Almeida 

Sergio Petecão 

Total Acre: 7 
Tocantins (TO) 
João Oliveira 

Laurez Moreim 

Lázaro Botelho 
Moises Avelino 
NIlmarRuiz 
Osvaldo Reis 
Vicentinho Alves 
Total Tocantins: 7 
Maranhão (MA) 
Carlos Brandão 

Cleber Verde 

Clóvis Fecury 
Davi Alves Silva Júnior 

PSDB 
PMDB 
PT 
PSDB 
PMDB 

PMDB 
PP 

PSB 

PT 
PP 
PTB 
PSC 

PCdoB 

PT 
PT 
PTB 
PV 
PMDB 

PSB 

PPS 
PMDB 

PT 
PMDB 
PT 
PPS 
PT 

PedaB 

PMN 

DEM 

PSB 

PP 
PMDB 
DEM 
PMDB 
PR 

PSDB 

PRB 

DEM 
PSC 

Não 
PrndbPscPtc	 Sim
 

Sim
 
Não
 

PrndbPscPtc	 Sim 

PmdbPscPtc Sim
 
Sim
 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S.
 
Prb rrn
 

Sim
 
Sim
 
Sim
 

PmdbPscPtc Sim
 
PsbPdtpCdoBPmnPhs S.
 
Prb rm
 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs _


NPrb ao
 

Não
 
PmdbPscPtc Sim
 

Sim 
PmdbPscPtc	 Sim
 

Sim
 
Sim
 
Sim
 

PsbPdtPCdoBPmnPhss:Pro	 1~ 

PsbPdtpCdoBPrnnPhs S. 
Prb	 rrn 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Não 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

Abstenção 
PmdbPscPtc Sim 
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Domingos Dutra 

Flávio Dino 

Gastão Vieira 

Julião Atnin 

Pedro Fernandes 
Pedro Novais 
Pinto Itamaraty 
Professor Setimo 

Ribamar Alves 

Roberto Rocha 
Sarney Filho 
Sebastião Madeira 
Waldir Maranhão 
Total~aranhão:17 
Ceará (CE) 
Anibal Gomes 

Ariosto Holanda 

Amon Bezerra 

Chico Lopes 

Ciro Gomes 

Eudes Xavier 
Eugênio Rabelo 
Eunicio Oliveira 
Flávio Bezerra 
Gorete Pereira 
José Guimarães 
José Linhares 
José Pimentel 
Leo Alcântara 
Manoel Salviano 
Marcelo Teixeira 
Mauro Benevides 
Paulo Henrique Lustosa 
Raimundo Gomes de Matos 
:Vicente Arruda 
Zé Gerardo 
Total Ceará: 21 
Piauí (PI) 

Átila Lira 

B. Sá 

Ciro Nogueira 
Júlio Cesar 
Marcelo Castro 
Nazareno PonteIes 

Osmar Júnior 

Paes Landint 
Total Piaui: 8 

PT 

PCdoB 

PMDB 

PDT 

PTB 
PMDB 
PSDB 
PMDB 

PSB 

PSDB 
PV 
PSDB 
PP 

PMDB 

PSB 

PTB 

PCdoB 

PSB 

PT 
PP 
PMDB 
PMDB 
PR 
PT 
PP 
PT 
PR 
PSDB 
PR 
PMDB 
PMDB 
PSDB 
PR 
PMDB 

PSB 

PSB 

PP 
DEM 
PMDB 
PT 

PCdoB 

PTB 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S-
Prb Im 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S-
Prb 1m 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Não 
PmdbPsc.Ptc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

Não 
Sim 
Não 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S-
Prb 1m 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rrn 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

Sim 
Sim 

PmdbPscPte Sim 
PmdbPscPte Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPsePtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Não 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs s. 
Prb 1171 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S-
Prb 1m 

Sim 
Abstenção 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

Sim 
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Rio Gr....de do Norte (RN) 
Betinho Rosado DEM Sim 

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb irn 

Fátima Bezerra PT Sim 
Felipe Maia DEM Não 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc Sim 
João Maia PR Sim 

Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rrn 

Total Rio Grande do Norte: 7 
Parafba (PB) 
Armando Abílio PTB Sim 

Damião Feliciano POT PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rrn 

Efraim Filho DEM Nilo 
Luiz Couto PT Sim 
Rômulo Gouveia PSDB Não 
Vital do Rego Filho PMDB PmdbPscPu: Sim 
Wellington Roberto PR Sim 
·Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc Sim 
Total Paraiba: 8 
Pernambuco (PE) 

AnaArraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs S-
Prb rm 

Armando Monteiro PTB Nilo 
Bruno Araújo PSDB Não 
Canos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc Sim 
Carlos Wilson PT Sim 
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc Sim 
Eduardo da Fonte PP Sim 

Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

Fernando FeITO PT Sim 

Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

Jrtooêncro Ofiveíra PR Sim 
José Mendonça Bezerra DEM Não 
José Múcio Monteiro PTB Sim 

Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb. 1m 

Mauricio Rands PT Sim 
Paulo Rubem Santiago PT Sim 
Pedro Eugênio PT Sim 

Renildo Calhei"", PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Prb 1m 

Roberto Magalhães DEM Nilo 

Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

Wolney Queiroz PDT P.bPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

Total Pernambuco:. 21 
Alagoas (AL) 
Augusto Farias PTB Sim 
Benedito de Lira PP Sim 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc Sim 
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Cristiano Matheus 

Francisco Tenorio 

Givaldo Carimbilo 

Joaquim Beltrão 
Mauricio Quintella Lessa 
Olav:> Calheiros 
Total Alagoas: 9 
Sergipe (SE) 
Albano Franco 
Eduardo Amorim 
Iran Barbosa 
Jackson Barreto 
Jerônimo Reis 
Mendonça Prado 

Valadares Filho 

Tota! Sergipe: 7 
Bahia (DA) 

Alice Portugal 

Antonio Carlos Magalhães Neto 
Colbcrt Martins 

Daniel Almeida 

Edigar Mão Branca 
Edson Duarte 
Fábio Souto 
Guilhenne Menezes 
João Almeida 
João Carlos Bacelar 
João Leão 
Jorge Khoury 
José Carlos Aleluia 
José Carlos Araújo 
José Rocha 
Joseph Bandeira 
Jusmari Oliveira 
Jutahy Junior 
Luiz Carreira 
Marcelo Guimarães Filho 

Marcos Medrado 

Mário Negromonte 
Nelson Pellegrino 
Paulo Magalhães 
Roberto Britto 
Sérgio Barrudas Carrseíeo 

Severiano Alves 

Tonha Magalhães 

Uldurico Pinto 

Veloso 
Walter Pinheiro 

PMDB 

PMN 

PSB 

PMDB 
PR 
PMDB 

PSDB 
PSC 
PT 
PMDB 
DEM 
DEM 

PSB 

PCdoB 

OEM 
PMDB 

PCdoB 

PV 
PV 
OEM 
PT 
PSDB 
PR 
PP 
DEM 
DEM 
PR 
PR 
PT 
PR 
PSDB 
DEM 
PMDB 

POT 

PP 
PT 
DEM 
PP 
PT 

POT 

PR 

PMN 

PMDB 
PT 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rrn 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb nu 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 

Não 
PmdbPscPtc Sim 

. SiTO 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

Não 
PmdbPscPtc Sint 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Pro 1m 

Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Não 

PTOdbPscPt<: Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S' 
Prb 1m 

Sim 
Sim 
Não 
Sitn 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro 1m 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb lITI 

PntdbPscPtc Sim 
Sim 
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Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 

PmdbP.cPte Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

Abstenção 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPh. S. 
Prb srn 

Não 
Sim 

PmdbPscPte Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Prb rrn 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs
S'Prb Jm 
Não 
Sim 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Não 
Sim 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Não 

Zezéu Ribeiro 
Total Bahia: 32 
Minas Gerais (MG) 

Ademir Cantilo 

Alexandre Silveim 
AntÔnio Andmde 
Antônio Roberto 
Aracely de Paula 
Bi/ac Pinto 
Carlos Willian 
Ciro Pedrosa 
Eduardo Barbosa 
Elismar Pmdo 
Fábio Ramalho 
Fernando Diniz 
George Hilton 
Geraldo Thadeu 
Gílmar Machado 
Humberto Souto 
.Jaime Martins 
Jairo Ataide 

JiI Moraes 

.João Bittar 
João Magalhães 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 

PT 

PDT 

PPS 
PMDB 
PV 
PR 
PR 
PTC 
PV 
PSDB 
PT 
PV 
PMDB 
PP 
PPS 
PT 
PPS 
PR 
DEM 

PCdoB 

DEM 
PMDB 

losé Santana de Vasconcellos 

lúlio Delgado 

luvenil Alves 
Leonardo Monteiro 
Leonardo Quintão 
Linceln Portela 
Luiz Fernando Faria 
Márcio Reinaldo Moreira 
Marcos Montes 
Maria do Canno Lara 
Maria Lúcia Cardoso 
Mãiio de Oliveira 

Mério Heringer 

Mauro Lopes 
Miguel Corrêa Ir. 

~~clMartini 

Narcio Rodrigues 
Odair Cunha 
Paulo Abi-Ackel 
Paulo Piau 
Rarael Guerra 
Reginaldo Lopes 
Rodrigo de Castro 
Saraiva Felipe 
Virgílio Guimarães 
Vitor Penido 

PR 

PSB 

S.Part. 
PT 
PMDB 
PR 
PP 
PP 
DEM 
PT 
PMDB 
PSC 

PDT 

PMDB 
PT 

~s 

PSDB 
PT 
PSDB 
PMDB 
PSDB 
PT 
PSDB 
PMDB 
PT 
DEM 
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Total Minas Gerais: 48 
Espirito Santo (ES) 
Camilo Cola 
lriny Lopes 
Jurandy Loureiro 
Leio Coimbra 
Luiz Paulo VeJlozo Lucas 

Manato 

Neucimar Fraga
 
Rita Camata
 
Rose de Freitas
 

Sueli Vidigal 

Toml Espírito Santo: 10 
Rio de Janeiro (RJ) 
Alexandre Santos 
Andreia Zito 

Arnaldo Vianna 

Ayrton Xerez
 
Bernardo Ariston
 

Brizola Neto 

Carlos Santana
 
Chico Alencar
 
Chico DAngelo
 
Cida Diogo
 
Deley
 
DT. Adilson Soares
 
Dr. Paulo Cesar
 

Edmilson Valentim 

Edson Ezequiel
 
Edson Santos
 
Eduardo Cunha
 

Eduardo Lopes 

Felipe Bornier 

Fernando Gabeira
 
Fernando Lopes
 
Filipe Pereira
 
Geraldo Pudim
 
Hugo Leal
 

.Jair l3olsonaro 
Jorge Bittar 
Leandro Sampaio 

Léo Vivas 

Leonardo Picciani
 
Luiz Sérgio
 
Marcelo ltagiba
 

Miro Teixeira 

Neilton MuliJD 

PMDB 
PT 
PSC 
PMDB 
PSDB 

PDT 

PR 
PMDB 
PMDB 

PDT 

PMDB 
PSDB 

PDT 

DEM 
PMDB 

PDT 

PT 
PSOL 
PT 
PT 
PSC 
.PR 
PR 

PCdoB 

PMDB 
PT 
PMDB 

PSB 

PHS 

PV 
PMDB 
PSC 
PMDB 
PSC 
PP 
PT 
PPS 

PRB 

PMDB 
PT 
PMDB 

PDT 

PR 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

Pm.dbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb Im 

Sim 
PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

PmdbPscPtc Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S. 
Prb Im 

Não 
PmdbPscPte Sint 
PsbPdtPCdoBPntnPhs S. 
Prb Im 

Sim 
Não 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim. 
Sim. 
Sim 

PsbPdtPCdoBPm.nPhs S· 
Prb Im. 
Pm.dbPscPtc SÍln 

Sim 
PJDdbPscPtc SÍIn 
PsbPdtPCdoBPm.nPhs S. 
Prb Im 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

Não 
Pm.dbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sint 
PmdbPscPtc SiOI 

PmdbPscPte SiOl 
Não 
SiOl 
Não 

PsbPdtPCdoBPntnPhs S· 
Prb Im 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPOlhPhs S. 
Pro Im. 

Sim 
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Nelson Bornier
 
Pastor Manoel Ferreira
 
Rodrigo Maia
 
Sitnão Sessim
 
Solange Almeida
 
Solange Amaral
 
Suely
 
Vinicius Carvalho
 
Total Rio de Janeiro: 41
 
SiJo Paulo (SP) 

Abelardo Camarinha 

Aldo Rebelo 

Aline Corrêa 
Antonio Bulhões 
Antonio Carlos Mendes Tharne 
Antonio Cartos Pannunzio 
Antonio Palocci
 
Arlindo Chinaglia
 
Arnaldo Faria de Sã
 
Arnaldo Jardim
 
Arnaldo Madeira
 
BetoMansur
 
Cândido Vaecarezza
 
Carlos Sampaio
 
Carlos Zarattini
 
Celso Russornenno 
Cláudio Magríio
 
Devanír Ribeiro
 
Dr. Nechar
 
Dr. Tahnir
 

Or. Ubiali 

Duarte Nogueira 
Edson Aparecido 
Emanuel Fernandes 
Fernando Chucre 
Franciseo Rossi 
F rank Aguiar 
Guilherme Campos 
Ivan Valente 
Janete Rocha Pietá 
Jilmar 'Tatto 

João Dado 

João Paulo Cunha 
José Anfbal 
José Eduardo Cardozo 
José Genoíno 
José Paulo T6ffano 
Julio Semeghini 
LobbeNeto 
Lueiana Costa 

Luiza Erundina 

PMDB 
PTB 
DEM 
PP 
PMDB 
DEM 
PR 
PTdoB 

PSB 

PCdoB 

PP 
PMDB 
PSDB 
PSDB 
PT 
PT 
PTB 
PPS 
PSDB 
PP 
PT 
PSDB 
PT 
PP 
PPS 
PT 
PV 
PV 

PSB 

PSDB 
PSDB 
PSDB 
PSDB 
PMDB 
PTB 
DEM 
PSOL 
PT 
PT 

PDT 

PT 
PSDB 
PT 
PT 
PV 
PSDB 
PSDB 
PR 

PSB 

PrndbPsePtc Sim 
Sim 
Não 
SiITl 

PmdbPscPtc SiITl 
Não 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
Pro Im 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro 1m 

SiITl 
PmdbPscPtc Não 

Não 
Não 
Sim 
Art. 17 
Não 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Abstenç40 
Não 
Sim 
Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

Não 
Não 
Não 
Não 

PmdbPscPtc Não 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro 1111 

Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Não 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Pro ao 
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Marcelo Ortiz 

Márcio França 

Michel Temer 
Milton Monti 
Nelson Marquezelli 

Paulo Pereira da Silva 

Paulo Renato Souza 
Paulo Teixeira 
Regis de Oliveira 

Reinaldo Nogueira 

Renato Arnary 
Ricardo Izar 
Ricardo Tripoli 
Roberto Santiago 
Silvinho Peccioli 
Silvio Torres 
VadãoGomes 
Valdemar Costa Neto 
Vanderlci Macris 
Vicentinho 
Walter Ihoshi 
William Woo 
Total São Paulo: 63 
Mato Grosso (MT) 
Carlos Abicalil 
Carlos Bezerra 
Eliene Lima 
Homero Pereira 
PedroHenry 
Thelma de Oliveira 

'Vallenir Pereira 

Wellington Fagundes 
Total Moto Grosso: 8 
Distrito Federal (DF) 
Augusto Carvalho 
Jofran Frejat 
Laerte Bessa 
Magela 
Rodovalho 

Rodrigo Rollemberg 

Tadeu Filippelli 
Total J>lstrito Federal: 7 
Goiás (GO) 
Chico Abreu 
Joíio Campos 
Jovair Arantes 
Leandro Vilela 
Leonardo Vilela 
Luiz Bitteneourt 
Marcelo Melo 
Pedro Chaves 

PV 

PSB 

PMDB 
PR 
PTB 

PDT 

PSDB 
PT 
PSC 

PDT 

PSDB 
PTB 
PSDB 
PV 
DEM 
PSDB 
PP 
PR 
PSDB 
PT 
DEM 
PSDB 

PT 
PMDB 
PP 
PR 
PP 
PSDB 

PSB 

PR 

PPS 
PR 
PMDB 
PT 
DEM 

PSB 

PMDB 

PR 
PSDB 
PTB 
PMDB 
PSDB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Pro ,1m 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Pro 1m 

Não 
Sim 

Pmdl:>PscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb rrn 

Não 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Não 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro Im 

Sim 

Não 
Sim 

PmdbPscPlc Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro Im 

PmdbPsePtc Sim 

Sim 
Não 
SiD1. 

PmdbPscPte Sim 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
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Pedro Wilson 
Professora Raquel Teixeira 
Ronaldo Caiado 
Rubens Otoni 
Sandes Júnior 
Sandro Mabel 
Tatico 
Total Goiás: IS 
Mato Grosso do Sul (MS) 
Antônio Carlos Biffi 
Antonio Cruz 

Dagoberto 

Geraldo Resende 
Nelson Tmd 
Waldemir Moka 
Waldir Neves 
Total Mato Grosso do Sul: 7 
Paraná (PR) 
Airton Roveda 
Alceni Guerra 
Ale,.. Canziani 
Andre Vargas 
Angelo Vanhoni 
Assis do Couto 

Barbosa Neto 

Cezar Silvestri 
Chico da Princesa 
Dilceu Spemfico 
Dr. Rosinha 
Eduardo Sciarra 
Gustavo Fruet 
Hermes Parcianello 
Luiz Carlos HauJy 
Luiz Carlos Setim 
Marcelo Almeida 
Moacir Micheletto 
Nelson Meurer 
Odflio BaIbinotti 
Osmar Sermglio 
Ratinho Junior 
Ricardo BalTOS 
Rocha Loures 
Takayama 
Total Paraná: 25 
Santa Catarina (SC) 
Angela Arnin 
Carl ito Merss 
Celso MaIdaner 
Décio Lima 
EdinhoBez 
Fer-rando Coruja 
Gervésio Silva 
João Matos 
João Pizzolatti 

PT 
PSDB 
DEM 
PT 
PP 
PR 
PTB 

PT 
PP 

PDT 

PMDB 
PMDB 
PMDB 
PSDB 

PR 
DEM 
PTB 
PT 
PT 
PT 

PDT 

PPS 
PR 
PP 
PT 
DEM 
PSDB 
PMDB 
PSDB 
DEM 
PMDB 
PMDB 
PI> 
PMDB 
PMDB 
PSC 
PP 
PMDB 
PSC 

PP 
PT 
PMDB 
PT 
PMDB 
PPS 
PSDB 
PMDB 
PP 

Sim. 
Não 
Nilo 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Prb rm 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPsePtc Sim 

Não 

Sim 
Nilo 
Sim 
Sim 
Sim. 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

Não 
Sim 
Sim 
Sín1 
Nilo 
Nilo 

PmdbPscPtc Sim 
Não 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Pm.dbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
Pm.dbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc: Sim. 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Sim 

PmdbPsc:Ptc Sfm 
Sim. 

PrndbPsc:Ptc Sim 
Não 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
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Jnsé Carlos Vieim
 
Nelson Goetten
 
Valdir Colotto
 
Vignatti
 

.	 Zonta 
Total Santa Catarina: 14 
Rio Grande do Sul (RS) 
Adão Prctto 
Af"onso Hwnrn 

Beto Albuquerque 

CC7.aJ" Schinner
 
Darcfsio Perondi
 
Germano Bonow
 
Henrique Fontana
 
Ibsen Pinheiro
 
Luciana Genro
 
Luis Cartos Hcin7;c
 
Luiz Carlos Busato
 

Manuela DÁvila 

Marco Maia 
Maria do RosArio 
Matteo Chiarelli 
Mendes Ribeiro Filho 
Onyx Lorenzoni 
Paulo Pimenta 
Paulo Roberto 
PepeVargas 

Porrrpoo de Mattos 

Prof'CSSOT Ruy Paulctti 
Sérgio Moraes 
Tarcísio Zinunennann 

Vieira da Cunha 

Vilson Cavatti 
Total Rio Grande do Sul: 26 

OSR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento de destaque de bancada n° 5, 
do Democratas, no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeremos, nos lermos 
do art. 161, V, § 2°, do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado do § 1° 
do art. 95, acrescentado ao Ato das Disposi
ções Constituições Transitórias pelo art. 2° do 
Substitutivo apresentado pelo Relator à PEC 
n° 558/06, com o objetivo de suprimi-lo. 

Saladas Sessões, 18desetembrode2007. 
- Ronaldo Caiado, Vice-Uder do DEM". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pror
rogo a presente sessão por 1 hora. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
falar contrariamente, concedo a palavra ao Deputado 
Wilson Santiago. Destaque de Bancada n° 5. 

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, todos esta
mos conscientes da importãncia da CPMF. Portanto, 
votamos contra o destaque e "sim" ao texto. 

DEM Nilo 
PR Sim 
PMDB PmdbPscPtc Sirn 
PT Sim 
PP Sim 

PT Sim 
PP Sim 

PsbPdtPCdoBPrrmPhs S.PSB Pro 1m 
PMDB P:rr,dbPscPtc Si m 
PMDB PrndbPscPtc Sim 
DEM Nilo 
PT Sirn 
PMDB PnldbPscPte Sim 
PSOL Não 
PP Sim 
PTB Sim 

PsbPdtPCdoBPnulPlts S.PCdoB Prb	 Im 

PT Sím 
PT Sim 
DEM Não 
PMDB PmdbPsePtc Sitn 
DEM Não 
PT Sim 
PTB Sim 
PT Sim 

PsbPdtPCdoBPntnPhs S.PDT	 tmPrb 
PSDB Não 
PTB Sim 
PT SilTl 

PsbPdtPCdoBPnulPlts S.PDT Prb	 1m 

PP	 Sim 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Ronaldo 
Caiado. que falará a favor da matéria. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, não entendo - e a sociedade também não 
- essa posição hlbrida. Entendo bem do hibridismo 
na agricultura, mas tenho uma dificuldade enorme de 
entender essa prática hfbrida na polltica, 

Vejam os senhores a pressa em votar essa ma
téria. O partido com o maior número de Parlamentares 
é o PMDB. Na tarde de hoje, o Senador Valter Pereira 
deu parecer contrário à medida provisória que cria o 
"Ministério do Mangabeira Breve", e o Lfder do PMDB, 
Senador Valdir Raupp, orienlou a bancada contra a 
aprovação da proposta. 

Essa posição foi clara. TraIa-se de um recado 
claro de que o partido não está de acordo com aquilo 
que está ocorrendo em relação à votação da CPMF. 
No entanto, estamos vendo aqui a continuidade da 
votação, em apoio exatamente ao texto do Relator, 
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Deputado Antonio Paloccl. Vejam a incoerência! Vejam 
a incongruência que existe nesse processo! 

Então, Sr. Presidente, o que precisamos deixar 
claro é que querem negociar no Senado Federal. E que, 
se na Câmara dos Deputados há 340 votos favoráveis, 
então aqui a fatura já foi paga?! É essa a posição?! 

Então, é hora de não aceitarmos mais esse pro
cesso demagógico que está instalado na Casa. Asso
mam à tribuna Parlamentares que dizem que a Saúde 
é que será atendida. Usam a Saúde como pano de 
fundo para aumentar a carga tributária no Pais! E o 
mais grave é que um Ministro, do PMDB também, o da 
Saúde, o Temporão, resolveu dar uma de bravo. Não 
ameaçou o Ministro da Fazenda nem o do Planejamen
to, mas os médicos. Ele disse: 'Vou aumentar a con
sulta de 7 para la reais"- o preço para ter engraxado 
um par de sapatos -, "aumentar os procedimentos de 
média complexidade e a diária nas UTls". Mas, vejam 
os senhores, ele também disse: "Se não aprovarem a 
CPMF, cancelarei os aumentos." 

Vejam bem: faca no peito, ameaças em cima de 
uma classe que hoje sustenta a saúde neste Pais, 
exatamente os médicos e os profissionais das áreas 
de enfermagem e técnica. 

Este é o Governo que quer mais 44 bilhões, que 
não tem direção para a saúde nem orientação para 
amanhã vir a apoiá-Ia. A Emenda Constitucional nO 
29 já prevê corretamente como ela será financiada: 
exatamente o custo do exerc/cio anterior acrescido 
do crescimento que tenhamos no PIB nominal. O que 
queríamos hoje era votar a lei complementar, como 
último esforço nesta madrugada. 

Sr. Presidente, quero dizer a V.Exa. que é com 
tristeza que a classe médica, da qual faço parte e me 
orgulho muito, recebe essa ameaça do Ministro da 
Saúde, tentando usar chantagem para a aprovação 
da CPMF nesta Casa. 

Concluo, Sr. Presidente, pedindo a V.Exa.que vo
temos a lei complementar, que será exatamente 10% 
sobre a receita corrente bruta do Governo. Assim, pas
sará de 45 bilhões de reais para 63 bilhões de reais o 
financiamento da saúde, sem necessidade da CPMF. 

Por isso, Sr. Presidente, nosso voto é "não" ao 
Destaque para Votação em Separado n° 5. Esta é a 
posição do Democratas para salvar o que ainda resta 
da esperança do povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
José Genofno, que falará contra a matéria. 

O SR. JOSÉ GENOfNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, nosso voto é "sim", para con
firmar como este Pais está melhorando na economia, 
no crescimento, na distribuição de renda, no salário 

mini mo, no Bolsa-Familia e na saúde. E vamos regu
lamentar a Emenda nO 29. 

Portanto, nosso voto é "sim", convocando os Srs. 
Deputados para estarem em plenário para continuar 
confirmando quorum favorável à CPMF. 

"Sim", Sr. Presidente! 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Onyx 
Lorenzoni, que falará a favor da matéria. 

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, aqueles que assistem à TVCâmara, há pouco 
disse aqui o Deputado José Genoino que a saúde no 
Brasil melhorou. 

Os que nos vêem de casa devem só pensar um 
pouquinho.Melhorou, Dr.Darcfsio Perondi? Para quem? 
Para quem entra em fila não melhorou. Para quem 
precisa de cirurgia não melhorou. Para quem precisa 
de atendimento especializado não melhorou. Para os 
hospitais, Dr. Darcísio Perondi, melhorou? Não. 

As Santas Casas estão todas à beira da falência. 
A dengue não está debelada. Doenças que acreditá
vamos controladas batem à porta das casas nas pe
quenas, médias e grandes cidades. Crianças indigenas 
morrem por falta de atendimento. 

Por que é mesmo que a manicure tem de traba
lhar 7 dias por ano para dar dinheiro para o Governo? 
E está nos jornais de hoje que a percepção da corrup
ção no Brasil aumentou no Governo Lula. 

Por que é mesmo que um mecânico tem que tra
balhar 8 dias para pagar a CPMF ano que vem? Por 
que é mesmo que um caminhoneiro tem que arriscar 
a vida 12 dias em cima da boléia de um caminhão? 
Para dar dinheiro para o Presidente Lula se reeleger? 
para manter seu projeto de poder? para perpetuar o 
PT no poder? Porque aqueles que estão apoiando o 
assalto ao bolso do trabalhador brasileiro - é só contro
lar quem está votando pela CPMF - haverão de pagar 
com o próprio mandato na próxima eleiçãol 

É importante perguntar se há alguma razão para 
isso, considerando que o Governo tem de superávit pre
visto neste ano, dinheiro novo no caixa, 60 bilhões. Se 
tirarmos o dinheiro da Previdência, estaremos falando 
de 36 a 37 bilhões, só de dinheiro novo. Por que o Go
verno não usa esse dinheiro e dá um affvio às pessoas 
no Brasil? Por que o Governo Lula não permite que o 
Brasil recupere sua competitividade? 

Há uma lista de 178 palses que são avaliados. O 
Brasil está em 114° lugar, perdendo para o Equador e 
para as Guianas. Que pais é este em que se assalta a 
dona-de-casa, o trabalhador, o estudante, o empresário, 
com impostos escorchantes? Que pais é este em que 
as pessoas têm que trabalhar 7 a 8 dias por ano só para 
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sustentar um Governo que não resolve os problemas 
brasileiros, mas resolve os de seus apaniguados? 

E ainda, quandovaiao exterior, o Presidente Lula 
tema caradurade dizerqueo SupremoTribunal Federal 
está equivocado, que o mensalão não aconteceu. 

Sr.Presidente, isso é mais dinheiropara um Go
verno que se organiza da pior maneira: entregando 
cargos,' latifúndios improdutivos, usando a máquina 
pública:E tudo isso para quê? Para fazer caixa. 

Não! Chega de pagar impostosno Brasil! Chega 
de CPMFI 

O'SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votaçãoo dispositivo destacado: 

"§ 1° Fica prorrogada, até a data rete
rida no caput deste arrigo, a vigência da Lei 
n" 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas 

,alterações." 

O:SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Como 
votam os Srs. Líderes? 

OSR. EMANUEL FERNANDES(PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tão exigindo um curto e grosso "não". Acho que os 
partidos que dão sustentação ao Governo querem 
um "não" também.Estão pedindo. Não quer dizer que 
estou aceitando, 

Insisto emdizerque, no passado, ao criara CPMF, 
o Governo Fernando Henrique fez o dever de casa: 
reforma patrimonial, reforma fiscal, corte de cargos 
dentro do Governo. Ou seja: se se fizer o dever de 
casa, não é preciso CPMF. Mas, para isso, é preciso 
ter bons Secretários, bons Ministros e saber cortar, 
como os Governos do PSDB faz nos Estados. Que o 
Lula corte e comece a trabalhar. 

O' PSDB vota "não". 
O SR.BENEDITODE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP vota 
"sim"e convoca seus Deputados ao plenário. 

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM-RJ. Pela 
ordem..Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o 
Democratasorienta o valo "não". 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem.Sem revisãodo orador.) - Sr.Presidente, o PPS 
vota "não". 

O SR.CHICOALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aos 23 mi
nutosdo dia 27 de setembro, pedimosas bênçãos de 
São Cosrne e de São Damião para que, de fato, haja 
reforma patrimonial distributiva neste Pais. 

O PSOL vota "não". . 
O SR.LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Semre

visãodo orador.) -Sr. Presidente, o PTvota "sim",pela 
manutenção do texto do Deputado Antonio Palocci. 

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB-RJ. 
Pelaordem.Sem revisãodo orador.)- Sr.Presidente, 
o PTB vota "sim". 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/ 
PMDB-RN. Pelaordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, na penúltima votação, o PMDBdeu 77 vo
tos favoráveis e na última deu 78. Nesta votação, em 
homenagem ao Deputado RonaldoCaiado, queremos 
alcançar os 80 votos "sim". 

Faço este apelo à bancada do PMDB. 
O SR. L1NCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PR 
vota "sim", 

O SR. MIROTEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem.Sem revisãodo orador.)- Sr.Presidente, o PDT 
vota "sim". 

Quero fazer uma correção às palavras do Líder 
do PSDB. Não foi o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso que criou a CPMF. Foi o Presidente Itamar 
Franco. 

E vamos defendê-lo dos ataques do PSDBI 
O SR.JOSÉ PAU LOTÓFFANO(PV-SP. Peiaor

dem.Sem revisão do orador.) - Semrevisão do orador.) 
- Sr. Presidente, o Partido Verde orienta o voto "sim". 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem.Sem revisãodo orador.)- Sr.Presidente, a li
derança da Minoria orienta o voto "não". 

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 
Pelaordem.Sem revisãodo orador.) - Sr.Presidente, 
a liderança do Governo orienta o voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)- Que
ro saber se a distribuiçãode bolachas pelo Deputado 
Sandro Mabel tem a ver com o Dia de São Cosme e 
São Damiãol (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico. 

Está iniciada a votação. 
.Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto. 
O SR. DÉCIOLIMA - Sr.Presidente, peço a pa

lavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V. Exa. a palavra. 
O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, no calor deste 
debate exaustivo, cansativo, mas aguerrido realizado 
por esta Casa, sinto-me na obrigação de defender o 
Estado de Santa Catarina e a representação legítima 
do povo catarinense, que foi injustamente atacada. 

Esta Casa e o Brasil conhecem Santa Catarina. 
É um Estado bem dividido, marcado pela ausência de 
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latifúndios, por uma economia solidária, pela presença 
empreendedora de empresários que trouxeram os tra
çoseuropeus da socialdemocracia. É um Estado quese 
dijerencia de muitos lugares da nossaFederação. É la
mentável quetenha sidocitadonestedebate umcartaz 
exposto na FIESp, entidade que reúne os empresários 
e que, na verdade, é dirigida por um preposto que não 
representa a pujança e o sentimento solidário de Santa 
Catarina. Porisso, tomoa defesa neste momento, mesmo 
no campo da adversidade da maioria esmagadora dos 
Deputado Federais, dos quaissomos 16que votaram a 
tavor da CPMF, dostrabalhadores, daspessoas humildes, 
das pessoas que querem ver estePais renascer. 

Sr.Presidente, quero finalizar registrando minha 
solidariedade à Deputada Angela Amin e aos Depu
tados Celso Maldaner, Carlilo Merss, Edinho Bez, 
Zonta, Nelson Goenen, Djalma Berger, João Matos, 
João Pizzolattl, Vignani, ValdirColatto.Mesmo na ad
versidade, unimo-nosnesta matéria em nomedo nos
so Pais. Não temos medo daquele cartaz colocado à 
frente da Federação das Indústrias, porque pior seria 
se ele estivesse à frente de movimentossindicais, de 
movimentos dos trabalhadores, da maioria do senti· 
mento do povo catarinense, o qual estamos aqui re
presentando. 

Não vou citar o nome do Deputado, mas pelo 
menos a Bahia deve desculpas nesta noite ao povo 
catarinense. 

O SR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Conce
do a palavra ao DeputadoWladimir Costa. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Deputado Magela. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Depu1ado Neucimar Fraga. 
O SR. NEUCIMARFRAGA (PR-ES. Pelaordem. 

Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, chamo a aten
ção dos membrosda Comissãode SeguridadeSocial 
da Cãmara dos Deputados. Na semana passada, o 
Jornal Nacionalveiculou matériasobreumjovemde 23 
anosque tevesuavisão restaurada coma implantação 
de uma córnea importada dos Estados Unidos. 

Sras. e Srs. Deputados, hámaisde 29 mil pessoas 
no Brasil aguardandotransplantede córnea.Os Esta
dos Unidos captam 90 mil córneas por ano e só con
seguemtransplantar45 mil.Normalmente, os médicos 
brasileiros particulares importam córneasdos Estados 
Unidos, como foi mostrado no Jornal Nacional. 

Apesar de a Constituição proibir a importação 
de órgãos e tecidos, há uma portaria do Ministério da 
Saúde que permite a importaçãode córneas parafins 
de transplante. 

Apelo à Comissão de Seguridade Social e à 
FrenteParlamentar da Saúdeparaque o SUS importe 
córneas e realize o transplante dos 29 mil brasileiros 
que aguardam na fila. 

Sabemos que o Brasil gasta quase R$400 mi
lhões por ano com transplantes. Poderia gastar mais 
um pouco mais,cerca de R$80 milhões, para importar 
30 mil córneas dos Estados Unidos. 

Acredito, Sr. Presidente, quea Frente Parlamentar 
da Saúde e a Comissão de Seguridade Social poderiam 
dar grande contribuição para se reduzir a fila de qua
se 70 mil brasileirosque agUardam por transplantede 
órgão.Se assim nãofizermos, passaremos a entender 
que não há interessena reduçãona fila daquelesque 
aguardam a cirurgia, porquequanto mais pessoasna 
fila mais caro será um órgão no mercado paralelo. 

Essaé a única razãoparao Ministérioda Saúde. 
que paga pelo transplante de córnea importada, não 
autorizar a importação paratodosos pacientes do SUS. 
Porquesabemos que há pacientesque podem pagar 
por uma córnea importada, que custa de 600 a 2 mil 
dólares, bem como pelos serviços de um profissional 
médicoda redeparticular. Acredito quea Comissão de 
Seguridade Social e a Frente Parlamentar da Saúde 
podemchegara um entendimento com o Ministérioda 
Saúde a fim de que se passe a importar dos Estados 
Unidos córneas para transplante. 

O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inte
ressanteseriaque os parespresentes, principalmente 
aqueles que têm memória curta, fizessem pequenas 
contas de somar. Se em 1994o trabalhadorbrasileiro 
que ganhava até 3 salários minimostinhade trabalhar 
20 dias para comprar a cesta básica, esse mesmo 
homem hoje compra a cesta básica com 10 dias de 
trabalho. Se em 1994 havia no Brasil 39 milhões de 
pessoasabaixoda linhade pobreza, essequantitativo 
hoje é de apenas 19 milhões. 

É óbvioque algumacoisa mudou. O Pais passou 
por um processo de mudanças, mas não super1iciais, 
como as que aconteceram no passado, em que a eco
nomia crescia, mas concentrando renda. Refiro·me a 
mudanças substanciais, eis que o Brasil cresce com 
distribuição de renda. Eas vozes quese levantam neste 
momento contra a CPMF são as mesmas que no pas
sado mantinham este Pais com graves desigualdades 
sociais. Boa parte daquelescontrários à CPMF repre
sentanestaCasaum setorda população brasileira que 
não gosta de pagar impostos. Como seria o Pais se 
essesegmento não pagasseimpostos? Seria possível 
a redistribuição de renda? Seráque aquelesque sone
gam, hajavistaa fragilidade donossosistema tributário, 
gostam de ter uma CPMF que permite o cruzamento 
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entre os tributos, ao tempo em que inibe aqueles que 
pagam pouco Imposto de Renda, mas que movimentam 
milhões de reais em suas contas correntes? Será que 
esses seriam descobertos sem a CPMF? 

É óbvio que na Casa existe um diferencial muito 
forte. Há aqueles que querem transformar este Pais 
para permitir que a dona-de-casa, o comerciário, o ta
xista se sintam cidadãos e não precisem se empregar 
em fazenda do Norte do Brasil na condição análoga 
à de escravos - lembrem V.Exas. dos 19 milhões de 
brasileiros anteriormente abaixo da linha de pobreza. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou 
encerrar a votação. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Está 
encerrada a votação. 

Resultado de votação: 

R..es..lt:ado da 'Votaçiio 
Sim: 
N"ão:
 
Abstençilo:
 
To1:al da. Vot..açiio:
 
.A......-t.. 17:
 
ToUl.l Quorum:
 

OrJ.enc:..çllo
 
PrndbPscPt.c:
 
PT:
 
PsbPdIlP'CdoBPrT1rl.P'hsPrb: 
DENI: 
PSJ:»S: 
PR: 
PP:
 
PTB:
 
PV":
 
PPs:
 
PSOL, 
l'<lI~ORIA: 
G'C>V.: 

Pa..IH~cnll:;..r
 
R.oralInft ~)
 

.A.ngela Portela 
13dio .I.....opes 
.M.-arcio Junqueira 
:J"oo.lcudo Campos 
.....ot R..oralD1ls: 4 
A. pá (A..P)
 
J:»alvo. Figueiredo
 

Eva.ndro J\.I'Iilhorn.c:n 

Lucenira. Pimentel 

Sebnst.:iiJ.o Ba.la.. R.ocha 

Total .Â-D'1Iapá: 4
 
Pará <p.A.)
 
Â-sdruba,l Bentes
 
Bet.o Foro
 
Elcionc Ba.rbalbo
 

GiovB.DInj QueiT'Uz 

I~i:ra JIr",oot Bin
 
Lúcio V"nle
 
Paulo Rocha
 
Vic Pires Franoco
 
"""""andenk:olk: Gonçalves
 
'VVladirnir CoSta
 
Zé Geraldo 

SIM 
NÃO 
ABSTENÇÃO 
TOTAL 

VOTARAM 

335 
97 

5 
437 

MANTIDO O § 1° DO ART. 95. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO 

Proposição: PEC N° 558/2006 - DVS N° 5 DEM - § 
1° DO ARTIGO 95 - Nominal Eletrônica 

Início da votação: 27109/2007 00:24 

Encerramento da votação: 27109/2007 00:35 

Presidiram a Votação: 

Arlindo Chinaglia 

335 
97 
S 
437 
1 
438 

Partido 

PT 
P~B 

DE:f\..ot:. 
PP 

PT 

FedaS 

PR

P:DT 

P1'-1[DB 
PT 
P~DB 

PDT 

DE"" 
PR. 
PT 
DEI\tI: 
PSDB 
P~DB 

PT 

Sim
 
Sim
 
SiD'1 
1'l"0 
Nilo 
Sir.n
 
SilTJ.
 
SiTn.
 
Sim
 
Nilo
 
Não
 
Não 
Sim 

Bloco 

PrndbPscPlc 

v .._ 

Sim
 
Sim
 
Não 
Sim 

Sim. 
PsbPdilPCdoBPrnn.Phs s-
Prb	 Jlm. 

Sim 
PsbPdt.PCdoBPrnnPhs S-
Prb	 )Im. 

PrndbP19cPt:c	 Sim 
Sim 

PrndbPscPt:c Sim. 
PsbPdtPCdoBPtt1.n.Phs S· 
Prb	 1m. 

Não 
Si...." 
SiJn 
....ã.o 
....ao 

P.rndbPseP'tc	 Sil'TI 
Si 1'71. 
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Zenaldo Coutinho 
Zequinha Marinho 
Total ParA: :13 
Amazonas (AM) 
Átila Lins 
Carlos Souza 

Marcelo Semfim 

Pmciano 
Rebecca Garcia 
Sabino Castelo Branco 
Silas Câmara 

Vanessa Grazziotin 

Total Amazonas: 8 
Rondonia (RO) 
Anselmo de .Jesus 
Eduardo Valveroe 
Ernandes AtTlorirn 
Lindornar Garçon 
Marinha Raupp 

MauroNazif 

Moreira Mendes 
Natan Donadon 
Total Rondonia: 8 
Acre (AC) 
Fetnando Melo 
Flaviano Melo 
Henrique Afonso 
Ilderlei Cordeiro 
Nilson Moul'áo· 

Perpétua Ahneida 

Sergio Petecão 

Total Acre: 7 
Tocantins (TO) 
.João Oliveira 

Laurez Moreira 

Lázaro Bou:lho 
Moises Avelino 
NIltnar Ruiz 
Osvaldo Reis 
Vicentinho Alves 
Total Tocantins: 7 
MaranhAo (MA) 
Carlos Brandão 

Cleber Verde 

Clóvis Fecury 
Davi Alves Silva .Júnior 
Domingos Dutra 

FlAvio Dino 

PSDB 
PMDB 

PMDB 
PP 

PSB 

PT 
PP 
PTB 
PSC 

PCdoB 

PT 
PT 
PTB 
PV 
PMDB 

PSB 

PPS 
PMDB 

PT 
PMDB 
PT 
PPS 
PT 
PCdoB 

PMN 

DEM 

PSB 

PP 
PMDB 
DEM 
PMDB 
PR 

PSDB 

PRB 

DEM 
PSC 
PT 
PCdoB 

Não 
PmdbPscPtc Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rrn 

Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Pro	 1m 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs N·ã 
PI'b o 

Não 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc	 SiDJ 

SitTl 
SitTl 
SitTl 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
PI'b	 1m 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb	 1m 

Não 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
PI'b un 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Não 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
PI'b Im 

Abstenção 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro	 1m 
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Gaetão Vieira 

Julião Antin 

Pedro Fernandes 
Pedro Novais 
Pinto ltarnaraty 
Professor Setimo 
Roberto Rocha 
Saritey Filho 
VValdir~aranhão 

Total~araDhão:15 
Ceará (CE) 
Anibal Gomes 

Ariosto Holanda 

Anlon Bezerra 

Chico Lopes 

Ciro Gomes 

Eudes Xavier 
Eugênio Rabelo 
Eunício Oliveira 
Flávio Bezerra 
Gorete Pereira 
José Guimarães 
José Linhares 
José Pimentel 
Leo Alcântara 
Marcelo Teixeira 
Mauro Benevides 
Paulo Henrique Lustosa . 
Raitnundo Gomes de Matos 
Vicente An'uda 
Zé Gerardo 
Total Ceará: 20 
Piaw(pI) 

Átila Lira 

:8. Sá 
Ciro Nogueira 
Júlio Cesar 
Marcelo Castro 
Nazareno Fonteles 

Osmar Júnior 

Paes Landim 
Total Piauí: 8 
Rio Grande do Norte (RN) 
Betinho Rosado 

Fábio Faria 

Fátima Bezerra 
Felipe Maia 
Her1rlque Eduardo Alves 

PMDB 

PDT 

PTB 
PMDB 
PSDB 
PMDB 
PSDB 
PV 
PP 

PMDB 

PSB 

PTB 

PCdoB 

PSB 

PT 
PP 
PMDB 
PMDB 
PR 
PT 
PP 
PT 
PR 
PR 
PMDB 
PMDB 
PSDB 
PR 
P~DB 

PSB 

PSB 

PP 
DE~ 

PMDB 
PT 

PCdoB 

PTB 

DE~ 

PMN 

PT 
DEM 
PMDB 

PmdbPscPtc Sitn 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro 1m 

PmdbPscPtc 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc 
Não 
Sitn 
Não 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sitn 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb Itn 

Sitn 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Pro 1m 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S-
Prb rrn 

Sim 
Sim 

PlTldbPscPte Sim 
PmdbPscPte Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PlTldbPscPtc SilTl 

Não 
SilTl 

PtndbPscPtc Sitn 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S-
Prb . nu 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Pro rrn 

SilTl 
Abstenção 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb nu 

Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb Im 

Sim 
Não 

PmdbPscPtc SilTl 
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JoâoMaia PR SiJn 

Rogério Marinho PSB 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1111 

Total Rio Grande do Norte: 7 
Para"'a (PB) 
Annando Abflio PTB Sim 

Datnião Feliciano PDT 
PsbPdtPCdoBPnmPhs S' 
Prb 1111 

EfTaitn Filho DEM Não 
Luiz Couto PT Sitn 
RÕIXIulo Gouveia PSDB Não 
Vital do Régo Filho PMDB PtndbPscPtc SiTn 
WeIlington Roberto 
Wilson Santiago 

PR 
PMDB 

Sim 
PTndbPscPtc Sim 

Total Paraíba: 8 
PernalDbuco (FE) 

AnaArraes PSB PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Pro un 

Annando Monteiro PTB Não 
Bruno Araújo PSDB Não 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc Sim 
Cados Wilson PT Sim 
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc Sitn 
Eduardo da Fonte PP Sitn 

Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Pro lTn 

FelTlando Ferro PT SiTn 

Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro Itn 

José Mendonça Bezerra DEM Não 
José Múcio Monteiro PTB Sitn 

Marcos Antonio PRO PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb 1m 

Mauricio Rands PT Sim 
Paulo Rubem Santiago PT Sim 
Pedro Eugênio PT Sim 

Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPtnnPbs S. 
Pro Im 

Roberto Magalhães DEM Não 

Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro Im 

Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb Itn 

Total Pernsntbuco: 20 
Alagoas (AL) 
Augusto Farias PTB Sim 
Benedito de Lira PP Sim 
Carlos Alberto Canuto PMDB P.,.,dbPscPtc Sim 
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc SÍlo 

Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb Im 

Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

Joaquim Beltrão PMDB PtndbPscPtc SiD'l 
Mauricio QuinteUa Lessa PR SÍln 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc Sim 



Setembro de 2007 DIÁRIODA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 50339 

Total Alagoas: 9 
Sergipe (SE) 
Albano Franeo 
Eduardo Arrrorrrn 
Iran Barbosa 
Jaek:son Barreto 
Jerônimo Reis 
Mendonça Prado 

Valadares Filho 

Total Sergipe: 7 
Babia(BA) 

Alice Portugal 

An1.omo Carlos Maga'hães Neto 
Colbert Martins 

Daniel Ahneida 

Edigar Mão Branea 
Edson Duarte 
Fábio Souto 
Guilherme Menezes 
João AlUleida 
João Carlos Bacelar 
João Leão 
Jorge Khoury 
José Carlos Aleluia 
José Carlos Araújo 
José Roeha 
Joseph Bandeira 
Jusrnari Oliveira 
Jutahy Junior 
Luiz BassuITla 
Luiz Carreira 
Mareelo Guimarães FiJho 

Marcos Medrado 

Mário Negromonte 
Nelson Pellegrino 
Paulo Magalhães 
Roberto Britto 
Sérgio Barradas CaM'lciro 

Severiano Alves 

Tonha Magalhães 

Uldurieo Pinto 

Veloso 
Walter Pinbeiro 
Zezéu Ribeiro 
Total Bahia: 33 
Minas Gerais ~G) 

Ademir Catnilo 

AeHon Freitas 
Alexandre Silveira 

PSVB 
PSC 
PT 
PMDB 
DEM 
DEM 

PSB 

PCdoB 

DEM 
PMDB 

PCdoB 

PV 
PV 
VEM 
PT 
PSDB 
PR 
PP 
DEM 
DEM 
PR 
PR 
PT 
PR 
PSDB 
PT 
DEM 
PMDB 

PDT 

PP 
PT 
DEM 
PP 
PT 

PDT 

PR 

PMN 

PMDB 
PT 
PT 

PDT 

PR 
PPS 

Não 
PmdbPscPte Sim 

Sito 
PmdbPsePtc Sim 

Sim 
Não 

PSbPdtPCdoBPmnPbs S. 
Prb .m 

PsbPdtPCdoBPnutPhs S. 
Prb un 

Não 
PrndbPsePte Sim 
PsbPdtPCdoBPtnnPhs S-
Prb .m 

Sim. 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Si... 
Niio 

PrndbPsePtc Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPbs S· 
Prb 1111 

Sim 
Sim 
Não 
Sitn 
Sitn 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S-
Prb 'Dl 

Sito 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb ltn 

PlDdbPseP1.c Sitn 
SiDl 
Sim 

PsbPdtPCdoBPnmPhs S. 
Prb • In. 

SiJn 
Sim 
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PmdbPscPt.c Sim. 
Sim. 
Sim 
Sim. 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim. 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro rrn 

Abstenção 
PmdbPscPtc SiDl 

Sim 
Sim. 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Abst ..Pro ~9RO 

Não 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro Im 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

Não 
Sim 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Não 
Sitn 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Não 

PrndbPscPtc Sim 
Sim 

PrndbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Não 

Antônio Andrade 
Antônio Roberto 
Aracely de Paula 
Bilac Pinto 
Carlos WilIian 
Ciro Pedrosa 
Eduardo Barbosa 
Elismar Prado 
Fàbio Ratnalho 
Fernando Diniz 
George HiJton 
Geraldo Thadeu 
Giltnar Machado 
Humberto Souto 
Jairo Ataide 

Jô Moraes 

João Bittar 
João Magalhães 

PMDB 
PV 
PR 
PR 
PTC 
PV 
PSDB 
PT 
PV 
PMDB 
PP 
PPS 
PT 
PPS 
DEM 

PCdoB 

DEM 
PMDB 

JúHo Delgado 

Juvenil Alves 
Leonardo Monteiro 
Leonardo Quintão 
t.incoln Portela 
Luiz Fernando Faria 
Márcio Reinaldo Moreira 
Marcos Montes 
Maria do Carmo Lara 
Maria Lúcia Cardoso 
Mário de Oliveira 

Mário Heringer 

Mauro Lopes 

Miguel Martini 

Narcio Rodrigues 
OdairCunha 
Paulo Abi-Ackel 
Paulo Piau 
Ra:fael Guc.-no 
Reginaldo Lopes 
Rodrigo de Castro 
Saraiva Felipe 
Virgílio Guirnariies 
Vitor PeDido 
Total Minas Gerais: 47 
Espírito Santo (ES) 
Camilo Cola 
lriny Lopes 
Jurandy Loureiro 
LeIo Coimbra 
Luiz Paulo Vel1ozo Lucas 

José Fernando Aparecido de Oliveira PV
 
José Santana de Vasconcellos PR
 

PSB 

S.Part. 
PT 
PMDB 
PR 
PP 
PP 
DEM 
PT 
PMDB 
PSC 

PDT 

PMDB 

PHS 

PSDB 
PT 
PSDB 
PMDB 
PSDB 
PT 
PSDB 
PMDB 
PT 
DEM 

PMDB 
PT 
PSC 
PMDB 
PSDB 

Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs Sim 
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Neuci.rnar Fraga 
Rita ClUTIata 
Rose de Freitas 

Sueli Vidigal 

Total Espfrlto Santo: IO 
Rio de ....aneiro (R.J) 
Alexandre Santos 
Andreia Zito 

Arnaldo Vianna 

Ayrton Xerez 
Bernardo Ariston 

Brizola Neto 

Carlos Santana 
Chico Alencar 
Chico OAngelo 
Cida Diogo 
Oeley 
Dr. Adilson Soares 
Or. Paulo Cesar 

Edtnilson Valentint 

Edson Ezequiel 
Edson Santos 
Eduardo Cunha 

Felipe Bornie.. 

Fernando Gabeira 
Fernando Lopes 
Filipe Pereira 
Ge....ldo Pudhn 
Hugo Leal 
Jair Bolsonaro 
Jorge Bittar 
Leandro Sa=paio 
Leonardo Picciani 
Luiz Sérgio 
Marcelo ltagiba 

Miro Teixeira 

Neilton Mutiln 
Nelson Bo.-nier 
Pastor Manoel Ferreira 
Rodrigo Maia 
SiJnão Sessim 
Solange Almeida 
Solange Amaral 
Suely 
Vinicius Carvalho 
Total Rio de Janeiro: 39 
São Paulo (SP) 

Abelardo Camarinha 

PR 
PMDB 
PMDB 

POT 

PMDB 
PSOB 

PDT 

DEM 
PMDB 

POT 

PT 
PSOL 
PT 
PT 
PSC 
PR 
PR 

PCdoB 

PMDB 
PT 
PMDB 

PHS 

PV 
PMDa 
PSC 
PMDB 
PSC 
PP 
PT 
PPS 
PMDB 
PT 
PMDB 

PDT 

PR 
PMDB 
PTB 
OEM 
PP 
PMDB 
DEM 
PR 
PTdoB 

PSB 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PrndbPscPtc Sitn 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S.
Prb	 110 

PmdbPscPtc Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
Prb 1m 

Não 
PmdbPscPtc Sitn 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs s·
Prb nn 

Sirn 
Não 
Sim 
Si.In 

PrndbPscPtc Sim 
Sim 
SilTl 

PsbPdtPCdoBPrrmPhs S
P ..b Itn 
PrndbPscPtc Sim 

SiJn 
PmdbPscPtc Sirn 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S-
Prb Im 

Niio 
PTTldbPscPtc S1.In 
PrndbPsePlc SilTl 
PrndbPsePtc Sint 
PlTldbPsePtc Sitn 

Não 
Sim 
Não 

PmdbPsePte Sim 
Sim 

PIndbPscPte Não 
PsbPdtPCdoBPntnPhs S-
Prb	 IIn 

Shn 
PrndbPscPtc	 Shn 

SilTl 
Não 
Siln 

PrndbPscPte	 Sim 
Não 
Sim 
Siln 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
PI'b	 lrn 
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Aldo Rebelo 

Aline CoJTêa 
Antonio Carlos Mendes Thame 
Antonio Ca.rlos Pa.nnunzio 
Antonio Palocci 
Arlindo Cmnaglia 
Arnaldo Faria de Sá 
Arnaldo Jardim 
Arnaldo Madeira 
Beto Mansur 
Cândido Vaccarezza 
Carlos Sampaio 
Carlos Zarattini 
Celso Russornanno 
Cláudio Magriio 
Devanir Ribeiro 
Dr. Nechar 
Dr. Talrnir 

Dr, Ubiali 

Duarte Nogueira 
Edson Aparecido 
Emanuel Fernandes 
Fernando Chucre 
Francisco Rossi 
Frank Aguiar 
Guilherme Carnpos 
Ivan Valente 
Janetc Rocha Pietá 
lilmar Tatto 

João Dado 

João Paulo Cunha 
José AnJbal 
José Eduardo Cardozo 
José Genoino 
José Paulo Tófl'ano 
Julio Semeghini 
LobbeNeto 
Luciana Costa 

Luiza Erundina 

Marcelo Ortiz 
Michel Terner 
Milton Monti 
Nelson Marquezelti 

Paulo Pereira da Silva 

Paulo Renato Souza 
Paulo Teixeira 
Regis de Oliveira 

Reinaldo Nogueira 

Renato Arnary 
Ricardo Berzoini 

PCdoB 

PP 
PSOB 
PSDB 
PT 
PT 
PTB 
PPS 
PSDB 
PP 
PT 
PSDS 
PT 
PP 
PPS 
PT 
PV 
PV 

PSB 

PSOB 
PSDB 
PSOB 
PSDB 
PMDB 
PTS 
DEM 
PSOL 
PT 
PT 

POT 

PT 
PSOB 
PT 
PT 
PV 
PSOB 
PSDB 
PR 

PSB 

PV 
PMDB 
PR 
PTB 

POT 

PSDB 
PT 
PSC 

POT 

PSDB 
PT 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs s:
PÍ'b Im 

Sim 
Não 
Não 
Sim 
Art. 17 
Não 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Abstenção 
Não 
Sim 
Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb Im 

Não 
Não 
Não 
Não 

PmdbPscPtc Não 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

Sim 
Não 
Sinl 
Sim 
SiDl 
Não 
Não 
Sim 

PsbPdtPCdoBPntnPhs N-
Prb. ao 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 

SiDl 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

Não 
Si.... 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 'Dl 

Não 
Sim 
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Ricardo Izar 
Ricardo Tripoli 
Roberto Santiago 
Silvinho Peccioli 
Silvio Torres 
Vadão Gomes 
Valdemar Costa Neto 
Vanderlei Macris 
Vicentinho 
Williwn Woo 
Total São Paulo: 61 
Mato Grosso (MT) 
Carlos Abicalil 
Carlos Bezerra 
ElieneLima 
Homero Pereira 
Pedro Henry 
Thelma de Oliveira 

Va1tenir Pereira 

Wellington Fagundes 
Total Mato Grosso: 8 
Distrito Federal (DF) 
Augusto Carvalho 
Jofran Frejat 
Laerte Bessa 
Magela 
Rodovalho 

Rodrigo Rollemberg 

Tadeu Filippelli 
Total Distrito Federal: 7 
Goiás (GO) 
Chico Abreu 
Jovair Arantes 
Leandro Vilela 
Leonardo Vilela 
Luiz Bittencourt 
Marcelo Melo 
Pedro Chaves 
Pedro Wilson 
Professora Raquel Teixeira 
Ronaldo Caiado 
Rubens Otoni 
Sandes Júnior 
Saridro Mabel 
Tatico 
Total Goiás: 14 
Mato Grosso do Sul (MS) 
Antônio Carlos Biffi 
Antonio Cruz 

PTB 
PSDB 
PV 
DEM 
PSDB 
PP 
PR 
PSnB 
PT 
PSnB 

PT 
PMDB 
PP 
PR 
PP 
PSDB 

PSB 

PR 

PPS 
PR 
PMDB 
PT 
DEM 

PSB 

PMDB 

pR 
PTB 
PMDB 
PSnB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PT 
PSnB 
DEM 
PT 
PP 
PR 
PTB 

PT 
PP 

Sim 
Não 
SiJYl 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
SilTl 
Não 

Sim 
PlTldbPscPtc	 Srrn 

Sim 
SiJYl 
Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro llTl 

SilTl 

Não 
SilTl 

PlTldbPscPtc Sim 
SilTl 
Sdrn 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb	 IITl 

PmdbPscPtc	 SilTl 

Sim 
Sim 

PlTldbPscPtc SilTl 
Não 

PlTldbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

SilTl 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

SilTl 
SilTl 
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Dagoberto POT PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc Sim 
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc Siin 
Vander Loubet PT Sim 

Waldenúr Moka PMDB PtndbPscPtc Sim 
Waldir Neves PSOB Não 
Total Mato Grosso do Sul: 8 
Paraná (PR) 
Airton Roveda PR Sim 
Alceni Guerra OEM Não 
Alex Canziani PTB Sim 
Andre Vargas PT Sim 
Angelo Vanhom PT Sim 
Assis do Couto PT Sim 

Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
Pro 1m 

Cezar Sílvestri PPS Não 
Chico da Princesa PR Sim 
Dilceu Sperafico pp Sim 
Dr. Rosinba PT Sim 
Eduardo Sciarra DEM Não 
Gustavo Fruet PSDB Não 
Hennes Pareianello PMDB PmdbPscPtc Sim 
Luiz Carlos Hauly PSOB Não 
Luiz Carlos Setim DEM Não 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc Sim 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc Sim 
Nelson Meurer PP Sim 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc Sim 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc Sim 
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc Sim 
Ricardo Barros PP SiJn 
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc Não 
Takayamll PSC PrndbPscPtc Sim 
Total Paraná: 2S 
Santa Catarina (SC) 
Angela AInin PP Sitn 
Carlito Merss PT Sfrn 
Celso Maldaner PMDB PtndbPscPtc Sim 
Décio Lima PT Sim 
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc Sim 
Fernando Coruja PPS Não 
Gervásio Silva PSOB Não 
loão Matos PMDB PmdbPscPtc Sim 
João Pizzolatti PP Sim. 
José Carlos Vieira DEM Não 
Nelson Goetten PR Sim 
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Valdir Colatto 
Vignatti 
Zonta 
Total Santa Catarina: 14
 
Rio Grande do Sul (RS)
 
Adão1"retto
 
Afonso Harnrn.
 

Beto Albuquerque 

Cezar Schinner
 
Dareísio Perondi
 
Germano Bonow
 
Henrique Fontana
 

Ibsen Pinheiro
 
Luciana Genn:>
 
Luis Carlos Heinze
 
Luiz Carlos Busato
 

Manuela DÁvila 

Marco Maia
 
Mana do Rosário
 
Mattco Chiarem
 
Mendes Ribeiro Filho
 
Onyx Lorenzoni
 
Paulo Pimenta
 
Paulo Roberto
 
Pepe Vargas
 

Pompco de Mattos 

Professor Ruy 1"auletti
 
Renato Molling
 
Sêrgio Moraes
 
Tarclsio Zimmermann
 

Vieira da Cunha 

Vilson Covatti 
Total RJo Grande do Sul: 27 

Q SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 

a mesa requerimento de Destaque de Bancada n° 7, 

do Democratas, no seguinte teor: 

"Sr.Presidente, requeremos a V.Exa.,nos 

termos do art. 161, § 2°, do Regimento Inter

no, destaque para votação em separado da 

. expressão "ou restabelecê-Ia", constante do § 

. 2° do art. 95 do ADCT, com redação dada pelo 

art. 2° do Substitutivo da Comissão Especial à 
PEC n° 558-B, de 2006. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 

2007. - Paulo Bornhausen, Vice-Uder do 

DEM". 

PMDB PmdbPscPtc Sim 
PT Sim 
1"P Sim 

PT Sim 
1"P Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs s-PSB Prb 11'n 

1"MDB P:mdbPscPtc SÍJn 
PMDB PmdbPsePte Sim 
DEM Não 
PT Sim 

PMDB PmdbPscPtc Sim 
PSOL Não 
P1" Sim 
1"TB Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S1"CdoB Prb rrn 
1"T Sim 
PT Sim 
DEM Não 
PMDB PmdbPsePte Sim 
DEM Não 
PT Sim 
PTB Sim 
PT SiDl 

PsbPdtPCdoBPmnPhs s-PDT Prb 1m 

PSDB Não 
1"1" Sim 
PTB Sim 
PT Sim 

PsbPdtPCdoB1"mnPhs S.PDT Prb 1m 

1"1" Sim 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Colbert Martins, que falará contra a matéria. 

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a recomen
dação é "sim" ao texto. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Ronal
do Caiado. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, estamos chegando à penúltima votação, à 
penúltima oportunidade que teremos de pelo menos 
amenizar um pouco o texto elaborado pelo Ministro da 
Fazenda e reeditado pelo Deputado Antonio Palocci. 
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Este talvez seja um dos últimos estertores das Opo
sições para sensibilizar esta Casa. Vejam V,Exas. A 
aprovação do Relatório do Deputado Antonio Palocci 
custará 40 bilhões de reais ao ano, ou seja, 160 bi
lhões de reais no decorrer dos próximos 4 anos, que 
serão retirados do bolso do cidadão brasileiro, Enquan
to o Uder do PMDB se enaltecia dizendo que poderia 
atingir a totalidade de votantes a favor do Governo, a 
pergunta de todos que estão nos vendo a esta hora 
é esta: quanto mais recairá sobre os ombros dos bra
sileiros depois desta votação na noite de hoje? Pois 
não temos conhecimento de quanto acima dos 160 
bilhões de reais o povo terá de pagar para atender às 
negociações feitas. 

Mas sabemos que tudo que é feito no subterrâ
neo um dia vem à tona: E, quando vem à tona, vem, 
sem dúvida alguma, acompanhado de escândalos, de 
descrédito cada vez maior para esta Instituição, 

Todos aqui deveriam refletir sobre o lato de que, se 
esta Casa tem o menor percentual de aprovação popular, 
é porque todas as matérias que estão sendo votadas 
de interesse do Palácio do Planalto são contrárias ao 
desejo da população brasileira. A rejeição é causada 
pela submissão da Câmara dos Deputados à vontade 
da equipe econômica e do mandatário de plantão. Essa 
é a realidade que estamos vivendo. Colocam-se aqui 
como office-boys, mensageiros, como cartório de registro 
de medidas provisórias e de emendas constitucionais 
que vêm a todo momento penalizar o cidadão brasileiro. 
Por isso O desgaste da classe polflica atinge patamares 
jamais vistos na história deste Pais! 

É momento para uma reflexão: saber se política é 
espírito público e defesa do interesse da comunidade 
ou se é cada um puxar para seu partido e saber quem 
vai ter mais diretorias na ELETROBRÁS, em Furnas, 
na PETROBRAS, redividir, retalhar o Estado e mandar 
a conta para o cidadão brasileiro pagar, É justo isso? 
Ele já não tem como manter sua pequena ou microem
presa; o assalariado e o aposentado já não suportam 
mais essa carga tributária, (Apupos.) 

Sei que incomoda este discurso.Sei que os atinge. 

(O Sr. Presidente faz soar as campai
nhas.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Há 
um orador na tribuna, 

O SR. RONALDO CAIADO - Amanhã, sr. Pre
sidente, os nomes vão estar nos placares de todas 
as esquinas deste Pais para mostrar que não é mais 
possivel haver um Congresso submisso, subalterno à 
vontade do Presidente da República! 

É hora de este Plenário se revelar, como fez o 
Senado Federal. Não acredito que o PMDB lá vá se 

curvar à vontade do Presidente da República, como 
fez aqui na Câmara dos Deputados, 

Encerro, Sr, Presidente, dizendo, alto e bom som, 
que vamos votar "não", para que o Governo". 

(O microfone é desligado.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - S.Exa, 
encaminha o voto "não", 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Silvio 
Costa, que falará contra a matéria. (Pausa.) 

Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado 
Marcelo Itagiba, que falará contra a matéria. (Pausa.) 
S.Exa. cede a vez. 

Para encaminhar, concedo a palavra ao Depu
tado José Genolno, próximo inscrito, que falará contra 
a matéria. 

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP.Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, o voto é "sim". 

Com firmeza, equilíbrio e cabeça fria, vamos con
cluir a votação nesta noite, Portanto, vamos reafirmar 
"sim", com a tranqüilidade de que estamos votando 
bem para o Pais, para a economia e para os progra
mas sociais que estão dando certo, 

É "sim", com toda a tranqüilidade. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Ayrton Xerez, que falará a favor da matéria. 

O SR. AYRTON XEREZ (DEM-RJ. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
Deputado Ronaldo Caiado, que me antecedeu nesta 
tribuna, exortou à reflexão cada um de nós Parlamen
tares para os desígnios que nos estão conduzindo por 
essa ou por aquela direção. 

O que S.Exa. sugere é que não nos deixemos 
submeter à tirania dos Uderes partidários, porque ela, 
que muitas vezes sufoca a nós, Deputados que não 
podemos usar a palavra, se revela no número de votos 
que será mostrado ao poderoso de plantão, para exibir 
o nível de aceitação dos ditames que vêm do Poder 
Executivo, minar a vergonha, a soberba, o orgulho que 
todos nós Deputados temos para buscar fazer muito 
mais pelos interesses do povo. 

Digo a V.Exas.: não é de hoje que a história do 
planeta, no que tange à instituição Senado, nos mostra 
aspectos relevantes. Quem não se lembra do assas
sinato de César no Senado Romano, quando um de 
seus tribunos." (Apupos.) 

(O Sr. Presidente faz soar as campai
nhas.) 

O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, quero 
que me garanta a palavra. 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - V.Exa. 
tem a palavra. 

Peço silêncio ao Plenário. 
O SR. AYRTON XEREZ - Peço aos colegas do 

PT que não ajam como aqueles piqueteiros grevistas 
que ficavam atirando moedas, às portas da Caixa Eco
nômica, do Banco do Brasil, da PETROBRAS, sobre os 
funcionários que queriam trabalhar durante as greves, 
a fim de assustá-los, atemorizá-los. Essa tática aqui 
não deve prevalecer. 

Contarei a VExas. mais uma. A segunda melhor 
maneira de desonrar um Senado foi praticada por outro 
Imperador romano, Callgula, que nomeou seu cavalo 
Incitatus senador romano. (Apupos.) 

São demonstrações de balbúrdia como esta que 
estamos aqui a observar que fazem o perfil do atual 
Governo, que lança mão cada vez mais de tributos 
para se enriquecer cada vez mais e fazer mais pobres 
aqueles que já são mais pobres. 

Reflitam, porque a nos julgar está o tribunal do 
povo, que haverá de dar sua sentença! Não pensem 
que seus mandatos são eternos e perenes. Eu mesmo 

'já perdi o meu. 
Vamos ter humildade e compreender que há as

suntos que são mais bem aconselhados pela nossa 
consciência. 

É em torno desse ponto que peço reflexão a cada 
um de VExas., olhando o exemplo que acabou de nos 
dar o Senado Federal. 

Encaminho pelo Democratas o voto 'não", para 
que mudemos o texto original, de modo a que o desta
que que propomos não permita que a allquota da CPMF 
seja majorada no futuro e não venhamos a prejudicar 
ainda mais a sociedade brasileira. 

Obrigado. 

O SR_ PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
benizo V Exa. pela disciplina. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação a expressão destacada. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
orientar bancadas. 

Como vota o PT? 
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ondem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim", 
pela manutenção do texto. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PTB? 

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Voto conscien
te, vota a favor do povo, a favor do Brasil. O PTB vota 
"sim", pela manutenção do texto! 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o Democratas? 

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, bom gaúcho 
que sou, todo ano vou a Santa Catarina desfrutar as 
belezas de Florianópolis por 30 dias. Lá, na palavra do 
Uder José Carlos Aleluia, onde também esteve recen
temente, existe uma bela idéia: as entidades que lutam 
pelo bolso do trabalhador colocam o nome e a foto de 
todos aqueles que votam contrariamente ao interesse 
das pessoas. Em Santa Catarina, a foto, por exemplo,do 
Uder Coruja, não será encontrada, porque o Deputado 
Fernando Coruja quer acabar com a CPMF, para que 
se retire menos dinheiro das pessoas. Mas as fotos de 
todos os Deputados que querem tirar dinheiro das pes
soas serão encontradas. Inclusive, Sr. Presidente, vou 
fazer essa sugestão à Federação das Indústrias. 

Pelo fim do imposto, votamos "não"! 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o PSDB? 
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós, do 
PSDB, continuamos resistindo até esta hora do dia 27, 
porque entendemos que o Governo Lula, ao enviar a 
esta Casa e ao Senado Federal suas propostas, só faz 
onerar cada vez mais o contribuinte brasileiro. 

Concluímos que o dinheiro arrecadado pelo Go
verno não contempla a área da saúde, que está um 
caos, nem a área da educação, que necessita de mais 
recursos. E, de resto, o apagão aéreo ainda não foi 
resolvido. Infelizmente, o relatório da CPI do Apagão 
Aéreo apenas penalizou os controladores. 

O PSDB, então vota "não". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O lí

der da Minoria abre mão da palavra? 
O SR. WALDIR NEVES (PSDB-MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - O que nos resta, Sr. Pre
sidente, é apenas o direito de reclamar, resistir. Se 
abrirmos mão do único instrumento que temos, não 
sei o que vai restar nesta Casa. 

Aqui estamos resistindo até este horário para ficar 
claro para a sociedade brasileira quem somos nesta 
Casa, o que defendemos, quem está ao lado da popu
lação, do trabalhador, daquele que não suporta mais 
pagar tributo. Muitos estão dizendo "amém" ao Governo 
em troca de vantagens, de favores, estão aceitando o 
Governo criar Ministérios. (Apupos.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Por 
favor, atenção ao orador. 

O SR. WALDIR NEVES - A verdade dói, mas 
tem que ser dita. É lamentável que aqueles que se 
acham donos da vontade da Maioria não respeitem 
sequer a vontade da Minoria de manifestar o seu di
reito de votar "não". 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vota 
"não". 

Como vota o PP? 
O SR. BENEDITODE LIRA (PP-AL. Pelaordem. 

Sem revisão do orador.) - O PP vota "sim" e convida 
seus Deputados para comparecer ao plenário para 
encerrarmos esta votação. 

O SR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PR? 

O SR. DR. ADILSON SOARES (PR-RJ.Pelaor
dem. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, o PR 
vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE(ArlindoChinaglia)- Como 
vota o PV? 

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela oro 
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV 
vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)-Como 
vota o PSOL? 

O SR.CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Semrevisãodo orador.) - Sr.Presidente, o PSOLquer 
que seja aprovada esta emenda, que tão-somente 
impede que o Governo,tendo futuramente reduzido a 
alíquota, possa restabelecê-Ia. 

Portanto, nós mesmo aqui, até na situação de 
cavalos, de não-Senadores, querendo dormir em pé, 
votamos "não". 

O SR.FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela ordem. 
Semrevisão doorador.) - Sr. Presidente, o destaque tem 
a finalidade de suprimira expressão "ou restabelecê-Ia", 
para evitarquequalquerGoverno, ao reduzira CPMFa 
algum percentual, volte a aumentá-Ia logo em seguida. 
Porisso, o PPSencaminha "não", paraque a lei estabe
leça apenasa possibilidade de diminuir a CPMF e não, 
depoisde diminuir, restabelecê-Ia novamente. "Não". 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChlnaqlia)- Como 
vota o Bloco Parlamentar PMDBIPSCIPTC? 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blocol 
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, com todo o respeito, o Democratas tem 
sido,de maneira repetitiva, muito agressivo em relação 
ao PMDB e aos partidos da base aliada. 

Quero apenas registrara estaCasa queo Demo
cratas tem 59 Parlamentares. Na última votação, repe
tindo as outras, foram 21 ausências, 3 abstenções e 3 
votos favoráveis. Portanto, quase metade da bancada 
do Democratas não está sequerouvindoo discursode 
seus Uderes, muito menos acompanhando seus pro
nunciamentos. Então, queeles cuidem melhordos seus, 
que nós estamos cuidando munobem dos nossos. 

Mais uma vez, o PMDB, unido, vota "sim". 
O SR. PRESIDENTE (AriindoChinaglia)- Como 

vota o Bloco Parlamentar PSBIPDTIPCdoB... 

O SR.ONYX LORENZONI - Sr.Presidente, art. 
74, VII. Eu fui citado. 

O SR. MIROTEIXEIRA (BlocoIPDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, o Blo
co vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não, 
não,Deputado Onyx Lorenzoni,V.Exa, não foi citado. 

O SR. ONYX LORENZONI - O Uder Henrique 
Eduardo Alves que vá cuidar do partido dele. (Apu
pos.} Nunca tive atitude desrespeitosa em relação à 
figura do Uder, e não vou adrnitír isso. Não há razão 
para ter esse tipo de atitude.As nossas relações não 
são construídas assim. 

O SR. MIROTEIXEIRA - Sr. Presidente, eu es
tava com a palavra.Quero votar. 

O SR.PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Depu
tadoOnyx Lorenzoni, na interpretação que estou tazen
do, houve referências, eu diria, de conteúdo polrtico. 
Algumasvezes comentei aqui ao ladoque eu percebia, 
digamos, uma caracterização politicamente pesada, e 
agorao Uder do PMDBfez umareferência genérica, no 
meu entendimento, na disputapolítica, porquequando 
alguns Parlamentares do partido de V.Exa. fazem rete· 
rência ao PMDB, que ele aqui representou, eu penso 
que ficou de bom tamanho tal como está. Mas V.Exa. 
tem razão no que diz respeito... 

O SR. ONYX LORENZONI - Não vou admitir, 
Sr. Presidente. 

O SR. MIROTEIXEIRA - Sr. Presidente, euestava 
falando, faltam 5 minutospara acabar a sessão. 

O SR. ONYX LORENZONI- Agora, se é para ir 
para esse lado, não tem problema. 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Como 
vota o BlocoParlamentar PSBIPDTIPCdoBIPMNIPHSI 
PRB? 

O SR. MIROTEIXEIRA (BiocoIPDT·RJ. Pela oro 
demo Sem revisãodo orador.) - Nós votamos "sim", e 
está acabando a sessão. Vamosvotar logo. 

O SR. BETO ALBUQUERQUE (BlocoIPSB-RS. 
Pelaordem. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, 
registro o voto "sim"do Governo. 

O SR.PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - O Go
verno vota "sim", 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares,a fim de ter inicio a votação pelo sis
tema eletrônico. 

Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do vísor de cada 

posto. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Quero 

informara todos os Parlamentares que vai havermais 
votação nominal. 



''Wf,': 

Setembro de2007 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 50349 

o SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR.JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Quero lembrar aos 
companheiros, Sr. Presidente, que depois desta vo
tação tem mais a última. Peço a todos que fiquem no 
plenário para encerrarmos isso hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
uma brevecomunicação, concedoa palavraao Depu
tado João Pizzolatti. (Pausa.) 

Concedo a palavraao DeputadoWilliam Woo. 
O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, público que me assista pela TV Câmara, 
ouvintes da Rádio Câmara, estamos aqui, aproxima
damente 1h, mostrandoo PSDB com todos os instru
mentos necessários para tentar barrar a CPMF. 

Às vezes, na rua, me perguntam: "William, a CPF 
não é só O,38%?"Mas umacadeiaprodutiva, da forma 
que é cumulativa, em cadaoperação financeira, na sua 
produção chega a gerar 2% de carga tributária. 

Vou citar um exemplo práticoparaos que nos as
sistern.Se a dona de casacompra um xampu no valor 
de 10 reais, metadedessevaloré imposto. Quase52% 
do valor do xampu corresponde à carga tributária, e 
desses 52%, 2,04% vão para a CPMF. Num eletrodo
méstico, como a geladeira, em que acarqa tributária 
é 42%,. 1,94% recai na operação cumulativa para a 
produção. Num DVD, em que 51,6% são de carga tri
butária; 2,14% vão para a CPMF. 

Por isso, estamos aqui a estas altas horas apre
sentandovários instrumentos paratentar revogar pará
grafos, para que o povobrasileiro não tenhaque pagar 
a CPMF até dezembro de 2011. 

Por tudo isso, todos nós, da Oposição, estamos 
noite adentro lutando contra a aprovaçãoda CPMF. 

A SRA. C/DA DIOGO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

A SRA.CIDADIOGO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revi
sãodaoradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho 11 tribuna destaCasapararegistrar, maisumavez, 
a minha indignação às declarações proferidas pelo Co
ronel Lido Maciel em entrevista ao Jornal do Brasil, do 
meu Estado. EsseCoronel teve a coragem de dizerque 
vai desobedecer à Justiça Federal, que não vai prestar 
escíarecimentos sobre o que aconteceu na Guerrilha 
do Araguaia. Ele disse exatamente assim: "Se baterem 
na minhaporta comummartelopassofogo, respondo à 

bala, nãoprestarei esclarecimentos paraa Justiça nemo 
Governo, paracomunistas"- ele usaessetermo. 

Queroainda prestar minhahomenagem ao com
panheiro José Genorno, que o coronel, na sua entre
vista, teveo absurdo de dizer que se arrependede ter 
apenasprendido o nossocompanheiro, hoje Deputado 
Federal José Genoíno, que deveria tê-lo matado. 

Essadeclaração está no Jornaldo Brasilde hoje. 
Achoum desrespeito ao Estado Democrático de Direito 
alguém, hoje, aindaà luzdo que vivenciou na época da 
ditadura, achar-se acimada lei, da Justiça, dos direitos 
democráticos. Isso mostra que ainda convivemos compes
soasque gostariam que o arbítrio retornasse ao Pais. 

Por isso, a minha homenagem a José Genoino. 
Infelizmente, essa declaração foi dada, hoje, quando 
mais de 50 trabalhadores de Volta Redonda, minha 
cidade, vieram prestar esclarecimentos à Comissão 
de Anistia Política. 

Espero que a Comissão de Anistia Política faça 
justiça a aqueles trabalhadores da CSN que foram 
perseguidos e que o nosso companheiro José Geno
íno não continue sendo agredido dessa forma por um 
arbitrário, um déspota, uma pessoa que desrespeita 
a democraciabrasileira.A respostatem que ser dada, 
ou por esta Casa, ou pelo meu partido, o Partido dos 
Trabalhadores, a esse tipo de declaração. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Está 
encerrada a votação. 

Quem perder a próxima votação sofrerá várias 
conseqüências. (Pausa.) 

OSR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A Mesa 
vai anunciar o resultado da votação: 

VOTARAM 

SIM 339 
NÃO 96 
ABSTENÇÕES 4 
TOTAL 441 

MANTIDA A EXPRESSÃO"...OU RESTABELECÊ
LA", CONSTANTE DO § 2°, DO ART. 95 DO ADCT. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO 

Proposição: PECN°556/2006 - DVS W 7 - EXPRES
SÃO "OU RESTABELECÊ-LA" - Nominal Eletrônica 

Início da votação: 27/09/2007 00:56 

Encerramento da votação: 27/09/200701:05 

Presidiram a Votação: 
Arlindo Chinaglia 
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Resultado da votaçiio 
SiJn: 
Não: 
Abstenção: 
Total da Votação: 
Art. 17: 
Total Quorwn: 

Orientação
 
PmdbPscPtc:
 
PT:
 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb:
 
DEM:
 
PSDB:
 
PR:
 
PP:
 
PTB:
 
PV:
 
PPS:
 
PSOL:
 
MINORIA:
 
GOV.:
 

PariaDJ.entar
 
Rorainla (RR)
 
Angela Portela
 
Edio Lopes
 
Mareio Junqueira
 

Maria Helena
 

Neudo Campos
 
Urzeni Rocha
 
Total RoraiIna: 6
 
Aniapá(AP)
 
Dalva Figueiredo
 

Evandro Milhomen
 

Lucenira Pimentel
 

Sebastião Bala Rocha
 

Total An1apá: 4
 
Pará (PA)
 
Asdtubal Bentes
 
Beto Faro
 
Elcione Barbalho
 

Giovantú Queiroz
 

Lira Maia
 
Lúcio Vale
 
Paulo Rocha
 
Vic Pires Franco
 

339 
98 
4 
441 
1 
442 

Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Não 
Não 
Sim 

Partido Blo«:o Voto 

PT Sim 
PMDB PmdbPscPtc Sim 
DEM Não 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S.PSB Prb 1m 

PP Sim 
PSDB Não 

PT Sitn 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S.PCdoB Prb 1m 

PR Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S.PDT Prb 1m 

PMDB PmdbPscPtc Sint 
PT Sim 
PMDB PmdbPscPtc Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs SPDT Prb 1m 
DEM Não 
PR Sim 
PT Sim 
DEM Não 
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Wartdenkolk Gonçalves 
Wladin1ir Costa 
Zé Geraldo 
Zenaldo Coutinho 
Zequinha Marinho, 
TotRl Pará: :13 
Amazonas (AM) 
Átila Lins 
Carlos Souza 

Marcelo Serafim 

Praciano 
Rebecca Garcia 
Sabino Castelo Branco 
Silas Cântara 

Vanessa Grazziotin 

Total AtnaZOOBS: 8 
Rondoma (RO) 
Anselmo de Jesus 
Eduardo Valverde 
Ernandes Amorim 
Lindomar Garçon 
Marinha Raupp 

Mauro Nazi f 

Moreira Mendes 
Natan Donadon 
Total Rondomo: 8 
Aci-e(AC) 
Fernando Melo 
Flaviano Melo 
Henrique Af"onso 
I1dertei Cordeiro 
Nilson Mourão 

Perpétua Almeida 

Sergio Petecão 

Total Acre: 7 
Tocantins (TO) 
João Oliveira 

Laurez Moreira 

Lázaro Botelho 
Moís:es Avelíno 
NllmarRuiz 
Osvaldo Reis 
Vicentinho Alves 
TotaJ Tocantins: 7 
Maranbão (MA) 
Carlos Brandão 

Cleber Verde 

ClÓvis Fecury 
Davi Alves Silva Júnior 

PSDB 
PMDB 
PT 
PSDB 
PMDB 

PMDB 
PP 
PSB 

PT 
PP 
PTB 
PSC 

PCdoB 

PT 
PT 
PTB 
PV 
PMDB 

PSB 

PPS 
PMDB 

PT 
PMDB 
PT 
PPS 
PT 

PCdoB 

PMN 

DEM 

PSB 

PP 
PMDB 
DEM 
PMDB 
PR 

PSDB 

PRB 

DEM 
PSC 

Não 
PmdbPscPtc	 Sim 

Sim 
Não 

PmdbPscPtc	 Sim 

PmdbPscPtc	 Sim 
Siln 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Prb 1m 

Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb rm 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs Nã 
Prb o 

Não 
PmdbPscPtc Sint 

Sint 
PntdbPscPtc	 Sim 

Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S-
Prb . Im 

PsbPdtPCdoBPnmPhs st 
Prb	 1m 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Prb	 rm 

Sim 
PmdbPscPtc SÍln 

Não 
PmdbPscPtc Sim

• Sim 

Não 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb	 llIl 

Abstenção 
PmdbPscPte Sim 
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Domingos Dutnl 

Flávio Dino 

Gastão Vieira 

Julião Anún 

Pedro Fernandes
 
Pedro Novais
 
Pinto Itamaraty
 
Prot"essor Serimo
 
Roberto Rocha
 
Sarney Filho
 
Waldir Maranhão
 
Total~aranbAo:15
 
Ceará (CE)
 
Anibal Gomes
 

Ariosto Holanda 

Arnon Bezerra 

Chico Lopes 

Ciro Gomes 

Eudes Xavier 
Eugênio Rabelo 
Eunlcio Oliveira 
Flávio Bezerra 
Gorete Pereira 
José Guimarães 
10sé Linhares 
10sé Pimentel 
Leo Alcântara 
Marcelo Teixeira 
Mauro Benevides 
Paulo Henrique Lustosa 
Raimundo Gomes de Matos 
Vicente Anuda 
Zé Gerardo 
Total Ceará: 20 
PIauí (PI) 

Átila Lira 

B. Sá 

Ciro Nogueira 
Júlio Cesar 
Marcelo Castro 
Nazareno Fonteles 

Osmar Júnior 

Paes Landim 
Total Piauí: 8 
Rio Grande do Norte (RN) 
Betinho Rosado 

Fábio Faria 

PT	 Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S.PCdoB Prb Im
 

PMDB PmdbPscPte Sim
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
PDT Prb rm
 

PTB Sim
 
PMDB PmdbPsePtc Sim
 
PSDB Não
 
PMDB PmdbPscPtc Sim
 
PSDB Nilo
 
PV Sim
 
PP Sim
 

PMDB	 PmdbPscPtc Sim
 
PsbPdtpCdoBPmnPhs SPSB Prb rrn
 

PTB Sim
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S ..
PCdoB	 ..nPrb 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.PSB Prb 1m 
PT Sim 
PP Sim 
PMDB PmdbPscPte Sim 
PMDB PmdbPsePte Sim 
PR Sim 
PT Sim 
PP Sim 
PT Sim 
PR Sim. 
PR Sim 
PMDB PmdbPscPtc Sim 
PMDB PmdbPscPtc Sim 
PSDB Não 
PR SiYIl 
PMDB PmdbPscPtc SiYIl 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S.PSB Prb 1m 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.PSB Prb Im 
PP Sim 
DEM Abstenção 
PMDB PmdbPscPtc Sim 
PT Sim 

PsbPdtpCdoBPmnPhs S.PCdoB Prb rrn 

PTB Sim 

DEM Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs SPMN	 rrnPrb 
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FátiJna Bezerra 
Felipe Maia 
Henrique Eduardo Alves 
João Maia 

Rogério Marinho 

Total Rio Grande do Norte: 7 
ParaÍba (PB) 
Annando Abflio 

Damião Feliciano 

Efraim Filho 
Luiz Couto 
Rômulo Gouveia 
Vital do Rêgo Filho 
Wellington Roberto 
Wilson Santiago 
Total ParBl"ba: 8 
Pernambuco (PE) 

Ana A.rTaes 

Armando Monteiro 
Bruno Araújo 
Carlos Eduardo Cadoca 
Carlos Wilson 
EdgarMoury 
Eduardo da Fonte 

FeITIando Coelho Filho 

Fernando Ferro 
Inocêncio Oliveira 
José Mendonça Bezerra 
José Múcio Monteiro 

Marcos Antonio 

Mauricio Rands 
Paulo Rubem Santiago 
Pedro Eugênio 

RemIdo Calheiros 

Roberto Magalhães 

Silvio Costa 

Wolney Queiroz 

Total Pernambuco: 20 
Alagoas (AL) 
Augusto Farias 
Benedito de Lira 
Carlos Alberto Canuto 
Cristiano Matheus 

Francisco Tenorio 

Givaldo Carirrobão 

Joaquitn Beltrão 

PT 
DEM 
PMDB 
PR 

PSB 

PTB 

PDT 

DEM 
PT 
PSDB 
PMDB 
PR 
PMDB 

PSB 

PTB 
PSDB 
PMDB 
PT 
PMDB 
PP 

PSB 

PT 
PR 
DEM 
PTB 

PRB 

PT 
PT 
PT 

PCdoB 

DEM 

PMN 

PDT 

PTB 
PP 
PMDB 
PMDB 

PMN 

PSB 

PMDB 

Sirro 
Não 

PrndbPscPtc Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb 1m 

SiIn 
PsbPdrPCdoBPrnnPhs S. 
Prb Im 

Não 
Sim 
Nilo 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PrndbPscPtc Sito 

PsbPdtPCdoBPxnnPhs S-
Prb Im 

Não 
Nilo 

PtodbPscPtc Sim 
Sito 

PIndbPscPtc Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb nn 

Sito 
Sim. 
Não 
Sirro 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S-
Prb Itn 

Sim 
Sirn 
Sim 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb un 

Não 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S· 
Prb 1m 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb 1m 

SiIn 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sitn 
PsbPdtPCdoBP1:I1nPhs S. 
Prb Im 
PsbPdtPCdoBPxnnPhs S-
Prb 111'1 

PmdbPscPtc Sim 
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Mauricio Quintella Lessa 
Olavo Calheiros 
Total Alagoas: 9 
Sergipe (SE) 
Albano Franco 
Eduardo Amorirn 
Iran Barbosa 
Jackson BatTeto 
Jerônimo Reis 
Mendonça Prado 

Valadares Filho 

Total sergipe: 7
 
Bahia (DA)
 

Alice Portugal 

Antonio Carlos Magalhães Neto 
Colbert Martins 

Daniel Almeida 

Edigar Mão Branca 
Edson Duarte 
Fábio Souto 
Guilherme Menezes 
João Almeida 
João Carlos Bacelar 
João Leão 
Jorge Khoury 
José Carlos Aleluia 
José Carlos Araújo 
José Rocha 
Joseph Bandeira 
Jusmari Oliveira 
Jutahy Junior 
Luiz Bassuma 
Luiz Can-eira 
Marcelo Guimarães Filho 

Marcos Medrado 

Mário Negrornonte 
Nelson Pellegrino 
Paulo Magalhães 
Roberto Britto 
Sérgio Barradas Carneiro 

SeveriaDo Alves 

Tonha Magalhães 

Uldurico Pinto 

Vcloso 
W'alter Pinheiro 
Zczéu Ribeiro 
Tótal Bahia: 33 
MJoas Gerais (MG) 

Adernir Camilo 

PR 
PMDB 

PSDB 
PSC 
PT 
PMDB 
DEM 
DEM 

PSB 

PCdoB 

DEM 
PMDB 

PCdoB 

PV 
PV 
DEM 
PT 
PSDB 
PR 
PP 
DEM 
DEM 
PR 
PR 
PT 
PR 
PSDB 
PT 
DEM 
PMDB 

PDT 

PP 
PT 
DEM 
PP 
PT 

PDT 

PR 

PMN 

PMDB 
PT 
PT 

PDT 

Sim 
Pn>dbPscPtc Sin> 

Não 
PmdbPscPtc Sin> 

Sin> 
PrndbPscPtc Sim 

Sin> 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb IIn 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
. Prb In> 

Não 
PlndbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb Im 

Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
SilTl 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb un 

Sin> 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb un 

Sirn 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb In> 
Pn>dbPscPtc Sim 

Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb In> 
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Aellon Freitas 
Antônio Andrade 
Antônio Robcrto 
Aracety de Paula 
Bilac Pinto 
Carlos Willian 
Ciro Pedrosa 
Edmar Moreira 
Eduardo Barbosa 
Elismar Prado 
Fábio Ramalho 
Fernando Diniz 
George Hilton 
Geraldo "Il1adeu 
Gilmar Machado 
Humberto Souto 
Jaime Martins 
Jairo Ataide 

Jô Moracs 

João Bittar 
João Magalhãcs 
José Fernando Aparecido de Olíveira 
José Santana de Vasconcellos 

Júlio Delgado 

Juvenil Alves 
Leonardo Monteiro 
Leonardo Quintão 
Lincoln Portela 
Luiz Fernando Faria 
Márcio Reinaldo Moreira 
Marcos Montes 
Maria do Carmo Lara 
Maria Lúcia Cardoso 
Mário de Oliveira 

Mário Heringer 

Mauro Lopes 
Miguel Corrêa Jr_ 

Miguel Martini 

Narcio Rodrigues 
OdairCunha 
Paulo Abi-Ackel 
Paulo Piau 
R1Úael Guerra 
R.cginaldo Lopes 
Rodrigo de Castro 
Saraiva Felipe 
Virgilio Guimarães 
Vitor Penido 
Total Minas Gerais: 49 
Espírito Santo (ES) 
Carnilo Cola 
lriny Lopes 

PR 
PMDB 
PV 
PR 
PR 
PTC 
PV 
DEM 
PSDB 
PT 
PV 
PMDB 
PP 
PPS 
PT 
PPS 
PR 
DEM 

PCdoB 

DEM 
PMDB 
PV 
PR 

PSB 

S.Part. 
PT 
PMDB 
PR 
PP 
PP 
DEM 
PT 
PMDB 
PSC 

PDT 

PMDB 
PT 

PHS 

PSDB 
PT 
PSDB 
PMDB 
PSDB 
PT 
PSDB 
PMDB 
PT 
DEM 

PMDB 
PT 

Sim 
PmdbPscPte Sitn 

Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb 1m 

Abstenção 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPl1mPhs S. 
Prb Im 

Não 
Sim 

PmdbPscPtc Sirn 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs s: 
Prb irn 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rrn 

Não 
Sim 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Não 
Sim 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
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Jurandy Loureiro 
Leio Coimbra 
Luiz Paulo Vellozo Lucas 

Manato 

Neucirnar Fraga
 
Rose de Freitas
 

Sueli Vidigal 

ToCaJ Espiriro Santo: 9
 
Rio de J_eiro (RJ)
 
Alexandre Santos
 
Andreia Zito
 

Arnaldo Vianna 

Ayrton Xerez
 
Bernardo Ariston
 

Brizola Neto 

Carlos Santana
 
Chico Alencar
 
Chico DAngelo
 
Cida Oiogo
 
Oeley
 
Dr. Adilson Soares
 
Or. Paulo Cesar
 

EdInilson Valentim 

Edson Ezequiel
 
Edson Santos
 
Eduardo Cunha
 

Eduardo Lopes 

Felipe Bomier 

Fernando Gabeira 
Fernando Lopes 
FiI ipe Pereira 
Geraldo Pudin> 
Hugo Leal 
Jair Bolsonaro 
J"orge Bittar 
Leandro Sampaio 

Léo Vivas 

Leonardo Piccianí 
Luiz Sérgio 
Marcelo Itagiba 

Miro Teixeira 

Neilton l\IIulim 
Nelson Somier 
Pastor Manoel Ferreira 
Rodrigo Maia 
Sin>ào SessiJn 
Solange Almeida 

PSC 
PMDB 
PSOB 

PDT 

PR 
PMDB 

POT 

PMDB 
PSDB 

PDT 

DEM 
PMDB 

PDT 

PT 
PSOL 
PT 
PT 
PSC 
PR 
PR 

PCdoS 

PMDB 
PT 
PMDB 

PSB 

PHS 

PV 
PMDB 
PSC 
PMDB 
PSC 
PP 
PT 
PPS 

PRB 

PMOB 
PT 
PMDB 

PDT 

PR 
PMDS 
PTB 
DEM 
PP 
PMDB 

PrndbPscPtc SiJn 
PtndbPscPtc Sim 

Não 
PsbPdtPCdoBPnmPhs S' 
Prb IIn 

Sin> 
PrndbPscPtc Sitn 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb	 Im 

PtndbPscPtc Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S. 
Prb un 

Nilo 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb Im 

Sim 
Não 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sitn 
Sitn 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S. 
Pro	 Itn 

PmdbPscPtc	 SÍYn 
Sim 

PrndbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoSPrnnPhs S. 
Prb Im 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S' 
Prb Im 

Não 
PrndbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sirn 
PmdbPscPtc Sitn 
PmdbPscPtc Sirn 

Não 
Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb IIn 

PrndbPscPtc Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPItU\Phs S. 
Prb· I~ 

Sim 
PmdbPscPtc	 Sim 

Sim 
Não 
5itn 

PrndbPscPtc	 Sim 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ouinta-feira 27 50357 

Solange Amaral 
Suely 
Vinicius Carvalho 
Total Rio de Janeiro: 41 
São Paulo (SP) 

Abelardo Carnarinha 

Aldo Rebelo 

Aline CoJTl!!a 
Antonio Bulhões 
Antonio Carlos Mendes Tluunc 
Antonio Carlos Pannunzio 
Antonio Palocci 
Arlindo Chinaglia 
Arnaldo Jarditn 
Arnaldo Madeira 
BetoMansur 
Cândido Vaccarez:za 
Carlos San'lpaio 
Carlos Zarattini 
Celso Russomanno 
Cláudio Magrão 
Devanir Ribeiro 
Dr. Nechar 
Dr. T'alrnrr 

Dr. Ubiali 

Duarte Nogueira 
Edson Aparecido 
En'lBnuelFernandes 
Fernando Chucre 
Francisco Rossi 
Frank Aguiar 
Guilhenne C8I11pos 
Ivan Valente 
Janete Rocha Pietá 
Jilmar Tatto 

João Dado 

João Paulo Cunha 
JoséArnbal 
José Eduardo Cardozo 
José Genolno 
Julio Semeghini 
LobbeNeto 
Lueiana Costa 

Luiza Erundina 

Marcelo Ortiz 

Márcio França 

MiChel Temer 
Milton Monti 
Nelson MarquezelJi 
Paulo Pereira da Silva 

DEM 
PR 
PTdoB 

PSB 

PCdoB 

PP 
PMDB 
PSDB 
PSDB 
PT 
PT 
PPS 
PSDB 
PP 
PT 
PSDB 
PT 
PP 
PPS 
PT 
PV 
PV 

PSB 

PSDB 
PSDB 
PSDB 
PSDB 
PMDB 
PTB 
DEM 
PSOL 
PT 
PT 

PDT 

PT 
PSDB 
PT 
PT 
PSDB 
PSDB 
PR 

PSB 

PV 

PSB 

PMDB 
PR 
PT13 
PDT 

Não 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb .m 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb rrn 

SiJD 
PmdbPscPtc Não 

Não 
Não 
Sim 
Art. 17 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Abstenção 
Não 
Sim 
Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S· 
Pro Im 

Não 
Não 
Não 
Não 

PmdbPsePtc Não 
Sim 
Não 
Não 
Sitn 
Sim 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb Itn 

Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
Nilo 
Sim 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs Nil 
Prb o 

Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb IIn 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs Sim 
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Paulo Renato Souza
 
Paulei Teixeira
 
Regis de Oliveira
 

Reinaldo Nogueira 

Renato Amary
 
Ricardo Berzoini
 
Ricardo Izar
 
Ricardo Tripoli
 
Roberto Santiago
 
Silvio Ton-es
 
Vadão Gomes
 
Vanderlei Macris
 
Vicentinho
 
Walter Iboshi
 
Wil1iamWoo
 
Total Silo Paulo: 60
 
Mato Grosso (M'I)
 
Carlos Abicalil
 
Carlos Bezerra
 
Eliene LiIna
 
Homero Pereira
 
Pedro Henry
 
TheJma de Oliveira
 

Valtenir Pereira 

Total Mato Grosso: 7 
Distrito Federal (DF) 
Augusto Carvalho 
Jof"ran Frejat 
Laerte Bessa 
Mage1a 
Rodovalho 

Rodrigo Rollemberg 

Tadeu Filippelli 
Total Distrito Federal: 7 
Goiás (GO) 
Chico Abreu 
João Cantpos 
Jovair Arantes 
Leandro Vilela 
Leonardo Vitela 
Luiz Bittencourt 
Marcelo Melo 
Pedro Chaves 
Pedro Wilson 
Professora Raquel Teixeira 
Ronaldo Caiado 
Rubens Oloni 
Sandes Júnior 
Sandro Mabel . 

PSDB 
PT 
PSC 

PDT 

PSDB 
PT 
PTB 
PSDB 
PV 
PSDB 
PP 
PSDB 
PT 
DEM 
PSDB 

PT 
PMDB 
PP 
PR 
PP 
PSDB 

PSB 

PPS 
PR 
PMDB 
PT 
DEM 

PSB 

PMDB 

PR 
PsnB 
PTB 
PMDB 
PSDB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PT 
PSDB 
DEM 
PT 
PP 
PR 

Prb 
Não 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
Prb Im 

Não 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Não 

Sim 
PmdbPscPtc	 Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S'
Prb	 IrO 

Não 
Sim 

PrndbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPlOI1Phs S. 
Prb rm 

PrndbPscPtc Sim 

Sim 
Não 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
PrndbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Não 
Não 
Sim 
Sito 
SÍIn 
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Tatico 
Total Goiás: IS 
Mato Grosso do Sul (MS) 

Antônio Carlos Biffi
 
Antonio Cruz
 

Dagoberto 

Geraldo Resende 
Nelson Trad 
Vander Loubet 
Widdernir Moka 
Waldir Neves 
Total Mato Grosso do Sul: 8 
Paraná (PR) 
Airton Roveda 
Alceni Guerra 
A Iex Canziani 
Andre Vargas 
Angelo Vanhoni 
Assis do Couto 

Barbosa Neto 

Cezar Silvestri
 
Chico da Princesa
 
Dilceu Sperafico
 
Dr. Rosinha
 
Bduarclo Sciarra
 
Gustavo Fruet
 
Hermes Parcíanelto
 
Luiz Carlos Hauly
 
Luiz Carlos Setim
 
Marcelo Almeida
 
Moacir Micheletto
 
Nelson Meurer
 
OdíJio Balbinotti
 
Osmar Serraglio
 
Ratinho Junior.
 
Ricardo Barros
 
Rocha Loures
 
Takayarna
 
Total Paraná: 25
 
S~nta Catarina (SC)
 
Angela AJnin
 
Carlito Merss
 
Celso Maldaner
 
Décio Lima
 
Edinho Bez
 
Fernando Coruja
 

PTB 

PT 
PP 

PDT 

PMDB 
PMDB 
PT 
PMDB 
PSOB 

PR 
DEM 
PTB 
PT 
PT 
PT 

POT 

PPS 
PR 
PP 
PT 
OEM 
PSDB 
PMDB 
PSDB 
DEM 
PMDB 
PMDB 
PP 
PMDB 
PMDB 
PSC 
PP 
PMDB 
PSC 

• 
PP 
PT 
PMDB 
PT 
PMDB 
PPS 

Sim 

Sim 
Sir-n 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb I1n 

Prndb'Psc'Ptc 
PmdbPscPtc 

Pr-ndbPscPtc 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 

Sim 
Não 
Sir-n 
Sârn 
Sir-n 
Sim 

PsbPdtPCdoBPtnOPhs S. 
Prb rrn 

Não 
Sir-n 
Sim 
Sir-n 
Não 
Não 

Prndb'Psc'Ptc Siltl 
Não 
Não 

PIndbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sir-n 

Sir-n 
PmdbPscPtc Strn 
PmdbPscPtc Sir-n 
PmdbPscPte Sir-n 

Sírn 
PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Sjm 

PrndbPscPtc Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sitn 
Não 
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. Gervásio Silva 
João Matos 

João Pizzolatti
 
José Carlos Vieira
 
Nelson Goetten
 
Valdir Colatto
 
Vignatti
 
Zonta
 
Total Santa Catarina: 14
 
Rio Grande do Sul (RS)
 
Adão Pretto
 

Afonso Hamm 

Beto Albuquerque 

Cez8J" Schinner
 
Darcísio Perondi
 
Germano Bonow
 
Henrique Fontana
 
Ibsen Pinheiro
 
Luciana Genro
 
Luis Carlos Heinze
 
Luiz Carlos Busato
 

ManueJa DÁvila 

Marco Maia
 
Maria do Rosário
 
Matteo Chiarelli
 
Mendes Ribeiro Filho
 
Onyx Lorenzoni
 
Paulo Pimenta
 
Paulo Roberto
 
Pepe Vargas
 

Pompeo de Mattos 

Professor Ruy Pauletti
 
Renato Molling
 
Sérgio Moraes
 
Tarcísio Zimmermann
 

Vieira da Cunha 

Vilson Covattí 
Total Rio Grande do Sul: 27 

PSDB 
PMDB 
PP 
DEM 
PR 
PMDB 
PT 
PP 

PT 
PP 

PSB 

PMDB 
PMDB 
DEM 
PT 
PMDB 
PSOL 
PP 
PTB 
PedoB 

PT 
PT 
DEM 
PMDB 
DEM 
PT 
pm 
PT 
PDT 

PSDB 
PP 
PTB 
PT 

PDT 

PP 

PmdbPscPtc 
Não 
Sim 

PmdbPscPtc 

Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb	 1m 

PmdbPscPtc	 Sim 
PmdbPscPtc	 Sim 

Não 
Sim 

PmdbPscPtc	 Sim 
Não 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

Sim 
Sim 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S· • 

Prb irn 

Não 
Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb im 

Sim 
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oSR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mantemos 
o painel para a próxima sessão extraordinária? (Pausa.) 

O SR. ONYX LORENZONI- Sr.Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS.Pela ordem 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queremos 
novo painel. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Ha
verá novo painel. 

VI- ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Nada 
mais havendo a tralar, vou encerrar a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Ariindo Chinaglia) - COM
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.: 

RORAIMA 

Marcio Junqueira DEM 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 2 

AMAPÁ 

Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc 
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Amapá: 2 

PARÁ 

Lira Maia DEM 
Vic Pires Franco DEM 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc 
Total de Pará: 6 

AMAZONAS 

Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc 
Total de Amazonas: 2 

RONDÔNIA 

Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc 
Total de Rondônia: 2 

TOCANTINS 

João Oliveira DEM 
Total de Tocantins: 1 

MARANHÃO 

Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Clóvis Fecury DEM 

Davi Alves Silva Júnior PSC PmdbPscPtc 
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: I> 

CEARÁ 

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Arnon Bezerra PTB 
Eunfcio Oliveira PMDB PmdbPscPtc 
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc 
Total de Ceará: 8 

RIO GRANDE DO NORTE 

Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc 
Total de Rio Grande do Norte: 1 

PARAíBA 

Efraim Filho DEM 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscptc 
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc 
Total de Paraíba: 5 

PERNAMBUCO 

Armando Monteiro PTB 
Carlos Wilson PT 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Paulo Rubem Santiago PT 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 9 

ALAGOAS 

Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc 
Total de Alagoas: 2 

SERGIPE 

Albano Franco PSDB 
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc 
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 5 
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BAHIA 

Claúdio Cajado DEM 
Fábio Souto DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
Jusmari Oliveira PR 
Luiz Carreira DEM • 
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Walter Pinheiro PT 
Total de Bahia: 11 

MINAS GERAIS 

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhSPrb 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc 
Bilac Pinto PR 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
Humberto Souto PPS 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes DEM 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc 
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc 
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Miguel Corrêa Jr. PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc 
Virgflio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 29 

ESP[RITO SANTO 

Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc 
Luiz Paulo Veliozo Lucas PSDB 
Neucimar Fraga PR 
Total de Espírito Santo: 3 

RIO DE JANEIRO 

Andreia Zilo PSDB 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC PmdbPscPtc 
Edson Santos PT 
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc 
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc 
Jair Bolsonaro PP 
Leandro Sampaio PPS 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc 
Marina Mag(jessi PPS 
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Rodrigo Maia DEM 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 14 

SÃO PAULO 

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zaraltini PT 
Celso Russomanno PP 
Clodovil Hernandes PR 
Dr. Talmir PV 
Fernando Chucre PSDB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
JilmarTalto PT 
João Paulo Cunha PT 
José Genoino PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc 
Paulo Renato Souza PSDB 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Total de São Paulo: 31 

MATO GROSSO 

Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
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Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenlr.Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Wellington Fagundes PR 
Tolal de Mala Grosso: 5 

DISTRITO FEDERAL 

Augusto Carvalho PPS 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc 
Osório Adriano DEM 
Hodovalho DEM 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPlc 
Total de Dislrilo Federal: 5 

GOIÁS 

João Campos PSDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bitlencourt PMDB PmdbPscPlc 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Tolal de Goiás: 6 

MATO GROSSO DO SUL 

Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPlc 
Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc 
Waldir Neves PSDB 
Tolal de Mala Grosso do Sul: 4 

PARANÁ 

Alex Canziani PTB 
Angelo Vanhoni PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Cezar Silvestri PPS 
Eduardo Sciarra DEM 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Selim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPlc 
Odflio Baibinotti PMDB PmdbPscPlc 
Osmar,Serraglio PMDB PmdbPscPtc 
Ratinho Junior PSC PmdbPscP!c 
Takayama PSC PmdbPscPtc 
Tolal de Paraná: 14 

SANTA CATARINA 

Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Pizzolatti PP 
Total de Santa Catarina: 4 

RIO GRANDE DO SUL 

Darcfsio Perondi PMDB PmdbPscPtc 
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc 
Luis Carlos Heinze PP 
Maria do Rosário PT 
Matleo Chiarelli DEM 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 11 

DEIXAMDE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.: 

RORAIMA 

Francisco Rodrigues DEM 
Tolal de Roraima: 1 

AMAPÁ 

Davi Alcolumbre DEM 
Janete Capiberibe PSB PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscP!c 
Total de Amapá: 3 

PARÁ 

Bel Mesquita PMDB PmdbPscP!c 
Gerson Peres PP 
Tolal de Pará: 2 

ACRE 

Gladson Cameli PP 
Tolal de Acre: 1 

TOCANTINS 

Eduardo Gomes PSDB 
Tolal de Tocanlins: 1 

MARANHÃO 

Nice Lobão DEM 
Tolal de Maranhão: 1 

CEARÁ 

José Airton Cirilo PT 
Tola' de Ceará: 1 

PIAuí 

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc 
Mussa Demes DEM 
Tolal de Piauí: 2 

RIO GRANDE DO NORTE 

Sandra Rosado PSB PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Rio Grande do Norte: 1 
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PARAíBA 

Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Total de Paralba: 1 

PERNAMBUCO 

André de Paula DEM 
Bruno Rodrigues PSDB 
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc 
Total de Pernambuco: 3 

BAHIA 

Fernando de Fabinho DEM 
Udice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Mauricio Trindade PR 
Sérgio Brito PMDB PmdbPscPtc 
Total de Bahia: 4 

MINAS GERAIS 

Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Total de Minas Gerais: 2 

RIO DE JANEIRO 

Indio da Costa DEM 
Otavio Leite PSDB 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Total de Rio de Janeiro: 4 

SÃO PAULO 

Dr. Pinotti DEM 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorginho Maluly DEM 
José Mentor PT 
Total de São Paulo: 4 

PARANÁ 

Abelardo Lupion DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
Giacobo PR 
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc 
Total de Paraná: 4 

SANTA CATARINA 

Djalma Berger PSB PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina: 2 

RIO GRANDE DO SUL 

Claudio Diaz PSDB 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc 
José Otávio Germano PP 
Total de Rio Grande do Sul: 3 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Encerro 
a sessão, convocando para hoje, quinta-feira, dia 27, à 
1h08min, sessão extraordinária, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS 

(Art. 202, clc art. 191 do Regimento Interno) 

Votação 

ITEM ÚNICO 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
 
N° 558-B, DE 2006
 

(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Outros)
 

Continuação da votação, em primeiro tur
no, da Proposta de Emenda à Constituição nO 
558-B, de 2006, que dispõe sobre a inclusão 
da CPMF nas disposições do § 2°, do artigo 76 
do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias - ADCT da Constituição Federal; tendo 
pareceres da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Cidadania, pela admissibilidade desta 
e das de nOs 23, 50, 66, 90,112 e 113/2007, 
apensadas (Relator: Dep. Eduardo Cunha); e 
da Comissão Especial, pela admissibilídade 
das emendas nOs 1 a 26, 28 e 29 e, no méri
to, pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 50/2007, com substitutivo; pela 
rejeição desta e das de nOs 23, 66, 90, 112 e 
113/2007, apensadas, e de todas as emendas 
apresentadas na Comissão Especial (Relator: 
Dep. Antônio Palocci). 

Tendo apensadas as PECs nOs 23/07, 
50107, 66/07, 90107, 112/07, 113/07 e 
139/07. 

(Encerra-se a sessão à 1 hora e 7 mi
nutos.) 

PARECERES 

PROJETO DE LEI N° 4.490-A, DE 2001
 
(Do Poder Executivo)
 

MENSAGEM N" 32212001
 
AVISO N" 36212001 - C. CIVIL
 

Declara expressamente revogado o 
Decreto-Lei n' 237, de 29 de fevereiro de 
1967, e demais diplomas legais referentes 
a trânsito que especifica; tendo pareceres: 
do Grupo de Trabalho de Consolidação das 
Leis pela aprovação, com emendas (coor
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denador: Dep. Bonifácio de Andrada); da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, com substitutivo 
(relator: Dep. Cândido Vaccarezza). 

Despacho: Ao grupo de trabalho de con
solidação das leis; e à comissão de consti
tuição e justiça e de cidadania - arts. 212 e 
213, Rico. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário Publicação dos pareceres 
do grupo de trabalho de consolidação das leis 
e da comissão de constituição e justiça e de 
cidadania grupo de trabalho de consolidação 
das leis -GT-lEX. 

I - Relatório 

O presente projeto de lei declara expressamente 
revogadas as seguintes normas legais: 

I - Decreto-lei n° 237/1967, "que modi
fica o Código Nacional de Trânsito"; 

II - Decreto-lei n° 1.400/1939, que "exige 
novas condições para o exercicio da profissão 
de motorista"; 

111 - Decreto-lei n° 5.464/1943, que "mo
difica o art. 135 do Código Nacional de Trân
sito"; 

IV - Decreto-lei n° 7.327/1945 que "re
voga o Decreto-lei n° 7.286, de 31 de janeiro 
de 1945"; 

V - Decreto-lei n° 7.604/1945, que "mo
difica dispositivos do Código Nacional de Trân
sito"; 

VI- Decreto-Lei n° 8.004/1945, que "res
tabelece, em todo o território nacional, a ma
trícuta de condutores de veiculos"; 

VII - Decreto-lei n° 8.98211946, que 
"prorroga o prazo de que trata o art. 148, item 
I, alínea b, do Código Nacional de Trânsito"; 

VIII - lei n° 1.387/1951, que "altera os 
dispositivos do Decreto-lei n° 9.545, de 5 de 
agosto de 1946. que dispõe sobre a habilita
ção e o exerclcio da atividade de condutor de 
veículos automotores"; 

IX - lei n° 1.416/1951, que "modifica a 
redação do Art. 135, letra a, do Código Nacio
nal de Trânsito"; 

X - lei n° 1.859/1953. que "altera o art. 
109, do Decreto-lei número 3.651, de 25 de 

. setembro de 1941 - (Código Nacional de Trân
sito)"; 

XI - lei n° 2.794/1956, que "modifica o 
art. 66 do Decreto-lei número 3.651, de 25 

de setembro de 1941 (Código Nacional de 
Trânsito); 

XII-lei n° 5.961/1973, que "dispõe sobre 
o depósito e a venda de veículos removidos, 
apreendidos e retidos, no Distrito Federal"; 

XIII - lei n° 6.575/1978, que "dispõe 
sobre o depósito e venda de velculos remo
vidos, apreendidos e retidos, em todo o terri
tório nacional"; 

XIV - lei n° 7.366/1985, que "revoga a 
lei n07.138, de 8 de novembro de 1983"que 
altera a redação do § 2° do art. 72 da lei n° 
5.108, de 21 de setembro de 1966 - Código 
Nacional de Trânsito. 

XV - lei n° 8.05211990, que "altera a 
lei n° 5.108, de 21 de setembro de 1966, que 
dispõe sobre o Código Nacional de Trânsito" 
em seu art. 38, que trata da identificação dos 
velculos. 

XVI -lei n° 8.722/1993, que "torna obri
gatória a baixa de veículos vendidos como 
sucata e dá outras providências". 

Conforme o autor da presente proposição, a re
vogação desses dispositivos legais visa a atender à 
consotidação da legislação de trânsito em consonân
cia com o disposto na lei Complementar n° 95/1998 
alterada, posteriormente, pela lei Complementar n° 
107, de 26 de abril de 2001. Busca, por esse meio, 
reduzir a incerteza no ordenamento jurldico brasilei
ro, trazendo segurança jurídica ao operador do direito 
e ao cidadão. 

É o relatório. 

11 - Parecer 

Não é de hoje que se pode notar que a exces
siva quantidade de documentos legais superpostos, 
ao mesmo tempo que o desconhecimento das nor
mas afetadas, transformaram o nosso ordenamento 
jurídico, como já foi dito, em algo nebuloso, cheio de 
comandos repetitivos, indutor de equivocos e criador 
de dificuldades na aplicação do direito. 

A iniciativa da consolidação da legislação de 
trânsito, que encontra apoio no presente projeto de lei 
é, portanto, bastante saudável no sentido de clarear o 
ordenamento jurldico envolvendo tal matéria. 

Examinando os dispositivos legais objeto da pre
sente proposição vemos que todos eles tornaram-se 
dispensáveis pela ocorrência de legislação posterior 
superveniente. 

Com efeito, as lei no' 6.575/1978, 7.366/1985, 
8.052/1990 e o 8.722/1993, foram suplantados pela 
lei n° 9.503 de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro. 
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o Decreto-Lei n° 1.400/1939 foi superado pelo 
Decreto-Lei n° 2.994/1941 

Os Decretos-Leis no' 5.46411943, 8.004/1945, 
7.327145,7.604/1945 e 8.982/1946 e as Leis nO' 
1.387/1951, 1.416/1951, 1.859/1953 e 2.794/1956, 
perderam a eficácia com a entrada em vigor da Lei 
n° '5.108, de 21 de setembro de 1966, por sua vez 
também revogada pela Lei n° 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro. 

A Lei n° 5.961, de 10 de dezembro de 1973 tor
nou-se t obsoleta com a vigência da Lei n° 6.575, de 
30 de setembro de 1978, que "dispõe sobre o depósito 
e venda de velculos removidos, apreendidos e retidos, 
em todo o território nacional". 

De todas as leis e decretos-leis objeto deste 
projeto de lei, temos a ressaltar que o Decreto-Lei n° 
237167 já teve os seus artigos 1e a 6° e 11 revoga
dos pela Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997. 
Sendo assim, o referido decreto-Iel foi revogado ape
nas parcialmente pelo Código de Trânsito. Os seus 
dispositivos mantidos referem-se à criação do Depar
tamento Nacional de Trânsito. Nesse caso, não será 
conveniente a revogação do Decreto-Lei n° 237167, 
como querem a proposição em pauta. 

Diante dessa realidade e para que se cumpram 
as medidas necessárias à consolidação da legislação 
em vigor referentes a trânsito, no sentido de reduzir 
incertezas e eliminar as incongruências do nosso or
denamento juridico, somos pela aprovação do PL n° 
4.490/2001, com as seguintes modificações incorpo
radas ao texto original: 

1) Substitua-se na ementa do projeto a 
referência ao Decreto-Lei n° 237, de 29 de 
fevereiro de 1967, por "Decreto-Lei n° 1.400, 
de 3 de julho de 1939". 

2) Suprima-se do art. 1° do projeto, o in
ciso I e renumere-se os demais. 

Sala de Reuniões do GT-Lex, em 12 de março, 
de 2002. - Deputado Bonifácio de Andrada, Coorde
nador, com aprovação dos membros do GT-Lex. 

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
 
E JUSTiÇA E DE CIDADANIA
 

I - Relatório 

O Projeto de Lei referenciado, de autoria do Poder 
Executivo, declara, de forma expressa, que está revo
gado o Decreto-lei n° 237, de 29de fevereiro de 1967, 
e demais diplomas legais referentes a trânsito que es
pecifica, quais sejam, os Decretos-lei n.os 1400/1939, 
5.464/1943,7.327/1945,7.604/1945, 800411945 e 
8.982146, bem como as Leis nOs 1.387/51, 1.416/1951, 

1.859/1953; 2.794/1956, 5.961/1973, 6.575/1978, 
7.366/1985, 8.05211990 e 8.72211993. 

Na Exposição de Motivos n° 74-MJ encaminhada 
ao Presidente da República e que acompanhou a pro
posição, o Exrn" Sr. Ministro da Justiça, José Gregori, 
registra que o projeto de lei: 

"objetiva declarar revogados expressa
mente - e com isso propiciar a definitiva ex
clusão do ordenamento juridico nacional - as 
Leis e Decretos-Lei nele relacionados, cujos 
preceitos perderam eficácia por haver legisla
ção superveniente". 

A proposição foi encaminhada pela Presidência 
desta Câmara dos Deputados ao Grupo de Trabalho 
de Consolidação das Leis, com fundamento no art. 
14, li, § 3° da Lei Complementar nO 95/1998, com a 
redação dada pela Lei Complementar n° 107/2001. 
Submeteu, ainda, a mesma proposição à Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos 
do art. 212 e 213 do Ricd. 

O Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis 
- GT - Lex registrou que, no curso do tempo, as le
gislações acima referidas já haviam perdido a efi
cácia, havendo subsistido, parcialmente, somente o 
Decreto-lei n° 237/1967, a exceção de seus artigos 
1° a 6° e 11, revogados pela Lei n° 9.503 de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código Nacional 
de Trânsito. 

Assim, embora reconhecendo for oportuna a 
expressa declaração de que aquelas normas se en
contravam revogadas, o que já constava da proposi
ção original, o Grupo de Trabalho sugeriu a preser
vação dos dispositivos do Decreto-lei n." 237/1967 
que tratam do Departamento Nacional de Trânsito, 
os quais já haviam sido mantidos pelo Código Brasi
leiro de Trânsito. 

Propôs, ainda, a adoção de duas alterações na 
proposição, a saber: 

1. Excluir da ementa do Projeto de Lei 
n° 4.490/2001 a menção ao Decreto-lei n° 
237/1967 substituindo-o pelo Decreto-lei n° 
1.400, de 3 de julho de 1939 e 

2. Suprimir o inciso I do art. 19 da pro
posição original que revogava integralmente 
o DL n° 237/1967, renumerando os incisos 
seguintes. 

Nesta lase, a proposição está sob o crivo desta 
Comissão de Consliluição e Justiça e de Cidadania, 
quanto à sua constitucionalidade, juridicidade, regi
mentalidade e técnica legislativa e redacional. 

É o relatório. 



Setembro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 50367 

11 - Voto do Relator 

Consoante o Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, compete a esta CCJC manifestar-se, em 
caráter privativo e terminativo, quanto à constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto de 
lei sob comento. 

Trata-se de matéria relacionada com a consolida
ção das leis, mais especificamente com a declaração 
expressa de revogação de algumas normas legais. 

Considero pertinentes as observações contidas 
na peça instrutória destes autos produzida pelo Grupo 
de Trabalho de Consolidação das Leis. 

Com efeito, já se encontram tacitamente revo
gadas as normas jurídicas acima relacionadas, sendo 
que apenas sobrevive, e parcialmente, o Decreto-lei n.? 
237/1967, a exceção de seus artigos 1° a 6° e 11, re
vogados pela Lei nO 9.503 de 23 de setembro de 1997, 
que instituiu o Código Nacional de Trãnsito. 

Entretanto, em consonãncia com o disposto no 
inciso XI do § 2° do art. 13, pela Lei Complementar n° 
95, de 1988, allerada pela Lei Complementar n° 107, 
de 2001, que regulamentou o parágrafo único do art. 
59 da Constituição Federal e disciplina o processo de 
elaboração das leis, há a necessidade da "declaração 
expressa de revogação de dispositivos implicitamente 
revogados por leis posteriores", o que a proposição 
sob comento o faz. 

A natureza do projeto de lei em eplgrafe é, pois, de 
ato meramente declaratório, qual seja, não se pretende, 
nele, revogar o já revogado, mas apenas e tão-somente 
declarar essa condição, clareando o sistema jurídico. 

Lado outro, deliberei adotar as demais sugestões 
do GT,motivo da apresentação de Substitutivo que pre
serva a'matéria não revogada sequer implicitamente e 
altera a ementa do projeto de lei original. 

Face ao exposto, voto pela constitucionalidade, 
juridicidade, regimentalidade e boa técnica redacional 
e legislativa do Projeto de Lei n° 4.490, de 2001, na 
forma do Substitutivo em anexo. 

Sala da Comissão, 3 de julho de 2007. - Depu
tado C~ndido Vaccarezza, Relator. 

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI N° 4.490, DE 2.001 

Declara expressamente revogado o 
, Decreto-Lei nO 237, de 29 de fevereiro de 
. 1967, e demais diplomas legais referentes 
, a trânsito que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica allerada a ementa do Projeto de Lei 

n° 4.490, de 2001, que passa a vigorar com a seguin
te redação: 

"Declara expressamente revogado o De
creto-Lei n° 1.400, de 3 de juího de 1939, e 
demais diplomas legais referentes a trânsito 
que especifica." 

Art. 2° São declarados expressamente revogadas 
as seguintes normas legais: 

I - Decreto-Lei n° 1.400, de 3 de julho 
de 1939; 

11 - Decreto-Lei n° 5.464, de 7 de maio 
de 1943; 

111 - Decreto-Lei n° 7.327, de 17 de fe
vereiro de 1945; 

IV - Decreto-Lei n° 7.604, de 31 de maio 
de 1945; 

V - Decreto-Lei n° 8.004, de 27 de se
tembro de 1945; 

VI - Decreto-Lei n° 8.982, de 14 de fe
vereiro de 1946; 

VII - Lei nO 1.387, de 20 de junho de 
1951; 

VIII - Lei n° 1.416, de 24 de agosto de 
1951; 

XI - Lei n° 1.859, de 19 de maio de 
1953; 

X - Lei n° 2.794, de l' de junho de 
1956; 

XI - Lei n° 5.961, de 10 de dezembro 
de 1973; 

XII - Lei n° 6.575, de 30 de setembro 
de 1978; 

XII' - Lei n° 7.366, de 18 de setembro 
de 1985; 

XIV - Lei n° 8.052, de 20 de junho de 
1990; 

XV - Lei n° 8.722, de 27 de outubro de 
1993. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Sala da Comissão, 3 de julho de 2007. _ Depu
tado Cândido Vccarezza, Relator. 

11I - Parecer da Comissâo 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de 
Lei n° 4.490/2001, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Cândido Vaccarezza. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Leonardo Picciani - Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho e Neucimar Fraga - Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Benedito de Lira, Cândido 
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Vaccarezza, Carlos Bezerra, Cezar Schirmer, Ciro 
Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson Apa
recido, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Ibsen Pinheiro, José Eduardo Cardozo, José 
Genofno, José Mentor, Jutahy Junior, Magela, Mar
celo Ortiz, Márcio França, Maurício Ouintella Lessa, 
Mauricio Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Moreira Mendes, Nelson Trad,Odair Cunha, Paes t.an
dim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, 
Renato Amary, Roberto Magalhães, Ronaldo Cunha 
Lima, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sil
vinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vital do 
Rêgo Filho, Wilson Santiago, Wolney Queiroz, Zenaldo 
Coutinho, Alexandre Silveira, Antonio Bulhões, Carlos 
Willian, Chico Lopes, Décio Lima, Fernando Coruja, 
Gonzaga Patriota, Hugo Leal, José Pimentel, Maria 
do Rosário, Pastor Manoel Ferreira, Rubens Otoni, 
Sandro Mabel e William Woo. 

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2007. 
- Deputado Leonardo Picciani, Presidente. 

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJC 

Declara expressamente revogado o Decreto-Lei 
n° 237, de 29 de fevereiro de 1967, e demais diplomas 
legais referentes a trânsito que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 2° Fica alterada a ementa do Projeto de Lei 

n° 4.490, de 2001, que passa a vigorar com a seguin
te redação: 

"Declara expressamente revogado o De
ereto-lei n° 1.400, de 3 de julho de 1939, e 
demais diplomas legais referentes a trânsito 
que especíüca," 

Ar!. 2° Sâo declarados expressamente revogadas 
as seguintes normas legais: 

I - Decreto-Lei n° 1.400, de 3 de julho 
de 1939; 

11 - Decreto-lei n° 5.464, de 7 de maio 
de 1943; 

111- Decreto-lei n° 7.327, de 17 de feve
reiro de 1945; 

IV - Decreto-Lei n° 7.604, de 31 de maio 
de 1945; 

V - Decreto-Lei n° 8.004, de 27 de se
tembro de 1945; 

VI - Decreto-lei n° 8.982, de 14 de fe
vereiro de 1946; 

VII - Lei n° 1.387, de 20 de junho de 
1951; 

VIII - Lei n° 1.416, de 24 de agosto de 
1951; 

XI - Lei n° 1.859, de 19 de maio de 
1953; 

X - Lei n° 2.794, de 1c de junho de 
1956; 

XI - Lei n° 5.961, de 10 de dezembro 
de 1973; 

XII - Lei n° 6.575, de 30 de setembro 
de 1978; 

XIII - Lei n° 7.366, de 18 de setembro 
de 1985; 

XIV - Lei n° 8.052, de 20 de junho de 
1990; 

XV - Lei n° 8.722, de 27 de outubro de 
1993. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2007. 
- Deputado Leonardo Picciani, Presidente. 

PROJETO DE lEI N° 3.667-B, DE 2004 
(Do Sr. luiz Carlos Hauly) 

Altera o Código Civil e dispôe sobre as 
sociedades empresárias; tendo pareceres: 
da Comissão de Desenvolvimento Econõ
mico, Indústria e Comércio, pela aprova
ção, com emendas (relator: DEP.RONALDO 
DIMAS) e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio
nalidade, juridicldade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação deste e das 
Emendas da Comissão de Desenvolvimen
to Econõmico, Indústria e Comércio, com 
substitutivo (relator: DEP. MENDES RIBEI
RO FilHO). 

Despacho: Às Comissões de Desenvol
vimento Econômico, Indústria e Comércio e 
Constituição e Justiça e de Cidadania. 

Apreciação: Proposição Sujeitaà Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11. 

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Cidadania 

I - Relatório 

Encontra-se no âmbito desta Comissão o Proje
to de Lei n° 3.667, de 2004, de iniciativa do Deputado 
Luiz Carlos Hauly, cujo teor visa a modificar diversos 
dispositivos relativos às sociedades limitada e anôni
ma contemplados no Código Civii - Lei no 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 (artigos 1.052, 1.053, 1.072, 
1.076, 1.078, 1.079, 1.085, 1.086 e 1.089), bem como 
a dispor sobre os feitos de dissolução das sociedades 
e de resolução delas em relação a um dos sócios, es
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tabelecendo regramento processual para tais ações 
judiciais. 

Mediante a alteração proposta do texto do art. 
1.052 do Código Civil, pretende o autor estabelecer 
que a responsabilidade de cada sócio de sociedade 
limitada ficará restrita ao valor de suas cotas, respon
dendo lodos solidariamente pela integralização do 
capital social apenas em caso de falência, la1 como 
se previa na legislação em vigor anteriormente ao 
advento da aludida codificação (art. 9· do Decreto n' 
3.708, de 1919). 

A .pretendida modificação do texto do art. 1.053 
do Código Civil dirige-se, por sua vez, a reintroduzir 
no ordenamento jurldico também a norma prevista no 
art. 18 do Decreto n· 3.708, de 1919, que determinava 
a aplicação subsidiária da lei das Sociedades Anôni
mas nas omissões do contrato social das sociedades 
limitadas. No texto sugerido, também são expressa
mente mencionados dispositivos do próprio Código 
aos quais as sociedades limitadas permanecerão su
jeitas, muito émbora estes se encontrem abrigados em 
outros capítulos (artigos 1.010, 1.024 e 1.028 a 1.038 
do Código Civil). 

Almeja-se ainda por intermédio do projeto de lei 
em leia a alteração do caputdo art. 1.072 do Código 
Civil e do respectivo § l' com vistas a tornar faculta
tivo que as deliberações dos sócios de sociedades li
mitadas sejam tomadas em assembléias ou reuniões 
de sócios. De acordo com o teor do projeto, caberá 
ao contrato social da sociedade limitada estabelecer 
se as deliberações dependem da rígida formalização 
do evento sob forma de assembléia ou reunião ou se 
podem ser levadas a registro simplesmente mediante 
qualquer instrumento escrito. 

Prevê, outrossim, o texto do proposição em ques
tão a modificação da redação do art. 1.076 do Código 
Civil com o escopo de se eliminar os diferentes quó
runs de deliberação dos sócios de sociedades limitadas 
estabelecidos em seus incisos, os quais seriam então 
suprimidos, unificando-se todos aqueles em um só cri
tério, qual seja, o de votos correspondentes a mais da 
metade do capital social, salvo se houver cláusula do 
contrato social que exija quorum maior. 

Outra alteração prevista no projeto de lei em exa
me se refere ao texto do caputdo art. 1.078, por meio 
da qual se quer restringir a obrigatoriedade nele refe
rida de realização de assembléia anual tão somente 
para as sociedades limitadas compostas por mais de 
dez sócios. 

No texto do art. 1.079 do Código Civil, propõe-se 
modificação com vistas a suprimir disposições idênti
cas, posto que aquela nele atualmente prevista con
substancía mera repetição do disposto no art. 1.072, 

§ 6', do mesmo diploma legal. Além disso, busca-se 
introduzir em seu lugar norma que suprirá lacuna no 
direito societário brasileiro relativa à sociedade limi
tada de participação, cujo texto prevê que, se houver 
empale em suas deliberações acerca do voto a ser 
proferido em reunião ou assembléia de uma sociedade 
controlada, cada sócio da primeira poderá, exibindo a 
ata que comprova o impasse, participar da reunião ou 
assembléia da segunda e nela exercer o direito de voto 
correspondente às quotas ou ações de titularidade da 
controladora em quantidade proporcional à participa
ção societária por ele nela detida. 

Mediante a alteração almejada do caputdo art. 
1.085 e do respectivo parágrafo único do Código Civil, 
busca-se adotar, para a exclusão de sócios, a mesma 
sistemática que no projeto de lei em tela se propõe 
reintroduzir para as demais deliberações sociais por 
intermédio da redação sugerida para o art. 1.076 do 
mesmo diploma legal. 

Sugere-se ainda, no âmbito do projeto de lei em 
exame, a modificação do art. 1.086 do Código Civil com 
vistas à instituição de norma que discipline o cálculo 
da participação societária a que terá direito o sócio em 
relação ao qual a sociedade foi resolvida (em caso de 
falecimento, expulsão ou exercrcio do direilo de retirada). 
Estabelece-se, nOS incisos acrescentados, o critério do 
cálculo do valor patrimonial das quotas (inciso I), o de 
elaboração do balanço de determinação que apurará 
esse valor (inciso 11) e o que restringe os efeitos deste 
instrumento contábil para as relações societárias. 

No âmbito do art. 1.089 do Código Civil, busca
se especificar por meio da alteração proposta quais os 
artigos do Código Civil que são aplicáveis às socieda
des anônimas em razão de omissões da lei especial 
de regência deste tipo societário. 

Em seguida, nos artigos 2' a 12 do projeto de 
lei, busca o autor principalmente substituir as normas 
processuais existentes que regem a ação judicial de 
dissolução de sociedade e se encontram ainda em vi
gor do antigo Código de Processo Civil de 1939. 

Uma das inovações almejadas diz respeito à dis
ciplina da "ação de resolução de sociedade em relação 
a um dos sócios". A lei não disciplina a matéria e os 
tribunais têm se valido da interpretação analógica do 
disposto sobre a ação de dissolução para preencher a 
lacuna, cogitando, sem extremo rigor técnico, de dis
solução total e parcial e albergando, pois, nesta última 
categoria a hipótese não disciplinada de resolução. 

Outra novidade é a proposta nOS §§ l' a 4' do art. 
2' do projeto de lei. Neles, passaria a se admitir, nas 
ações de direito societário disciplinadas, que qualquer 
ato extrajudicial de cientificação do demandado pro
duza os mesmos efeitos da citação, alegando o autor, 
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em defesa de tal medida, que, tratando-se de ações 
em que litigam empresários, sociedades empresárias 
e sócios de sociedades empresárias, tendo em vista o 
perfil destas partes, não haveria razões para se negar 
plena eficácia aos atos particulares de cientificação da 
propositura da ação. 

De outra parte, prevê-se no art. 3' do projeto 
de lei que a ação de dissolução seguirá o procedi
mento ordinário, mesmo que a sociedade a dissolver 
seja limitada, submetendo-se a ele os demais tipos 
societários. 

Nos artigos 4' a 7· da proposição, busca-se dis
ciplinar os atos decorrentes da sentença que decretar 
a dissolução mediante a adoção de sistemática mais 
simples, ágil e objetiva que propicie reduzir os atos 
processuais ao mínimo possível. O projeto simplifica 
ainda mais o procedimento da dissolução de socieda
des empresárias em duas hipóteses: quando esta for 
microempresária ou empresária de pequeno porte ou 
se se tratar de sociedade de participação pura sem 
prazo determinado (art. 8'). Em relação àquelas, dis
põe-se que o procedimento da ação será simplificado 
e que ao autor caberá a apresentação de um plano 
de dissolução. Se o demandado também apresentar 
plano diverso, caberá ao juiz decidir no interesse da 
sociedade (art. 9'). Em relação à sociedade de par
ticipação pura sem prazo determinado, após concei
tuá-Ia (art. ao, parágrafo único), O projeto dispõe sobre 
formas simplificadas de realização do ativo (art. 10). 
Neste caso, estatui-se que os sócios se tornam res
ponsáveis pelas obrigações da sociedade dissolvida, 
inclusive passivos trabalhistas e tributários (art. 10, § 
1·, inciso 111). 

Por intermédio do art. 12 do projeto, busca-se 
também preencher lacuna existente no direito socie
tário brasileiro ao se estabelecer os critérios para 
definição do crédito a que tem direito o sócio em re
lação ao qual a sociedade é resolvida. O valor deste 
crédito variará conforme seja julgado (a final ou por 
antecipação de tutela) existir ou inexistir causa para 
a resolução. Se houver causa para a resolução, o cré
dito do antigo sócio corresponderá ao valor de sua 
participação; se não houver, aos mesmos valores a 
que teria direito caso não tivesse sido praticado o 
ato de desligamento (lucros, dividendos, etc.). Duas 
importantes regras são estabelecidas em função do 
referido crédito: de um lado, o acréscimo dos juros 
e, de outro, a responsabilidade solidária dos sócios 
remanescentes. 

No âmbito do art. 13 da proposição, propõe-se a 
adoção de norma que prevê a introdução da sociedade 
unipessoal em nosso ordenamento jurídico, a qual teria 
o condão de admitir a constituição e o funcionamento 

de sociedade limitada com um único sócio pessoa ffsica 
residente no Pais, bem como possibilitar que também 
mantenham tai caracterfstica as sociedades simples 
e as sociedades de advogados. 

O art. 14 da proposição visa apenas a manter, 
com alterações, a norma hoje abrigada no art. 670 
do Código de Processo Civil de 1939, que atribui 
ao Ministério Público a legitimidade para requerer 
em juízo a dissolução de sociedades ou pessoas 
jurfdicas de direito privado que incorrerem em prá
ticas ilegais. 

Finalmente, o art. 15 do projeto prevê a revoga
ção dos artigos 655 a 674 do Código de Processo Civil 
de 1939, que tratam da matéria processuai que ora se 
pretende incorporar ao respectivo texto. 

Por despacho da Presidência desta Câmara dos 
Deputados, a proposição foi distribuída para análise 
e pronunciamento às Comissões de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania nos termos do que dispõe o 
art. 24, inciso 11, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados - RICO. 

No âmbito da Comissão de Desenvolvimento Eco
nômico, Indústria e Comércio, a proposição foi aprovada 
nos termos do parecer do relator com emendas que 
objetivaram o aprimoramento da iniciativa e que tratam 
de: I) alterar a redação proposta para o disposto no 
art. 1.053 do Código Civil para que nela se estabele
ça que a sociedade limitada será regida pelas normas 
das sociedades anônimas não somente nas omissões 
do contrato social, mas também e primordialmente 
naquelas advindas de todas as regras lnstitufdas no 
Código Civil sobre o assunto, mantendo-se expres
samente, assim, a obrigatoriedade da observância a 
tais normas; 11) simplificar o texto previsto para o art. 
1.086, mantendo-se a redação original de seu caput 
e lhe acrescentando apenas um parágrafo único sem, 
porém, acarretar prejulzos substanciais ao conteúdo do 
projeto de lei; 111) suprimir o respectivo art. 2', que diz 
respeito a inovação quanto ao procedimento para cita
ção que não ofereceria a segurança jurldica necessária 
ao aludido ato, traduzindo-se em vulnerabilidade a todo 
o procedimento; IV) suprimir também o respectivo art. 
13, que trata da introdução da sociedade unipessoal 
no nosso ordenamento jurídico e cujo teor implicaria 
o completo abandono das idéias que revestem a res
pectiva natureza jurídica. 

Consultando os andamentos relativos à tramita
ção da matéria no âmbito desta Comissão, observa-se 
que o prazo regimentalmente concedido para ofereci
mento de emendas se esgotou sem que qualquer uma 
houvesse sido em seu curso oferecida. 

É o relatório. 
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11 - Voto do Relator 

Compete a esta Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Cidadania se pronunciar sobre o projeto de lei 
em tela e as emendas adotadas pela Comissão de De
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio quanto 
aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e mérito nos termos regimentais. 

O: projeto de lei em análise encontra-se com
preendido na competência concorrente da União, dos 
Estados e do Distrito Federal para legislar sobre di
reito civil e processual, sendo legitima a iniciativa e 
adequada a elaboração de lei ordinária para tratar da 
matéria (Art. 22, inciso I; Art. 48, caput, e Art. 61, ca
put, da Constituição Federal). 

Não há óbices em seu texto pertinentes aos 
aspectos de constitucionalidade e juridicidade, ten
do sido respeitadas as normas constitucionais, bem 
como os princípios e fundamentos do nosso ordena
mento jurldico. 

A técnica legislativa empregada no projeto de lei 
em exame não se encontra, contudo, de acordo com 
os ditames da Lei Complementar n" 95, de 26 de feve
reiro de 1998, com as alie rações introduzidas pela Lei 
Complementar n" 107, de 26 de abril de 2001. Entre 
outras irregularidades que devem ser sanadas, obser
va-se a ausência de um artigo inaugural que deveria 
enunciar o respectivo objeto e de uso da seqüência 
de letras maiúsculas NR entre parêntesis para indicar 
os dispositivos legais já existentes cuja redação se 
pretende então modificar. 

Mencione-se que as emendas ao projeto de lei 
em tela adotadas pela Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio atendem igualmen
te aos critérios de constitucionalidade e juridicidade. 
Apenas quanto à técnica legislativa, é que se impõem 
reparos, especialmente no texto daquela que trata de 
modificar a redação prevista no projeto de lei para o 
art. 1.086 do Código Civil. 

No que diz respeito ao mérito do projeto de lei em 
análise, assinale-se ser bastante louvável o conteúdo 
de tal iniciativa. uma vez que o mesmo se sintoniza 
com as numerosas críticas e sugestões que têm sido 
amplamente sustentadas por empresários e especialis
tas em direito societário, os quais, lidando diariamente 
com as questões jurídicas que envolvem as sociedades 
limitadas em nosso Pais. reclamam por correções e 
aprimoramentos no campo das inovações que o novo 
Código Civil impôs às sociedades empresárias (que 
exercem alividades comerciais ou mercantis), espe
cialmente às limitadas e anônimas, que figuram como 
modelos aqui majoritariamente adotados. 

Desde 1919 até o início da vigência do novo 
Código Civil, a sociedade limitada esteve disciplina

da pelo Decreto n' 3.708, do mesmo ano, que adotou 
o modelo societário que obteve mais aceitação pelo 
empresariado nacional, dada a sua simplicidade e a 
ausência de muitas exigências legais, o que facilitava 
enormemente o seu registro formal e dispensava maior 
sofisticação no controle contábil das operações do dia
a-dia. As poucas criticas feitas a tal diploma voltaram
se mais para importantes lacunas nele existentes, as 
quais exigiam o tratamento de muitas das matérias de 
interesse dos sócios como objeto de cláusula do con
trato social e teriam, assim, despertado no legislador 
o propósito de incrementar a disciplina legal relativa 
às sociedades limitadas. 

Com o advento do novo Código Civil - cuja vi
gência teve início em janeiro de 2003 -, modificou-se 
significativamente a disciplina das sociedades limitadas. 
Entretanto, as diversas normas erigidas pelo aludido 
diploma legal, estabelecidas principalmente com o ob
jetivo de proteger a minoria societária ou de sanar as 
lacunas existentes, não apenas deixaram de atingir tal 
finalidade de modo satisfatório, como também tiveram 
o condão de complicar demasiadamente as questões 
jurldicas que envolvem a vida e o funcionamento de 
uma sociedade limitada. Além disso, as sociedades 
limitadas, que normalmente são microempresas ou 
empresas de pequeno porte, tiveram as suas despe
sas significativamente aumentadas para se ajustarem 
às novas exigências formais postas. 

Surge, assim, a necessidade de se proceder a 
aprimoramentos no âmbito do Código Civil no tocante 
ao regramento das sociedades. 

Neste sentido, é valiosa a pretendida alie ração 
do art. 1.052 do Código Civil já referida, uma vez que 
o estabelecimento da responsabilidade solidária dos 
sócios pela integralização do capital social apenas em 
caso de falência se coaduna melhor com o espírito do 
aludido diploma legal, cujas normas sabidamente se 
voltam também para oferecer maior proteção ao só
cio minoritário. 

Com relação ao texto proposto para o art. 1.053 
do Código Civil, é de se verificar que, de fato, a simples 
aplicaçâo das normas que regem as sociedades sim
ples - nas omissões da lei, tal como previsto no texto 
legal- tem criado de modo injustificado dois subtipos 
de sociedades limitadas, dependendo do fato de se va
lerem ou não da regência supletiva pelas normas que 
disciplinam as sociedades anônimas por disposição do 
contrato social. Todavia, a redação resullante de uma 
das emendas adotadas pela Comissão de Desenvol
vimento Econômico, Indústria e Comércio parece ser 
mais acertada, visto que estatui que, tanto nas omis
sões do contrato social como também nas omissões 
do Capitulo destinado ao regramento das sociedades 
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limitadas, aplicar-se-ão as normasqueregem as socie
dades anônimas, sem deixar, contudo, de mencionar 
expressamente os dispositivos (artigos 1.010, 1.024 
e 1.028 a 1.038) do Código Civil aos quais permane
cerão sujeitas as sociedades limitadas, muito embora 
se encontrem abrigados em outro capitulo. 

No âmbito do caput do art. 1.072 e respectivo § 
l' do Código Civil, a alteração desejada é simples e 
tem amplo alcance para possibilitar uma gestão mais 
fácil da sociedade à medida em que visa tornar fa
cultativa a realização da assembléia ou reunião de 
sócios, restando, pois, ao contrato social estabelecer 
se as deliberações dependem da rlgida formalização 
do evento sob forma de assembléia ou reunião ou se 
podem ser levadas a registro mediante qualquer ins
trumento escrito.Assim, apenas naquelassociedades 
limitadas em que os sócios considerarem importante 
para a proteção dos seus interesses a realização da 
assembléia ou reunião, poderão eles obrigá-Ias no 
contrato social.Tal medida é extremamente prática e 
tendea agilizaros procedimentos destinados à tomada 
de deliberações nas sociedades limitadas. 

Quanto à modificação prevista para o disposto 
no art. 1.076 do Código Civil, vale dizer que a mesma 
é de suma importância para as sociedades limitadas, 
posto que igualmente avança no propósito de se sim
plificar a sua gestão, eliminandoosdiferentesquóruns 
de deliberação dos sócios de sociedades limitadas 
estabelecidos em seus incisos, que restariam unifi
cados todos em um só critério, qual seja, o de votos 
correspondentes a mais da metade do capital social, 
salvo se houver cláusula do contrato social que exija 
quórum maior.Assim, permitir-se-á aos sócios, quan
do negociarem a sociedade, estabelecer, para uma ou 
mais matérias em particular, um quórum maiselevado 
com vistas à proteção de seus interesses.Aliás, com 
a nova redação do dispositivo em tela e, por conse
guinte, com a transformação da norma cogente nele 
atualmente prevista em supletiva, tornar-se-á válidaaté 
mesmo a adoção da cláusula de unanimidade, instruo 
mento que já fora bastante utilizado para se proteger 
os interesses dos minoritários anteriormente ao inicio 
da vigência do novo Código Civil. 

A alteraçãoalmejadado teor do art. 1.078 do Có
digo Civil, proposta com o intuito de restringir a obri
gatoriedade da assembléia anual para as sociedades 
limitadas integradas por mais de dez sócios, também 
se mostra preciosa, visto que também tem o condão 
de descomplicar o funcionamento das sociedades li
mitadas, sem prejuízo da necessária segurança jurl
dica ao seu bom funcionamento. Com efeito, apenas 
nas sociedades limitadas muito numerosas, é que, de 
fato, as deliberações da assembléia podem se reve

lar como o melhor instrumento de manifestação da 
vontade social e, por isso,convém manter, para elas, 
o critério geral do novo Código Civil (art. 1.072, § 1'). 
restringindo a obrigatoriedade, contudo, à realização 
de um encontro anual para votação das contas dos 
administradores. 

Em relaçãoà proposta legislativa parao textodo 
art. 1.079 do Código Civil, releva notar que seu méri
to é incontestável, haja vista que, além de propiciar a 
supressãode disposições idênticas, terá o condãode 
introduzir em seu lugar norma que supre importante 
lacuna no direito societário brasileiro relativaà socie
dade limitada de participação. 

Noque pertine à modificação pretendidano âm
bito do capute parágrafo únicodoart. 1.085 do Código 
Civil, cabeassinalar quea mesma é bastante relevante, 
uma vez que possibilitará a adoção, para a exclusão 
de sócios, da mesmasistemática que no projetode lei 
em tela se propõe reintroduzir relativamente às deli
berações sociais com a nova redação sugerida para 
o art. 1.076 do mesmo diploma legal. 

Quanto à alieração proposta pelo projeto de lei 
em tela para o disposto no art. 1.086 do Código Civil, 
vale mencionarque também é de grandeimportância, 
uma vezque propiciará a instituição de normaque dis
cipline o cálculo da participação societária a que terá 
direito o sócio em relaçãoao qual a sociedadefoi re
solvida (em caso de morte, expulsão ou exercício do 
direitode retirada). Contudo, a redaçãoobjetode uma 
das emendas adotadas pela Comissão de Desenvol
vimento Econômico, Indústria e Comércio mostra-se 
mais apropriada, postoque tem o condão de simplificar 
a redação originalmente oferecida,mantendoa reda
ção original de seu capute lhe acrescentando apenas 
um parágrafo único sem, contudo, acarretar prejuízos 
substanciais ao teor do projeto de lei. 

No âmbito do art. 1.089 do CódigoCivil,a altera
ção prevista no projeto de iei encontra-se plenamen
te justificada, uma vez que se especifica na redação 
pretendida quais são os artigosdo CódigoCivilque se 
aplicarão às sociedades anônimas em razão da omissão 
da lei especial de regência deste tipo societário com 
o duplo objetivo de se evitar remissões gerais desa
conselháveis no texto legal e de se eliminar possíveis 
dúvidas quanto à sua interpretação e aplicação. 

No tocante às normas processuais previstas no 
projeto de lei, é de verificar que objetivam, de fato, lo
grar a modernização dos procedimentos relativos às 
ações de dissolução de sociedade e de resoluçãoda 
mesma em relação a um dos sócios, já que a discipli
na pertinentea tal matéria previstaem dispositivos do 
Código de Processo Civil de 1939 ainda vigentes até 
a presente data parece não mais se adequaraos dias 
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atuais. Releva notar, todavia, que tal regramento pro
cessual reclama ser aprimorado sobretudo com vistas 
à utilização de linguagem mais adequada à realidade 
do direito processual e à supressão da possibilidade 
de se atribuir os efeitos de uma citação determinada 
pelo juizo a atos particulares praticados pela parte 
autora, tal como, aliás, prevê uma das emendas ado
tadas à iniciativa pela Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio. 

Finalmente, assinale-se que a norma do projeto 
de lei em análise que prevê a introdução da sociedade 
unipessoal em nosso ordenamento jurfdico não me
rece ser acolhida, uma vez que não convém estipular 
uma ficção legal tamanha que abandone por completo 
a natureza jurfdica das sociedades, que sabidamente 
pressupõem a existência de duas ou mais pessoas 
que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens 
ou serviços para o exercicio de uma atividade econô
mica e a partilhar, entre si, os resultados advindos e 
o patrimônio. 

Diante do exposto, vota-se pela constitucionalida
de, juridicidade, adequada técnica legislativa e, quanto 
ao mérito, pela aprovação do Projeto de Lei no 3.667, 
de 2004, na forma do substitutivo ora oferecido e cujo 
teor segue em anexo. 

Sala da Comissão,30 de outubro de 2006. - Depu
tado Mendes Ribeiro Filho, Relator. 

SUBSTITUTIVO AO 
•PROJETO DE LEI N°3.667, DE 2004 

Altera os artigos 1.052, 1.053, 1.072, 
· 1.076, 1.078, 1.079, 1.085, 1.086 e 1.089 da 

Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que 
institui o Código Civil, e dispõe sobre as 
sociedades empresárias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Esta Lei altera os artigos 1.052, 1.053, 

1.072, '1.076, 1.078, 1.079, 1.085, 1.086 e 1.089 da 
Lei nO 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui 
o Código Civil, e dispõe sobre as sociedades empre
sárias.. 

Art. 2° Os artigos 1.052, 1.053, 1.072, 1.076, 
1.078, :1.079, 1.085, 1.086 e 1.089 da Lei n' 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1.052. Na sociedade limitada, a res
· ponsabilidade de cada sócio é restrita ao valor 
, de suas quotas, mas todos respondem solida

riamente, em caso de falência, pela integrali
zação do capital social. (NR)" 

"Art. 1.053. A sociedade limitada rege
se, nas omissões deste Capitulo e do contrato 

social, pelas normas que regem a sociedade 
anônima. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, apli
cam-se à sociedade limitada os artigos 1.010, 
1.024 e 1.028 a 1.038. (NR)" 

"Art. 1.072. No contrato social, poderá 
ser estabelecido que as deliberações dos só
cios serão tomadas em reunião ou assembléia 
convocada pelo administrador. 

§ 1° Se o contrato social não obrigar a 
realização de reunião ou assembléia, as de
liberações de interesse da SOCiedade serão 
tomadas sob a forma de qualquer instrumento 
escrito arquivado na Junta Comercial, obser
vado o disposto no art. 1.076. 

..................................................... (NR)"
 
"Art. 1.076. As deliberações dos sócios 

serão tomadas pelos votos correspondentes 
a mais da metade do capital social, salvo se 
quórum superior for estabelecido no contrato 
social. (NR)" 

"Art. 1.078. Quando o número de sócios 
for superior a dez, é obrigatória, nos quatro 
meses seguintes ao término do exercício so
cial, a realização de assembléia anual com o 
objetivo de: 

.. (NR)" 
"Art. 1.079. Quando houver empate em 

deliberação de sociedade limitada de participa
ção acerca de voto a ser proferido em reunião 
ou assembléia de sociedade controlada, cada 
sócio da primeira poderá, exibindo a ata que 
comprova o impasse, participar da reunião ou 
assembléia da segunda e nela exercer o direito 
de voto correspondente às quotas ou ações 
de titularidade da controladora em quantidade 
proporcional à participação societária nesta 
detida. (NR)" 

"Art. 1.085. O sócio minoritário que pôs 
em risco a continuidade da empresa poderá 
ser excluído da sociedade limitada por alte
ração contratual deliberada pela maioria dos 
sócios representativa de mais de metade do 
capital social. 

Parágrafo único. Registrada a alteração 
contratual na Junta Comercial, a sociedade 
notificará o excluído do cálculo feito para de
finição do valor do reembolso. (NR)" 

"Art. 1.086. Salvo disposição diversa no 
contrato social, em qualquer hipótese de re
solução em relação a um de seus sócios, a 
sociedade procederá à apuração dos haveres 
nos termos do art. 1.031. 
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Parágrafo único. Para o exclusivo fim de 
reembolso das quotas do sócio excluído, o va
lor dos bens fungfveis ou infunglveis, direitos e 
obrigações objeto do balanço especial a que se 
refere o art. 1.031 serão obtidos mediante ava
liação pelo preço de mercado em vigor à época 
de sua apuração e levantamento. (NR)" 

"Ar\. 1.089. A sociedade anônima rege-se 
por lei especial, aplicando-se-Ihe, nos casos 
omissos, as disposições deste Código, em es
pecial os artigos 49, 50, 985 e 1.079. (NR)" 

Art. 2" As ações de dissolução de socie
dade empresária e de resolução de sociedade 
empresária em relação a um dos sócios obser
varão o disposto nesta Lei e, no que couber, 
o procedimento ordinário previsto no art. 282 
e seguintes da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 - Código de Processo Civil, exceto 
nas' hipóteses previstas no art. 7". 

Art. 3" Após O trânsito em julgado da 
sentença de decretação da dissolução, o juiz, 
a pedido de qualquer das partes, nomeará o 
liquidante judicial. 

Parágrafo único. Ao liquidante judicial 
aplicam-se as normas da lei sobre requisitos, 
impedimentos, investidura, remuneração, de
veres e responsabilidade do administrador de 
sociedade. 

Art. 4" O liquidante judicial, imediatamente após 
a investidura em suas funções, deverá: 

I - comunicar à Junta Comercial acerca 
da liquidação da sociedade, bem como sobre 
sua nomeação e investidura; 

11 - proceder à arrecadação de todos 
os bens, direitos, livros e documentos da so
ciedade; 

111 - determinar a apuração, em 10 (dez) 
dias, do balanço patrimonial de encerramento. 

Art. 5" Caso o balanço patrimonial de encerra
mento demonstre que os bens e direitos da sociedade 
superam as respectivas obrigações e que se mostram 
suficientes ainda para o pagamento da remuneração 
do liquidante judicial, este dará imediato inicio à reali
zação daqueles e, assim que houver disponibilidades 
em caixa, à satisfação das obrigações sociais, obser
vada a ordem dos credores na falência. 

§ 1" Após o integral pagamento dos credores e 
de sua remuneração, o liquidante repartirá o acervo 
remanescente entre os sócios ou acionistas proporcio
nalmente à respectiva participação no capital social, 
salvo se, pela lei, contrato ou estatuto, deva prevalecer 
outro critério de divisão. 

§ 2" Ao concluir os atos de liquidação ou se for 
dispensado, substituldo ou destituldo, o liquidante ju
dicial prestará contas em dez dias diretamente aos 
sócios da sociedade dissolvida. 

§ 3" A demora intencional, negligência ou imperf
cia na prática dos atos de liquidação, a omissão quan
to à prestação de contas, o atraso ou a inconsistência 
ou falsidade daquela realizada somente poderão ser 
objeto de ação própria de sócios contra o liquidante 
judicial. 

§ 4" Comprovando a prestação de contas aos 
sócios, o liquidante judicial requererá o arquivamento 
do feito de dissolução judicial. 

Ar\. 6" Se o balanço patrimonial de encerramento 
demonstrar que os bens e direitos da sociedade não 
se mostram suficientes para a satisfação integral de 
suas obrigações e o pagamento da remuneração do 
liquidante, este requererá a falência da sociedade dis
solvida, observando-se, nesta hipótese, o que dispõe a 
lei acerca do pedido formulado pelo próprio devedor. 

§ 1" Decretada, por qualquer razão, a falência da 
sociedade dissolvida após a investidura do liquidante 
judicial em suas funções, o juiz o dispensará, fixando 
a sua remuneração proporcionalmente aos trabalhos 
realizados. 

§ 2" A remuneração do liquidante judicial obser
vará, na falência da sociedade dissolvida, a mesma 
classificação dos créditos trabalhistas. 

Art. 7" Sujeitam-se à dissolução judicial pelos pro
cedimentos simplificados disciplinados nesta Lei: 

I - as sociedades microempresárias e 
empresárias de pequeno porte; 

11 - as sociedades de participação pura 
sem prazo determinado. 

Parágrafo único. Considera-se de par
ticipação pura a sociedade empresária cujo 
objeto social é exclusivamente a participação 
como sócia ou acionista de outra ou outras 
sociedades. 

Art. 8" Na dissolução de sociedade microempre
sária ou empresária de pequeno porte, observar-se-ão 
as seguintes normas: 

I - a ação seguirá, no couber, o proce
dimento sumário adotado pelos artigos 275 a 
281 da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
- Código de Processo Civil; 

11 - o autor poderá oferecer com a petição 
inicial um plano de dissolução acompanhado, 
quando for o caso, de manifestação compro
vada da vontade juridicamente vinculada de 
outras pessoas interessadas em adquirir bens 
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ou direitos da sociedade ou mesmo a sua tola
lidade ou ainda assumir obrigações dela; 

111 - o réu poderá, no prazo de contes
tação, oferecer plano de dissolução diverso, 
desde que atendidos os mesmos requisitos; 

IV - se julgar procedente a ação, o juiz 
aprovará o plano de dissolução que melhor 
atender aos interesses da sociedade e fixará 
prazo para a sua execução, consubstanciando 
a sentença título executivo. 

Art. 9' Além das demais causas legalmente es
tabelecidas, pode determinar a dissolução da socie
dade de participação pura sem prazo determinado a 
ocorrência de empale em votação de proposta com 
tal finalidade. 

§ l' Nas hipóteses previstas no caput deste ar
tigo, o juiz, a pedido de qualquer um dos sócios ou 
acionistas, declarará a sociedade de participação pura 
dissolvida e determinará que a liquidação se proceda 
nos seguintes termos: 

I - as ações ou quotas integrantes do 
..	 patrimônio da sociedade de participação pura 
serão transmitidas, de imediato, à propriedade 
dos seus sócios ou acionistas, proporcional
mente à participação deles no capital social, 
observando-se, quando houver espécies e 
classes diferentes de ações, os mesmos crité
rios fixados para o exercício do direito de pre
ferência na subscrição de valores mobiliários 
pelo art. 171, capute § 1', da Lei n' 6.404, de 
15 de dezembro de 1976; 

11 - se a sociedade de participação pura 
possuir dinheiro depositado em instituições 
financeiras ou quotas de fundos de investi
mentos financeiros, o juiz poderá determinar 
a sua transmissão aos respectivos sócios ou 

, acionistas proporcionalmente à participação 
deles no capital social, desde que observadas 
as demais normas pertinentes e preservados 
os direitos de outras pessoas; 

111 - os sócios ou acionistas da socieda
de de participação pura dissolvida se tornarão 
solidariamente responsáveis pelas obrigações 
passivas desta, inclusive as de natureza fiscal 
e trabalhista, bem como credores solidários por 
suas obrigações ativas, se houver. 

§ 2' A dissolução e a liquidação judiciais da socie
dade de participação pura decretada nos termos deste 
artigo prescindirá da nomeação de liquidante judicial 
e do pagamento das obrigaçôes sociais. 

Art. 10. A ação de resolução da sociedade em 
relação a um dos sócios poderá ser proposta: 

I - pela sociedade limitada para a exclu
são de sócio, quando não for admitida a sua 
reaiização por alteração contratual deliberada 
pela maioria de sócios representativa de mais 
da metade do capital social, ou para obstar o 
ingresso de sucessor de sócio falecido, inclu
sive cônjuge ou companheiro, quando, por lei 
ou contrato, couber a liquidação da quota; 

11 - pelo sócio minoritário que exerceu o 
direito de retirada ou pelo respectivo sucessor 
em caso de falecimento, quando não houverem 
sido atendidos pela sociedade limitada. 

Art. 11.O sócio minoritário cujo vinculo societário 
é objeto da ação de resolução ou o respectivo sucessor 
em caso de falecimento terá direito de crédito perante 
a sociedade limitada correspondente: 

I - ao valor da participação nos lucros 
auferidos durante a tramitação do processo, 
quando julgado inexistir causa para a reso
lução; e 

11 - ao valor patrimonial das quotas ou 
outro previsto em contrato social na data da 
retírada, falecimento ou expulsão apurado na 
forma dos artigos 1.031 e 1.086 da Lei nO 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, quando hou
ver o reconhecimento da existência de causa 
para a resolução. 

§ l' O crédito a que tem direito o sócio da limita
da ou o respectivo sucessor em caso de falecimento 
será acrescido, em qualquer caso, de juros a partír do 
dia em que deveria ter sido pago. 

§ 2' Os sócios remanescentes da sociedade 
limitada respondem solidariamente juntamente com 
esta pela satisfação do crédito do sócio ou respectivo 
sucessor em caso de falecimento. 

Art. 12. A pessoa jurldica de direito privado que 
praticar ato ou promover atividade ilegais será dissol
vida a pedido do Ministério Público. 

Art. 13. Ficam revogados os artigos 655 a 674 do 
Decreto-Lei n' 1.608, de 18 de setembro de 1939. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2006. - Depu
tado Mendes Ribeiro Filho, Relator. 

1/1- Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo, do Projeto de Lei nO 3.667/2004 e das 
Emendas da Comissão de Desenvolvimento Econô
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mico, Indústria e Comércio, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Mendes Ribeiro Filho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Leonardo Picciani - Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho e Neucimar Fraga - Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Benedito de lira, Bonifácio 
de Andrada, Bruno Araújo, Cândido Vaccarezza, Cezar 
Schirmer, Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson Apa
recido, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, Francisco 
Tenorio, Geraldo Pudim, Ibsen Pinheiro, José Genorno, 
Jutahy Junior, Marcelo Ortiz, Mauricio Quintella Lessa, 
Mauricio Rands, Mauro Benevides, Moreira Mendes, 
Neison Pellegrino, Odair Cunha, Paes Landim, Paulo 
Magalhães, Paulo Maiuf, Regis de Oliveira, Renato 
Amary, Roberto Magalhães, Ronaldo Cunha lima, 
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Silvinho 
Peccioli, Valtenir Pereira, Vital do Rêgo Filho, Wolney 
Queiroz, André de Paula, Arnaldo Faria de Sá, Carlos 
Willian, Chico Lopes, Domingos Dutra, Eduardo Cunha, 
Fernando Coruja, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Hum
berto Souto, José Pimentel, Maria do Rosário, Mussa 
Demes, Ricardo Barros, Rubens Otoni, Sandes Júnior, 
Sandro Mabel, Severiano Alves, Veloso, William Woo 
e Wladimir Costa. 

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
- Deputado Leonardo Piceianl, Presidente. 

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI N" 3.667, DE 2004 

Altera os artigos 1.052, 1.053, 1.072, 
1.076, 1.078, 1.079, 1.085, 1.0B6 e 1.089 da 
Lei n·10.406, de 10 de janeiro de 2002, que 
institui o Código Civil, e dispõe sobre as 
sociedades empresárias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Esta Lei altera os artigos 1.052, 1.053, 

1.072, 1.076, 1.078, 1.079, 1.085, 1.086 e 1.089 da 
Lei n" 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui 
o Código Civil, e dispõe sobre as sociedades empre
sárias. 

Art. 2" Os artigos 1.052, 1.053, 1.072, 1.076, 
1.078, 1.079, 1.085, 1.086 e 1.089 da Lei n" 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1.052. Na sociedade limitada, a res
ponsabilidade de cada sócio é restrita ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem solida
riamente, em caso de falência, pela integrali
zação do capital social. (NR)" 

"Art. 1.053. A sociedade limitada rege
se, nas omissões deste Capitulo e do contrato 

social, pelas normas que regem a sociedade 
anônima. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, apli
cam-se à sociedade limitada os artigos 1.010, 
1.024 e 1.028 a 1.038. (NR)" 

"Ar!. 1.072. No contrato social, poderá 
ser estabelecido que as deliberações dos só
cios serão tomadas em reunião ou assembléia 
convocada pelo administrador. 

§ 1" Se o contrato social não obrigar a 
realização de reunião ou assembléia, as de
liberações de interesse da sociedade serão 
tomadas sob a forma de qualquer instrumento 
escrito arquivado na Junta Comercial, obser
vado o disposto no art. 1.076. 

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

"Art. 1.076. As deliberações dos sócios 
serão tomadas pelos votos correspondentes 
a mais da metade do capital social, salvo se 
quorum superior for estabelecido no contrato 
social. (NR)" 

"Art. 1.078. Quando o número de sócios 
for superior a dez, é obrigatória, nos quatro 
meses seguintes ao término do exerclcio so
cial, a realização de assembléia anual com o 
objetivo de: 

.................................................... (NR)"
 
"Art. 1.079. Quando houver empate em 

deliberação de sociedade limitada de participa
ção acerca de voto a ser proferido em reunião 
ou assembléia de sociedade controlada, cada 
sócio da primeira poderá, exibindo a ata que 
comprova o impasse, participar da reunião ou 
assembléia da segunda e nela exercer o direito 
de voto correspondente às quotas ou ações 
de titularidade da controladora em quantidade 
proporcional à participação societária nesta 
detida. (NR)" 

"Art. 1.085. O sócio minoritário que pôs 
em risco a continuidade da empresa poderá 
ser excluido da sociedade limitada por alte
ração contratual deliberada pela maioria dos 
sócios representativa de mais de metade do 
capital social. 

Parágrafo único. Registrada a alteração 
contratual na Junta Comercial, a sociedade 
notificará o excluído do cálculo feito para de
finição do valor do reembolso. (NR)" 

"Art. 1.086. Salvo disposição diversa no 
contrato social, em qualquer hipótese de re
solução em relação a um de seus sócios, a 
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sociedade procederá à apuração dos haveres 
nos termos do art. 1.031. 

Parágrafo único. Para o exclusivo fim de 
reembolso das quotas do sócio excluído, o va
lor dos bens fungfveis ou infunglveis, direitos e 

. obrigações objeto do balanço especial a que se 
refere o art. 1.031 serão obtidos mediante ava
liação pelo preço de mercado em vigor à época 

. de sua apuração e levantamento. (NR)" 

"Art. 1.089. A sociedade anônima rege-se 
por lei especial, aplicando-se-Ihe, nos casos 
omissos, as disposições deste Código, em es
pecial os artigos 49, 50, 9B5 e 1.079. (NR)" 

Art. 2' As ações de dissolução de sociedade 
empresária e de resolução de sociedade empresária 
em relação a um dos sócios observarão o disposto 
nesta Lei e, no que couber, o procedimento ordinário 
previsto no art. 282 e seguintes da Lei n' 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 -Código de Processo Civil, exceto 
nas hipóteses previstas no art. 7'. 

Art. 3'Após o trãnsito em julgado da sentença de 
decretação da dissolução, o juiz, a pedido de qualquer 
das partes, nomeará o liquidante judicial. 

Parágrafo único. Ao liquidante judicial aplicam
se as normas da lei sobre requisitos, impedimentos, 
investidura, remuneração, deveres e responsabilidade 
do administrador de sociedade. 

Art. 4' O liquidante judicial, imediatamente após 
a investidura em suas funções, deverá: 

I - comunicar à Junta Comercial acerca 
da liquidação da sociedade, bem como sobre 
sua nomeação e investidura; 

11 - proceder à arrecadação de todos 
os bens, direitos, livros e documentos da so
ciedade; 

11I - determinar a apuração, em 10 (dez) 
dias, do balanço patrimonial de encerramento. 

Art. 5' Caso o balanço patrimonial de encerra
mento demonstre que os bens e direitos da sociedade 
superam as respectivas obrigações e que se mostram 
suficientes ainda para o pagamento da remuneração 
do liquidante judicial, este dará imediato inicio à reali
zação daqueles e, assim que houver disponibilidades 
em caixa, à satisfação das obrigações sociais, obser
vada a ordem dos credores na falência. 

§ l' Após o integral pagamento dos credores e 
de sua remuneração, o liquidante repartirá o acervo 
remanescente entre os sócios ou acionistas proporcio
nalmente à respectiva participação no capital social, 
salvo se, pela lei, contrato ou estatuto, deva prevalecer 
outro critério de divisão. 

§ 2' Ao concluir os atos de liquidação ou se for 
dispensado, substitufdo ou destitufdo, o liquidante ju
dicial prestará contas em dez dias diretamente aos 
sócios da sociedade dissolvida. 

§ 3' A demora intencional, negligência ou imperf
cia na prática dos atos de liquidação, a omissão quan
to à prestação de contas, o atraso ou a inconsistência 
ou falsidade daquela realizada somente poderão ser 
objeto de ação própria de sócios contra o liquidante 
judicial. 

§ 4' Comprovando a prestação de contas aos 
sócios, o liquidante judicial requererá o arquivamento 
do feito de dissolução judicial. 

Art. 6' Se o balanço patrimonial de encerramento 
demonstrar que os bens e direitos da sociedade não 
se mostram suficientes para a satisfação integral de 
suas obrigações e o pagamento da remuneração do 
liquidante, este requererá a falência da sociedade dis
solvida, observando-se, nesta hipótese, o que dispõe a 
lei acerca do pedido formulado pelo próprio devedor. 

§ l' Decretada, por qualquer razão, a falência da 
sociedade dissolvida após a investidura do liquidante 
judicial em suas funções, o juiz o dispensará, fixando 
a sua remuneração proporcionalmente aos trabalhos 
realizados. 

§ 2' A remuneração do liquidante judicial obser
vará, na falência da sociedade dissolvida, a mesma 
classificação dos créditos trabalhistas. 

Ar!. 7' Sujeitam-se à dissolução judicial pelos pro
cedimentos simplificados disciplinados nesta Lei: 

I - as sociedades microempresárias e 
empresárias de pequeno porte; 

11 - as sociedades de participação pura 
sem prazo determinado. 

Parágrafo único. Considera-se de par
ticipação pura a sociedade empresária cujo 
objeto social é exclusivamente a participação 
como sócia ou acionista de outra ou outras 
sociedades. 

Art. B' Na dissolução de sociedade microempre
sária ou empresária de pequeno porte, observar-se-ão 
as seguintes normas: 

I - a ação seguirá, no couber, o proce
dimento sumário adotado pelos artigos 275 a 
2Bl da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
- Código de Processo Civil; 

11 - o autor poderá oferecer com a petição 
inicial um plano de dissolução acompanhado, 
quando for o caso, de manifestação compro
vada da vontade juridicamente vinculada de 
outras pessoas interessadas em adquirir bens 
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ou direitos da sociedade ou mesmo a sua tota
lidade ou ainda assumir obrigações dela; 

111 - o réu poderá, no prazo de contes
tação, oferecer plano de dissolução diverso, 
desde que atendidos os mesmos requisitos; 

IV - se julgar procedente a ação, o juiz 
aprovará o plano de dissolução que melhor 
atender aos interesses da sociedade e fixará 
prazo para a sua execução, consubstanciando 
a sentença título executivo. 

Art. 9" Além das demais causas legalmente es
tabelecidas, pode determinar a dissolução da socie
dade de participação pura sem prazo determinado a 
ocorrência de empate em votação de proposta com 
tal finalidade. 

§ 1" Nas hipóteses previstas no caput deste ar
tigo, o juiz, a pedido de qualquer um dos sócios ou 
acionistas, declarará a sociedade de participação pura 
dissolvida e determinará que a liquidação se proceda 
nos seguintes termos: 

I - as ações ou quotas integrantes do 
patrimõnioda sociedade de participação pura 
serão transmitidas, de imediato, à propriedade 
dos seus sócios ou acionistas, proporcional
mente à participação deles no capital social, 
observando-se, quando houver espécies e 
classes diferentes de ações, os mesmos crité
rios fixados para o exercício do direito de pre
ferência na subscrição de valores mobiliários 
pelo art. 171, caput e § 1., da Lei n· 6.404, de 
15 de dezembro de 1976; 

11 - se a sociedade de participação pura 
possuir dinheiro depositado em insliluições 
financeiras ou quotas de fundos de investi
mentos financeiros, o juiz poderá determinar 
a sua transmissão aos respectivos sócios ou 
acionistas proporcionalmente à participação 
deles no capital social, desde que observadas 
as demais normas pertinentes e preservados 
os direitos de outras pessoas; 

111 - os sócios ou acionistas da socieda
de de participação pura dissolvida se tornarão 
solidariamente responsáveis pelas obrigações 
passivas desta, inclusive as de natureza fiscal 
e trabalhista, bem como credores solidários por 
suas obrigações ativas, se houver. 

§ 2" A dissolução e a liquidação judiciais da socie
dade de participação pura decretada nos termos deste 
artigo prescindirá da nomeação de liquidante judicial 
e do pagamento das obrigações sociais. 

Art. 10. A ação de resolução da sociedade em 
relação a um dos sócios poderá ser proposta: 

I - pela sociedade limitada para a exclu
são de sócio, quando não for admitida a sua 
realização por alteração contratual deliberada 
pela maioria de sócios representativa de mais 
da metade do capital social, ou para obstar o 
ingresso de sucessor de sócio falecido, inclu
sive cõnjuge ou companheiro, quando, por lei 
ou contrato, couber a liquidação da quota; 

11- pelo sócio minoritário que exerceu o 
direito de retirada ou pelo respectivo sucessor 
em caso de falecimento, quando não houverem 
sido atendidos pela sociedade limitada. 

Art. 11.O sócio minoritário cujo vinculo societário 
é objeto da ação de resolução ou o respectivo sucessor 
em caso de falecimento terá direito de crédito perante 
a sociedade limitada correspondente: 

I - ao valor da participação nos lucros 
auferidos durante a tramitação do processo, 
quando julgado inexistir causa para a reso
lução; e 

11 - ao valor patrimonial das quotas ou 
outro previsto em contrato social na data da 
retirada, falecimento ou expulsão apurado na 
forma dos artigos 1.031 e 1.086 da Lei n" 
10.406, de 10de janeiro de 2002, quando hou
ver o reconhecimento da existência de causa 
para a resolução. 

§ 1· O crédito a que tem direito o sócio da limita
da ou o respectivo sucessor em caso de falecimento 
será acrescido, em qualquer caso, de juros a partir do 
dia em que deveria ter sido pago. 

§ 2" Os sócios remanescentes da sociedade 
limitada respondem solidariamente juntamente com 
esta pela satisfação do crédito do sócio ou respectivo 
sucessor em caso de falecimento. 

Art. 12. A pessoa jurldica de direito privado que 
praticar ato ou promover atividade ilegais será dissol
vida a pedido do Ministério Público. 

Art. 13. Ficam revogados os artigos 655 a 674 do 
Decreto-Lei n" 1.608, de 18 de setembro de 1939. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
- Deputado Leonardo Picclani, Presidente. 

PROJETO DE LEI N° 5.194-8, DE 2005 
(Do Sr. Ronaldo Caiado) 

Determina que frlgoriflcos com regis
tro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) 
Informem, diariamente, ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento os 
preços, quantidades e outras características 
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dos bovinos adquiridos para abate; tendo 
;parecer da Comissão de Agricultura, Pecu
ária, Abastecimento e Desenvolvimento Ru
ral, pela aprovação, com emendas (relator: 

,DEP.WALDEMIR MOKA); e da Comissão de 
'Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, pela aprovação deste, das Emen

'das de nOs 1 e 3 da Comissão de Agricultu
· ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi· 
mento Rural, com emenda, e pela rejeição 

"da Emenda de ° 2 da referida Comissão 
· (relator: DEP. ANTÔNIO ANDRADE). 

Despacho: Às Comissões de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 

· Rural; Desenvolvimento Econõmico, Indústria 
e Comércio e Constituição e Justiça e de Ci
dadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeitaà Aprecia
, ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11. 

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol
vimento Econômico, Indústria e Comércio 

I - Relatório 

a projeto em epígrafe, de autoria do ilustre Depu
tado Ronaldo Caiado, obriga os frigoríficos com regis
tro junto ao órgão federal de inspeção e fiscalização 
higiêniço-sanitária de produtos de origem animal a 
fornecerem diariamente ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) informações acerca 
da compra de bovinos. a objetivo é tornar essas tran
saçõesrnais transparentes e aumentar a concorrência 
no mercado de bovinos de corte. 

Estabelece, assim, que os frigoríficos informem 
as condições de pagamento e o preço da arroba ou 
do quilo do animal vivo para cada lote de bovinos ad
quirido e o peso médio dos animais do lote. Ambas 
as informações devem ser discriminadas por sexo e 
idade do animal, bem como quanto à rastreabilidade 
dos animais. Além disso, deve ser informada a data 
da transação e o nome, endereço e CPF, ou CNPJ, 
do vendedor. 

a projeto determina, ainda, que o MAPA realize 
análises, estudos e projeções periódicas com base 
nas informações coletadas, as quais devem preser
var a identidade dos informantes. Tal sigilo somente 
poderá ser quebrado mediante autorização expressa 
do informante. 

Por fim, estabelece que o descumprimento da lei 
implica o cancelamento do registro do estabelecimento 
infrator junto ao órgão federal de inspeção e fiscaliza
ção de:produtos de origem animal. 

Em consonância com o inciso 11 do artigo 24 do 
Regimento Interno desta Casa, a proposição estava 

sujeita, quando de sua distribuição original, à aprecia
ção conclusiva pela Comissão de Agricultura, Pecu
ária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a 
quem caberia emitir parecer terminativo quanto à cons
titucionalidade e juridicidade do projeto. Entretanto, em 
19.10.2005, o Presidente da Cãmara dos Deputados, 
atendendo a requerimento de 22.09.2005 do Presidente 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, concedeu a este Colegiado o direito de 
analisar e se manifestar sobre a proposição. 

Na Comissão que nos antecedeu, o projeto foi 
aprovado, com três emendas, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Waldemir Moka. A primeira emen
da altera o parágrafo único do art. 3° do PL n° 5.194, 
de 2005, de forma a deixar claro que o sigilo das in
formações somente poderá ser quebrado mediante 
autorização escrita, tanto dos compradores como dos 
vendedores de bovinos. A segunda emenda também 
torna mais precisa a redação do parágrafo único do 
art. 2° do projeto, ao especificar que as informações 
deverão ser fornecidas até 24 horas após o abate. 
Finalmente, a terceira emenda determina que o esta
belecimento que não informar o MAPA no prazo pre
visto pela lei terá mais uma oportunidade para fazê-lo. 
Após ser notificado, terá prazo de até dez dias para 
que preste as informações de que trata o projeto sob 
análise, antes de que seja penalizado com o cancela
mento de seu registro. 

Coube-nos, nos termos do art. 32, inciso VI, a 
honrosa tarefa de relatar a proposição, a qual, no prazo 
regimental, não recebeu emendas neste Colegiado. 

É o relatório. 

1/ - Voto do Relator 

A proposição em tela reveste-se de inegável al
cance econômico e social. A obrigatoriedade de que 
frigoríficos informem ao Ministério da Agricultura, Pe
cuária e Abastecimento (MAPA) o preço da arroba do 
boi gordo, as condições de pagamento, o peso médio 
dos animais do lote, entre outras informações, visa a 
dar mais transparência ao mercado de bovinos de corte 
e, dessa forma, atuar como mecanismo de acompa
nhamento do comportamento dos preços e instrumento 
regulador do mercado. 

A apresentação do projeto se deu num momento 
em que ficou patente a necessidade de dar visibilidade 
a esses dados. Em decorrência da suspeita de forma
ção de cartel por parte de onze grandes frigoríficos no 
Brasil, foi instaurado, em 17 de junho de 2005, processo 
administrativo junto à Secretaria de Direito Econômico 
(SDE) do Ministério da Justiça para investigar a prática 
de utilização, pelos frigoríficos, de tabela que fixava 
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condições e critérios para compra de carne bovina. 
Finalmente, em agosto de 2006, a SOE comprovou 
a prática de deságio sobre o preço da arroba a ser 
pago aos pecuaristas e pediu a condenação de oito 
frigoríficos. O processo se encontra hoje no Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 

Concomitantemente, em 2005, abateu-se gravís
sima crise sobre os pecuaristas brasileiros. Ao mesmo 
tempo em que o Brasil passou a figurar como maior 
exportador mundial de carne bovina, acompanhado 
da manutenção de elevada demanda interna por esse 
produto, o preço da arroba do boi caiu ao seu mais 
baixo valor histórico, em reais, paralelamente a forte 
elevação de custos decorrente do aumento do preço 
dos insumos e da diminuição do número de bezerros 
para reposição. 

Os últimos dados do setor revelam uma leve recu
peração do preço da arroba do boi gOndo em fevereiro 
do corrente ano. A elevação de 1,77%, no entanto, é 
ainda muito tfmida frente aos prejufzos acumulados 
pelos pecuaristas desde 2005. A Confederação da 
Agricultura e Pecuária (CNA) estima que, ao longo 
deste período, os produtores sofreram perdas de ren
da da ordem de 30%. 

Frente a esse cenário, em que práticas comerciais 
desleais vêm colocando em risco a sobrevivência de 
um dos elos da cadeia produtiva da pecuária de corte 
brasileira que mais gera renda e riqueza para nosso 
país, a medida proposta peio projeto de lei adquire 
ainda maior relevância. Acreditamos que as normas 
estabelecidas pela iniciativa em tela, ao possibilitar o 
acesso e divulgação das informações mencionadas, 
desde que mantidas as identidades do informantes, 
deverão coibir a prática anticoncorrencial de fixação 
de preços no aludido mercado, o que constitui infração 
à ordem econômica, nos termos dos arts. 20 e 21 da 
Lei n° 8.884, de 1994. 

Julgamos que, desta forma, o mercado possa 
operar com mais eficiência, em beneffcio de todos os 
elos da cadeia produtiva da pecuária de corte, o que 
trará, certamente, reflexos positivos para os consumi
dores brasileiros. 

Por fim, entendemos que as emendas apresen
tadas pela Comissão que nos precedeu aperfeiçoam a 
iniciativa e, portanto, devem prosperar. Impor critérios 
mais rigidos para a quebra do sigilo das informações 
de que trata o projeto, estabelecer prazo para o for
necimento de tais informações e notificar o frigorffico 
que descumprir a lei, abrindo prazo para que possa 
estar em dia com suas obrigações, antes de penalizá
lo, parecem-nos medidas salutares e que enriquecem 
a proposição sob análise. 

Ante o exposto, votamos pela aprovação do Pro
Jeto de Lei n° 5.194, de 2005, com as três emendas 
apresentadas na Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 

Sala da Comissão, 6 de setembro de 2007. 
Deputado Antônio Andrade, Relator. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO 

Em reunião ordinária realizada em data de 12 
de setembro de 2007, durante a fase de discussão do 
Projeto de Lei n.° 5.194/2005, os Deputados João Maia 
e Jurandil Juarez ofereceram sugestões para alterar 
o texto da emenda ao parágrafo único do artigo 2° do 
projeto em questão, oferecida pelo relator na Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi
mento Rural, o Deputado Waldemir Moka. 

Tendo em vista que as sugestões apresentadas 
pelos nobres Deputados muito contribufram para a 
proposta original, estou encaminhando esta compre
mentação, acatando os alvitres recebidos que comple
mentam o voto deste relator. 

Desta forma, pelas razões elencadas e por muitas 
outras mais que se poderia apontar, SOMOS PELA 
APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI 5.194-AI2005, 
com as emendas n." 1 e n." 3, apresentadas na Co
missão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, pela rejeição da emenda n." 
2 oferecida na mesma Comissão e com uma emenda 
anexa, que ora apresento. 

Sala das Reuniões, 19 de setembro de 2007. 
- Deputado Antônio Andrade, Relator. 

EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR N° 01 

Dê·se ao parágrafo único do art. 2° do Projeto de 
Lei n° 5.194/05 a seguinte redação: 

Parágrafo único. As informações serão fornecidas 
até 5 (cinco) dias úteis após o abate, por meio eletrõ
nico ou em formulário próprio, de papel, assinado pelo 
comprador. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2005. 
- Deputado Antônio Andrade, Relator. 

11I - Parecer da Comissão 

A Comissão de Desenvoivimento Econômico, in
dústria e Comércio, em reunião ondinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei n° 5.194/2005 
e asEmenda de Relator nOs 1 e 3 da Comissão de Agri
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, com emenda, erejeitou a Emenda de Relator n° 
2 da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Antônio Andrade, que apresentou 
complementação de voto. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
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Wellingtor, Fagundes - Presidente, Antônio Andra
de e Vanderlei Macris - Vice-Presidentes, Dr. Adilson 
Soares, Edson Ezequiel, Evandro Milhomen, Fernan
do Lopes, João Maia, Jurandil Juarez, Osório Adriano 
, Reginaldo Lopes, Renato Molling, Celso Maldaner, 
Jairo Ataide, Leandro Sampaio, Vicentinho Alves e 
Waldir Neves. 

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
- Deputado Wellington Fagundes, Presidente. 

PROJETO DE LEI N" 5.30D-A, DE 2005 
(Do Senado Federal - Romeu Tuma) 

Dá a denominação de Aeroporto de 
. Bauru- Comandante João Ribeiro de Bar-
o ros ao Aeroporto de Bauru, no Estado de 
São Paulo; tendo parecer da Comissão de 
Viação e Transportes, pela aprovação deste, 
e do PL 5169/2005, apensado, com substi
tutivo (relator: DEP. JILMAR TAnO). 

Despacho: Às Comissões de Viação e 
'o Transportes; Educação e Cultura; e Constitui

ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 
• Apense a Este :PL n° 5.169/2005 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia
• ção conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11. 

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes 

I - Relatório 

o Senado Federal encaminhou a esta Casa o 
presente projeto de lei denominando "Aeroporto de 
Bauru ., Comandante João Ribeiro de Barros" o ae
roporto da cidade de Bauru, no Estado de São Paulo. 
Em apenso, encontra-se o Projeto de Lei nO 5.169/05, 
elaborado pelo nobre Deputado Milton Monti, dando 
o mesmo nome ao aeroporto em questão. 

O Comandante João Ribeiro de Barros é consi
derado um herói nacional, por atravessar, sozinho, o 
Oceano Atlântico. A façanha do aviador brasileiro teve 
inicio na cidade italiana de Gênova, no dia 18 de outu
bro de 1926, com destino a Santo Amaro, no Estado , 
de São Paulo. 

Nos termos do art. 32, XX, "f", do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, cabe a este órgão 
técnico pronunciar-se sobre "aviação civil, aeroportos 
e infra-estrutura aeroportuária; segurança e controle 
de tráfego aéreo; direito aeronáutico". 

Durante o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas ao projeto de lei em análise. 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

Os aeroportos brasileiros foram incorporados ao 
Plano Nacional de Aviação através da Lei n" 5.917, de 
1973. Em 1979, foi editada a Lei nO 6.68.2, que dispõe 
sobre a denominação de vias e estações terminais do 
Plano Nacional de Viação, e segundo o qual, "as es
tações terminais, obras-de-arte ou trechos de via do 
sistema nacional de transporte terão denominação 
das localidades em que se encontrem, cruzem ou in
terliguem, consoante a nomenclatura estabelecida no 
Plano Nacional de Viação". 

No artigo 2° da lei 6.682, de 1979, é definido 
que, mediante lei especial, e observada a regra esta
belecida na mesma lei uma "estação terminal, obra
de-arte ou trecho de via poderá ter, supletivamente, a 
designação de um fato histórico ou de nome de pessoa 
falecida que haja prestado relevante serviço à Nação 
ou à Humanidade". 

O aviador João Ribeiro de Barros prestou rele
vante serviço à causa da aviação e, portanto à Nação 
Brasileira, atendendo assim os critérios definidos na 
legislação. Além disso, a sua forte ligação com a ci
dade de Jaú é atestada não apenas por ter retornado 
àquela cidade e vivido os últimos anos de sua vida, 
mas principalmente por ter dado ao hidroavião com que 
atravessou o Oceano Atlântico o nome de "Jahú". 

João Ribeiro nasceu em Jaú, Estado de São Pau
lo, em 1900. Ainda jovem mudou-se para São Paulo, a 
fim de completar seus estudos. Em 1919 abandona a 
Faculdade de Direito para realizar estudos aeronáuti
cos nos Estados Unidos. 

Sua temerosa viagem começou na cidade de Gê
nova, na Itália, e terminou na cidade de Santo Amaro, 
no Estado de São Paulo, usando o hidroavião Jahú, 
a primeira aeronave a realizar a travessia do Oceano 
Atlântico independentemente de apoio logístico de 
embarcações, num empreendimento realizado sem 
qualquer apoio governamental ou patrocinio, em uma 
época na qual diversos países empenhavam-se em 
patrocinar seus aviadores, na busca da glória do pri
meiro vôo entre os continentes europeu e americano. 
Apenas vinte e três dias depois, com apoio do seu 
governo, o norte-americano Charles Lindbergh atra
vessou, sozinho, o Atlântico Norte. 

A travessia foi completada no dia 28 de abril de 
1927, quando o Hidroavião "Jahú" chegou a Fernando 
de Noronha, após vários pousos forçados em Alicante 
e Gibrattar, devido a sabotagem de adversários, e uma 
escala em Cabo verde. 

Depois da travessia do Atlântico pilotando o hidro
avião Jahu (nome dado em homenagem a sua cidade 
natal), foi aclamado pelo povo brasileiro e homenageado 
no exterior. Em 1930 quando pretendia realizar a traves
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sia no sentido inverso, teve o seu aviãoconfiscadopelo 
governorevolucionário. Em 1932,integrou, comovolun
tário, o MovimentoConstitucionalista. A partir de então, 
retoma a Jaú, onde viria a falecer no ano de 1947. 

O Aeroporto de Bauru, no Estado de São Paulo, 
é o mais importante da região em que se situa Jaú, 
cidade natal de João Ribeiro de Barros. Ao atribuir o 
seu nome ao aeroportodessa cidade, os projetosde lei 
representam um agradecimento do povodaquela região 
a este que foi um dos seus filhos mais ilustres. 

Vemos, assim, como meritória as proposições 
objeto deste parecere considerandoa sua oportunida
de, voto pela aprovação dos Projetos de Lei n." 5300, 
de 2005 e nO 5.169, de 2005, na forma do substitutivo 
em anexo. 

Salada Comissão, 17de agostode 2007.- Depu
tado Jilmar Tatto, Relator. 

PROJETO DE LEI N° 5.300, DE 2005
 
(PLS n° 181/2004 - Apenso o PL n° 5.169/2005)
 

Dá a denominação de Aeroporto de 
Bauru - Comandante João de Barros ao Ae
roporto de Bauru, no Estado de São Paulo. 

SUBSTITUTIVO 

O Congresso Nacional decreta. 
Art. 1°.O Aeroporto de Bauru, no Estado de São 

Paulo, passadenominar-se "Aeroporto Internacional de 
Bauru - Comandante João Ribeiro de Barros". 

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

Salada Comissão, 17de agostode 2007.- Depu
tado JilmarTatto, Relator. 

11I - Parecer da Comissão 

A Comissão de Viaçãoe Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei n° 5.300/05 e o Projeto de Lei n05.1691 
05,apensado, com substitutivo,nos termos do parecer 
do relator, Deputado Jilmar Talto. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eliseu Padilha - Presidente, Hugo Leal - Vice

Presidente, AffonsoCamargo, AlineCorrêa, Beta Albu
querque, CamiloCola,Carlos Brandão, CarlosZaraltini, 
Chico da Princesa,Ciro Pedrosa, DécioLima,Dr.Paulo 
Cesar, Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, Gonzaga 
Patriota, Jaime Martins, Jilmar Tatlo, José Santana 
de Vasconcellos, Lael Varella, Moises Avelino, Nelson 
Bornier, Ricardo Barros,Arnaldo Jardim, Claudio Diaz, 
Cristiano Matheus, Edinho Bez, Felipe Bornier, José 
Airton Cirilo, Marinha Raupp e Milton Monti. 

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
- Deputado Eliseu Padilha, Presidente. 

PROJETO DE LEI N° 5.30o-A, DE 2005 

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO 

Dá a denominação de Aeroporto de 
Bauru - Comandante João de Barros ao Ae
roporto de Bauru, no Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°.O Aeroporto de Bauru, no Estado de São 

Paulo,passa a denominar-se"Aeroporto Internacional 
de Bauru - Comandante João Ribeiro de Barros". 

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicaçã oficial. 

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
- Deputado Eliseu Padilha, Presidente. 

PROJETO DE LEI N° 6.281-A, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Alberto Leréia) 

Acrescenta inciso ao art. 105 da Lei n° 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins
titui o Código de Trânsito Brasileiro; tendo 
parecer da Comissão de Viação e Trans
portes pela rejeição (relator: DEP. CHICO 
DA PRINCESA). 

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes;Constituição e Justiça e de Cida
dania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art.24 11. 

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes 

PARECER VENCEDOR 

O presente Projeto de Lei propõe estabelecer 
como equipamento obrigatório nos veículos, a ínsta
lação de dispositivo sonoro ou luminoso, indicativo de 
excesso de velocidade definido pelo condutor, a ser 
regulamentado pelo CONTRAN e com vigência após 
120 dias de sua aprovação. 

Pela proposta, o artigo 105 do Código de Trânsi
to Brasileiro, que trata dos equipamentos obrigatórios, 
passaria a vigorar acrescido de um inciso que trataria 
do referido dispositivo sonoro ou luminoso. 

É louvável a preocupação do Nobre Deputado 
Carlos Alberto Leréia com o excesso de velocidade. 
Os maiores especialistas mundiais em segurança de 
trânsito enumeram duas causas principais na violên
cia do trânsito nas cidades e nas rodovias:As bebidas 
alcoólicas ingeridas pelos condutores de veículos e o 
excesso de velocidade. Quandoos dois tatores ocorrem 
juntamente, temos uma tragédia anunciada. 

Com o advento do Código de Trânsito Brasileiro 
em 1998, no qual buscou-se equilibrar o binômio edu
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car e punir, tivemos no Brasil considerável redução dos 
acidentes. Novas formas de controle de velocidade nas 
vias urbanas e nas estradas foram regulamentadas e 
pesadas punições pecuniárias estabelecidas aos con
dutores infratores. Aos contumazes aplica-se a pena
lidade de suspensão chegando-se até à cassação do 
direito de dirigir. 

Registre-se que o conteúdo e a abrangência es
tabelecida pelo Código para a educação no trãnsito 
ainda rião foram alcançados, mesmo com dez anos 
da vigência da Lei N" 9S03/07(CTrB).. 

As considerações anteriores relacionam-se com 
o Projeto de Lei, que fixa um novo equipamento obriga
tório para os veículos. Conforme a justificativa do autor, 
alguns modelos de veículos importados são dotados 
de dispositivos similares. 

Preliminarmente, a proposta tal como apresen
tada, não parece contribuir para a redução de aciden
tes ou para a educação dos condutores de veículos. 
O equipamento proposto visa privilegiar condutores 
distraídos em detrimento da grande maioria dos con
dutores atentos que respeita as indicações de velo
cidade fixadas pela sinalização de trãnsito. Também, 
serviria para driblar a velocidade máxima fixada para 
a via, uma vez que a legislação estabelece margens 
de tolerância, para compensar eventual erro do equi
pamento eletrônico verificador de velocidade. Os con
dutores passariam a ajustar o dispositivo controlador 
para o limite de tolerância do equipamento fiscalizador 
de velocidade, em flagrante desrespeito às normas de 
trãnsito. A tolerância é fixada para compensar eventual 
erro do'equipamento e não para privilegiar quem dese
ja descumprir os limites de velocidade fixados para a 
via, trafegando no limite da tolerância do equipamento 
detecteir do excesso de velocidade. 

É preciso levar em conta que o equipamento 
proposto não merece ser considerado equipamento 
obrigatório, incluído no rol do artigo 105 do Código de 
Trânsito Brasileiro, que relaciona os dispositivos es
senciais para a segurança do veículo. 

Estatísticas demonstram que a prática do excesso 
de velocidade no trânsito é hábito de reduzido número 
de condutores, quando cruzados os dados de infrações 
com a identificação do infrator. Portanto, determinar a 
instalação generalizada de um dispositivo de controle 
de velocidade em todos os veículos, significaria privi
legiar pequeno número de condutores infratores, uma 
vez que a maioria dos condutores sequer acionaria o 
equipamento, uma vez que dirige atenta e cuidadosa
mente. Estes condutores acabariam por arcar com os 
custos de um equipamento que beneficiaria a minoria 
dos condutores de veículos. 

Nesse sentido, vale registrar que o dispositivo, 
tal como proposto, não existe como exigência obri
gatória em nenhum país do mundo. Trata-se de um 
item de coriforto do condutor, normalmente acoplado 
aos chamados pilotos automáticos, empregados em 
automóveis e utilitários esportivos com vocação para 
viagens rodoviárias. 

Registre-se que em alguns países ocorre a regu
lamentação desse mecanismo para algumas categorias 
de veículos, apenas como equipamento opcional, de 
livre escolha dos condutores. 

Não podemos esquecer que, com o advento da 
eletrônica embarcada, a introdução de dispositivos que 
afetem os sistemas dos veículos ou que contenham 
sensores de informações da dirigibilidade ou da con
dução devem integrar o projeto do veículo. 

É importante lembrar que nos anos 199812000 
a SPITRANS, de comum acordo com a FABUS (As
sociação dos Encarroçadores de Ônibus), tomou obri
gatório nos ônibus urbanos em São Paulo o uso de tal 
dispositivo, para coibir os excessos dos condutores de 
coletivos. O sinal sonoro conhecido como "Cigarra", 
incomodava usuários e condutores e caiu em desuso. 
O monitoramento da velocidade passou a ser realiza
da pelo Tacógrafo. 

Não encontramos na proposta benefício coletivo 
que justifique a edição de uma lei para tornar obriga
tória a instalação de um dispositivo que agravaria o 
custo do veículo, passando a constituir-se diferencial 
competitivo negativo da indústria montadora estabe
lecida no Brasil. 

Nessas condições, pelo fato de o equipamento 
proposto não contribuir para a segurança do trânsito 
ou dos veículos, uma vez que privilegiaria apenas um 
pequeno número de condutores que dirigem distrafdos, 
conforme consta da justificativa e do voto do deputado 
Urzeni Rocha, somos pela rejeição do Projeto de Lei 
n° 6.281 , de 2005. 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2007. 
- Deputado Chico da Princesa, PR/PR. 

111 - Parecer da Comissão 

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei n° 
6.281/05, nos termos do parecer vencedor doDeputado 
Chico da Princesa, contra o voto do Deputado Vanderlei 
Macris. O parecer do Deputado Urzeni Rocha, primitivo 
relator, passou a constituir voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eliseu Padilha - Presidente, Hugo Leal - Vice

Presidente, Affonso Camargo, Aline Corrêa, Beto Al
buquerque, Camilo Cola, Carlos Brandão, Carlos Za
rattini, Chico da Princesa, Ciro Pedrosa, Décio Lima, 



50384 Quinta-teira 27 DIÁRIO DACÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2007 

Dr. Paulo Cesar, Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, 
Gonzaga Patriota, Jaime Martins, Jilmar Tatlo, José 
Santana de Vasconcellos, Lael Varella, Moises Aveli
no, Nelson Bornier, Ricardo Barros, Arnaldo Jardim, 
Cristiano Matheus, Edinho Bez, Felipe Bornier, José 
Airton Cirilo, Marinha Raupp, Milton Monti e Vander
lei Macris. 

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
- Deputado Eliseu Padilha, Presidente. 

VOTO EM SEPARADO 

I - Relatório 

O projeto de lei em análise, de autoria do ilustre 
Deputado Carlos Alberto Leréia, pretende acrescen
tar um novo inciso ao art. 105 da Lei n' 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de Trân
sito Brasileiro - CTB, para incluir, como equipamento 
obrigatório de velculos novos, um sinal de advertência, 
sonoro ou luminoso, de excesso de velocidade. 

Durante o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas ao projeto de lei em questão. 

É o relatório. 

11- Voto 

O trãnsito, em quase todas as cidades brasilei
ras, tem provocado sérios problemas aos cidadãos: 
acidentes extremamente danosos, inúmeros conges
tionamentos diários, e agravamento das deficiências 
dos transportes públicos. 

Os prejulzos alcançam toda a população, princi
palmente nas grandes e médias cidades, com perdas 
de tempo, desperdlcios de combustrvel e o mais caro 
de todos, com perdas de vidas humanas. 

O Código de Trânsito Brasileiro tem sido um avan
ço, mas ainda apresenta deficiências diversas. No caso 
do projeto de lei em questâo, o nobre Deputado Carlos 
Alberto Leréia pretende tornar obrigatória a inclusão de 
um equipamento, no interior do veiculo, que aciona um 
dispositivo sonoro ou luminoso no momento em que é 
ultrapassada a velocidade permitida na via percorrida. 
Com isso, mesmo que o condutor esteja eventualmen
te distraldo, o som ou a luz mostrará a velocidade que 
deve ser utilizada durante o percurso especifico. 

Os limites de velocidade são determinados por 
especialistas nesse assunto, tomando em consideração 
as condições de engenharia de tráfego e a hierarquia 
das vias, o uso e ocupação do solo. Ao lado disso, a 
obediência às normas gerais de circulação e conduta e 
à sinalização, bem como a fiscalização de trânsito são 
fatores de segurança e tornam-se responsáveis pela 
prevenção de acidentes. Sem os limites máximos de 
velocidade, o trânsito seria desordenado e muito mais 
violento. Quanto mais os limites de velocidade esta

belecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro nas vias 
urbanas e nas rodovias são ultrapassados, mais fre
qüentese nocivos tomam-se os acidentes,aumentando, 
consideravelmente, o número de mortos e feridos. 

Prevenir acidentes é obrigação das autoridades 
de trânsito, mas é imprescindlvel a participação do 
condutor e de sua consciência do dever clvico e so
cial, na prática diária de direção defensiva para maior 
segurança de todos. Dirigir defensivamente é o ato 
de saber conduzir-se na direção de seu veiculo de 
modo a reduzir as possibilidades de se tornar parte 
em acidentes ou de envolver terceiros em situações 
desastrosas. 

O projeto de lei que agora analisamos pretende 
tornar obrigatório o equipamento mencionado. Ele já é 
disponlvel em alguns velculos montados em fábricas 
estrangeiras, como mais um elemento de segurança 
para oue os condutores possam evitar erros e incorre
rem em contravenções. É um equipamento barato se 
considerarmos os beneficios que pode trazer em ter
mos de redução de acidentes, melhoria da qualidade 
do transito e da segurança de seus usuários. 

Pelas razões expostas, somos pela APROVA
çÃO, quanto ao mérito, do Projeto de Lei n' 6.281, 
de 2005. 

Sala da Comissão, 12 de julho de 2007. - Depu
tado Urzeni Rocha. 

PROJETO DE LEI N'127-A, DE 2007 
(Do Sr. Lobbe Neto) 

Dispõe sobre a substituição de alimen
tos não saudáveis, nas escolas de educação 
infantil e do ensino fundamental, público 
e privado; tendo parecer da Comissão de 
Seguridade Social e Família pela aprova
ção, com emenda (relator: DEP. SARAIVA 
FELIPE). 

Despacho: Às Comissões de Seguri
dade Social e Famflia; Educação e Cultura; 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeitaà Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11. 

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família 

I - Relatório 

O Projeto de Lei em eplgrafe objetiva obrigar os 
estabelecimentos de educação infantil e ensino funda
mentai, públicos e privados, a substituir, no âmbito de 
suas dependências, os alimentos não saudáveis por 
alimentos saudáveis. Os critérios para a classificação 
citada seriam definidos pelas autoridades sanitárias. 
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As unidades de ensino que não respeitassem tal obri
gação ficariam sujeitas à responsabilização, nOS ter
mos da Lei n." 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem 
prejuízo de outras sanções. 

O autor, como justificativa à proposição, cita 
o significativo aumento da incidência de obesida
de, diabetes, hipertensão, cáries e disfunções do 
aparelho gastrointestinal em crianças e jovens. Uma 
das causas desse aumento seria a "mudança dos 
padrões alimentares e de recreação da população 
jovem", 

Segundo o proponente, um dos fatores determi
nantes na surgimento dessas doenças, de forma pre
coce, seria o consumo de guloseimas, refrigerantes, 
frituras e outros produtos calóricos e não nutritivos. 
Diante disso, a escola não poderia se eximir das suas 
responsabilidades, antes deveria evitar que seus alu
nOS fossem pressionados ou levados a consumir pro
dutos irresistíveis ao paladar, mas inadequados ao 
desenvolvimento saudável. A escola precisaria motivar 
e conscientizar seus alunos a consumirem produtos 
mais sàudáveis. 

O autor aduz, ainda, que a alimentação equilibra
da e balanceada seria um dos fatores fundamentais 
para o bom desenvolvímento físico, psíquico e social 
das crianças. Assim, cada escola, como parte de sua 
missão na formação geral do aluno, deveria desen
volver atividades para mobilização e conscientização 
dos alunos em favor de sua própria saúde, além de 
estabelecer as normas para que as cantinas escolares 
também cumpram um papel educativo. 

O Projeto de Lei deverá ser apreciado, de forma 
conclusiva, pelas Comissões de Seguridade Social e 
Família; de Educação e Cultura; e, de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. 

O projeto não recebeu emendas na âmbito desta 
Comissão de Seguridade Social e Família na decurso 
do prazo regimental. 

É o Relatório. 

11 - Voto do Relator 

A iniciativa do autor do projeto em análise merece 
ser exaltada e deve servir de reflexão para esta Casa. 
De fato, o probíema de uma alimentação inapropriada, 
tanto quantitativa, quanto qualitativamente, tem sido 
um grave óbice para a sociedade rnundíal. As crian
ças e jovens têm sentido mais de perto os problemas 
advindos dessa inadequação da dieta. Moléstias como 
a obesidade infantil, diabetes, hipertensão, hipercoles
terolemia, entre outras, têm aumentado sua incidência 
na população jovem do nosso País, o que demonstra 

a imediata necessidade de adoção de medidas para 
a mudança dessa situação. 

A medida ora em análise visa diminuir a inci
dência das referidas doenças nas crianças e jovens 
brasileiros. Para tanto, será utilizada a contribuição da 
rede de ensina. O sistema educacional exerce impor
tante função na formação pessoal. A sua participação 
também deve ser estendida à formação dos hábitos 
alimentares dos estudantes, não só por meio dos ensi
namentos ou campanhas educativos na área alimentar, 
mas também pelo fornecimento exclusivo de alimentos 
saudáveis a seus alunos, 

Esperam-se, com essa participação da rede de 
ensino, inúmeros efeitos benéficos na vida e saúde 
dos estudantes, crianças e jovens. Os benefícios po
dem surgir na diminuição da ocorrência da obesidade 
infantil e outras doenças na população juvenil, bem 
como na promoção da saúde individual e de uma vida 
saudável, por meio do estímulo à adoção de hábitos 
alimentares adequados. 

Portanto, a obrigação, titularizada pelos estabe
lecimentos de ensina fundamental e infantil, de for
necer aos seus alunos apenas alimentos saudáveis, 
deverá contribuir de forma grandiosa para a proteção 
da saúde dos estudantes. Isso é extremamente opor
tuno para o sistema de saúde público, que atualmente 
enfrenta diversos obstáculos para combater uma série 
de doenças crônicas que poderiam ser evitadas por 
mecanismos preventivos. 

Assim, os alimentos que representarem riscos 
sanitários, ou forem apontados como causadores de 
doenças, como a obesidade infantil, câncer, diabetes, 
desordens cardíacas e do colesterol, entre outras, de
verão ser afastados do consumo dos jovens estudan
tes pelas respectivas escolas. Essa será uma forma 
de banir os alimentos maléficos do consumo humano, 
principalmente na longo prazo. 

Ante todo o exposto, nOS manifestamos pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei n." 127, de 2007. 

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2007. - Depu
tado Saraiva Felipe, Relator. 

I - Complementação de Voto 

Na reunião deliberativa desta Comissão, reali
zada na dia 05 de setembro de 2007, após a leitura 
do parecer, foi sugerido a supressão da expressão "e 
privados" do Art. 1°, o que foi imediatamente acatado 
por este Relator. 

Diante do exposto, votamos pela APROVAÇÃO 
do Projeto de Lei nO 127/07, com a emenda que apre
sento em anexo, 

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. 
Deputado Saraiva Felipe, Relator. 
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EMENDA 

No caput do Art. 10 e na ementa do projeto su
primir a expressão "e privados" . 

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007.
Deputado Saraiva F'elipe, Relator. 

111 - Parecer da Comissão 

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reuniãoondinária realizada hoje,aprovou unanimemen
te, com emenda, o Projeto de Lei n° 127/2007, nos ter
mos do Parecer do Relator, Deputado Saraiva Felipe, 
que apresentou complementação de voto.O Deputado 
Nazareno Fonteles apresentou voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Alceni Guerra, Ribamar Alves e Cleber Verde 

- Vice-Presidentes, Angela Portela, Armando Abílio, 
Arnaldo Faria de Sá, Chico D'Angelo, Cida Diogo, Dar
císio Perondi, Dr. Pinotti, Dr.Talmir, Eduando Amorim, 
Eduando Barbosa, Geraldo Resende, Henrique Fonta
na, Jô Moraes, Jofran Frejat, José Unhares, Marcelo 
Castro, Mário Heringer, Neilton Mulim, Pepe Vargas, 
Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Rita Ca
mata, Rciberto Britto, Saraiva Felipe,Solange Almeida, 
André de Paula, Eduardo da Fonte, Gorete Pereira, 
Leandro Sampaio e Leonardo Vilela. 

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. 
Deputado Ribamar Alves, 2°Vice-Presidente no Exer
cicio da Presidência. 

VOTO EM SEPARADO 

Deputado Nazareno Fonteles 

I - Relatório 

O Projeto de Lei em epígrafe objetiva obrigar os 
estabelecírnentosde educação infantil e ensino funda
mentai, públicos e privados, a substituir, no âmbito de 
suas dependências, os alimentos não saudáveis por 
alimentos saudáveis. Os critérios para a classificação 
citada seriam definidos pelas autoridades sanitárias. 
As unidades de ensino que não respeitassem tal obri
gação ficariam sujeitas à responsabilização, nos ter
mos da Lei n." 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem 
prejuízo de" outras sanções. 

O autor, como justificativa à proposição, cita o 
significativo aumento da incidência de obesidade, dia
betes, hipertensão, cáries e disfunções do aparelho 
gastrointestinal em crianças e jovens.Uma das causas 
desse aumento seria a "mudança dos padrões alimen
tares e de recreação da população jovem". 

Segundo o proponente, um dos fatores determi
nantes no surgimento dessas doenças, de forma pre
coce, seria o consumo de guloseimas, refrigerantes, 
frituras e outros produtos calóricos e não nutritivos. 

Diante disso, a escola não poderia se eximir das suas 
responsabilidades, antes deveria evitar que seus alu
nos fossem pressionados ou levados a consumir pro
dutos irresistíveis ao paladar, mas inadequados ao 
desenvolvimentosaudável.A escola precisaria motivar 
e conscientizar seus alunos a consumirem produtos 
mais saudáveis. 

O autor aduz, ainda, que a alimentaçãoequilibra
da e balanceada seria um dos fatores fundamentais 
para o bom desenvolvimento físico, psíquico e social 
das crianças. Assim, cada escola, como parte de sua 
missão na formação geral do aluno, deveria desen
volver atividades para mobilização e conscientização 
dos alunos em favor de sua própria saúde, além de 
estabelecer as normas para que as cantinas escolares 
também cumpram um papel educativo. 

O Projeto de Lei deverá ser apreciado, de forma 
conclusiva, pelas Comissões de Seguridade Social e 
Família; de Educação e Cultura; e, de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. O projeto não recebeu emen
das no âmbito desta Comissão de Seguridade Social 
e Família no decurso do prazo regimental. 

É o Relatório. 

11-Voto 

O objetivo do Projeto em comento é meritório, 
pois procura solução viável ao aumento significativo 
da taxa de obesidade infanto-juvenil, com conseqüente 
incidência de doenças como diabetes e hipertensão, 
outrora típica de idades mais avançadase aumento da 
ocorrência de cáries e disfunções do aparelho gastro
Intestinal. (...) Diante deste quadro, a escola não pode 
se eximir e se isentar de responsabilidade. 

A alimentação equilibrada e balanceada é um 
dos fatores fundamentaispara o bom desenvolvimento 
físico, psíquico e social das crianças. Entretanto,a pro
posição apresenta vícios que a impedem de prosperar 
nessa Comissão, pois os Programas do Ministério de 
Educação, mais especificamente, o Fundo Nacionalde 
Desenvolvimentoda Educação - FNDE ,já prevê com 
o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, 
que garante, por meio da transferência de recursos fi
nanceiros a Estados, Distrito Federal e Municípios, a 
alimentação escolar dos alunos da educação infantil 
e do ensino fundamental, inclusive das escolas indí
genas e quilombolas. 

Esclarecemos que, com o processo de descen
tralização e desburocratização, a gestão dos recursos 
financeiros e a execução do Pnae ficam sob a respon
sabilidade das unidades escolares, sob a orientação 
da Coondenação de Merenda Escolar e acompanha
mento do Conselho de Alimentação Escolar (CAE). 
Importa destacar que a aquisição dos produtos e a 
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elaboração dos cardápios são competências dos Es
tados e Municlpios. 

Assim, os cardápios das escolas, sob a respon
sabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios, segundo norma do Programa, devem ser elabo
rados por nutricionistas habilitados, com a participação 
do CAE, respeitando os hábitos alimentares de cada 
comunidade, sua vocação agrícola e a preferência por 
produtos básicos, dando prioridade, dentre esses, aos 
semi-elaborados e aos in natura. Cada refeição deve 
suprir, no mlnimo, 15% das necessidades nutricionais 
diárias dos alunos. Sempre que houver a inclusão de 
um novo produto no cardápio, é indispensável a apli
cação de testes de aceitação. O CAE é um colegiado 
deliberativo e autônomo composto por representante do 
Executivo, do Legislativo e da sociedade, professores 
e pais de alunos, com mandato de dois anos. 

Entre os principais objetivos do CAE está acom
panhar a elaboração dos cardápios, visando orientar 
sobre a adequação e a qualidade dos alimentos, bem 
como zelar para que sejam observadas práticas sau
dáveis, higiênicas e sanitárias. Além disso, como atri
buição desse Conselho encontra-se a sua articulação 
com os órgãos ou serviços governamentais nos âmbitos 
Estadual e Federal e com outros órgãos da adminis
tração pública ou privada a fim de obter colaboração 
ou assistência técnica para a melhoria da alimentação 
escolar distribufda nas escolas. 

Consideramos relevante interesse em contribuir 
para promover, entre os estudantes brasileiros, hábitos 
alimentares saudáveis, e informamos que, conforme § 
l' do Artigo 8° da Lei de Diretrizes e Bases da Educa
ção Nacional (Lei n° 9.394, de 1996), o Ministério da 
Educação é o órgão responsável pela coordenação e 
articulação da Política Nacional de Educação, exer
cendo, em relação às demais instâncias educacionais 
- Estados, Distrito Federal e Municipios-, funções su
pletiva, normativa e redistributiva. 

Ao MEC não cabe, portanto, interferir na liberda
de de organização dos sistemas de ensino, os quais 
têm autonomia pedagógica, administrativa e de ges
tão financeira e, sendo assim, são responsáveis pela 
organização, manutenção e desenvolvimento de seus 
órgãos e instituições oficiais, integrando-os às políti
cas e aos planos educacionais da União, bem como 
baixando normas complementares próprias, além de 
autorizar, credenciar e supervisionar seus estabeleci
mentos de ensino. 

Essa observação se ampara na própria LDB, cujos 
dispositivos se ancoram em dois principias básicos: a 
descentralização e a flexibilidade. O primeiro confere 
responsabilidades e competências aos sistemas de 
ensino. O segundo admite várias formas de organiza

ção e inovações por parte desses sistemas, em função 
das exigências e características regionais e locais da 
sociedade, da diversidade cultural e dos diferenciados 
ntveís de desenvolvimento econômico. 

Ao obedecer à Lei maior da educação brasileira, 
o MEC exerce, de maneira clara e responsável, sua 
função propositiva e indutora, porém nunca uma fun
ção compulsória. 

Portanto, não cumpre a este Ministério adotar 
medidas que proíbam a venda dos alimentos, pois, 
conforme o Artigo 15 da LDB, os sistemas de ensino 
e seus estabelecimentos mediante articuiação com 
o poder legislativo local, têm autonomia para definir o 
cardápio das escolas e o que as cantinas estão autori
zadas a comercializar oroibindo a venda de alimentos 
considerados prejudiciais à saúde. 

Dessa maneira, objetivando respeitar a autonomia 
dos estabelecimentos de ensino e entendendo que não 
há como modificar determinados hábitos alimentares 
sem ações de conscientização sobre a importância da 
alimentação adequada, fica a critério de Estados e Mu
nicípios, a partir de amplo debate com a comunidade 
escolar, a adoção de medidas que visem à proibição 
da comercialização de alimentos não saudáveis. 

Tendo em vista o exposto acima, somos pela re
jeição do Projeto de Lei n° 127, de 2007, na Comissão 
de Seguridade Social e Família. 

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2007. 
Deputado Nazareno Fonteles. 

PROJETO DE LEI N° 129-8, DE 2007 
(Do Sr. Vanderlei Macris) 

Altera o inciso I do art. 38 da Lei n° 
10.741, de 1° de outubro de 2003, que dis
põe sobre o Estatuto do Idoso, para reservar 
aos idosos cinco por cento das unidades 
residenciais em programas habitacionais 
públicos ou subsidiados com recursos pú
blicos; tendo pareceres: da Comissão de 
Desenvolvimento Urbano pela aprovação, 
com emenda (relatora: DEP.SOLANGE AMA
RAL); e da Comissão de Seguridade Social 
e Familia pela aprovação (relator: DEP.RA
FAEL GUERRA). 

Despacho: Às Comissões de Desenvol
vimento Urbano; Seguridade Social e Familia; 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 AICO). 

Apreciação: Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
- Art. 24, 11. 
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Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família 

I - Relatório 

O Projeto de Lei em epfgrafe, de autoria do nobre 
Parlamentar Vanderlei Assis, propõe modificação do 
art. 38, inciso I, da Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 
2003, alterando de três por cento para cinco por cento 
o percentual de unidades residenciais a serem adqui
ridas por idosos em programas habitacionais públicos 
ou subsidiados com recursos públicos. 

Argumenta o autor que, segundo dados do Ins
tituto Brasileiro de Geografia e Estatrstica - IBGE, a 
população idosa no Brasil aumentou de 10,7 milhões, 
em 1991, para 14,5 milhões em 2000. Todavia, muitos 
idosos, em razão da faixa etária, são alijados dos pro
gramas de financiamento de casa própria subsidiados 
pelo Governo Federal, vivendo, por conseguinte, em 
situação de desamparo. A medida proposta visa cor
rigir essa situação, além de se coadunar com o dever 
de amparo às pessoas idosas e com o exercício do 
seu direito social à moradia, insculpidos nos art. 6° e 
230 do Texto Constitucional. 

A proposição em tela tramita em caráter conclu
sivo nas Comissões de Seguridade Social e Famflia, 
de Desenvolvimento Urbano e de Constituição e Jus
tiça e de Cidadania, nos termos do art. 24, inciso 11 do 
Regimento Interno desta Casa. 

A Comissão de Desenvolvimento Urbano, em 9 
de maio de 2007, aprovou, unanimemente, com emen
da, o Projeto de Lei n° 129, de 2007, nos termos do 
Parecer da Relatora, Deputada Solange Amaral, que 
apresentou complementação de voto. Incorporando 
sugestão do Voto em Separado do Deputado Edson 
Santos, apresentou emenda modificativa do texto do 
inciso I do art. 38 da Lei n° 10.741, de 2003, que pas
sou a apresentar a seguinte redação: 

"Ar\. 1° O inciso I do artigo 38 da Lei n° 
10.741, de 1°de outubro de 2003, passa a vi
gorar com a seguinte redação: 

"Art. 38 . 
I - reserva de pelo menos 3% (três por 

cento) das unidades habitacionais residenciais 
para atendimento aos idosos;" 

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

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

No âmbito desta Comissão de Seguridade Social 
e Famflia, no prazo regimental, não foram apresenta
das emendas ao Projeto. 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

Historicamente, os idosos também têm sido vistos 
como fardos não produtivos pela sociedade brasileira, 
diferentemente do que acontece etn outras sociedades, 
como a japonesa, que valoriza a sua experiência de 
vida. Apenas com o advento da Constituição de 1998 
os direitos desse grupo foram reconhecidos, sendo-lhes 
garantida efetiva proteção social. O TextoConstitucional 
ressalta, entre outros, O dever da famflia, bem como 
do Estado e da sociedade, em amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade e seu bem-estar. 

Posteriormente, a Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 
1994, estabeleceu a PoHtica Nacional do Idoso, proce
dendo ao detalhamento desses direitos sociais consti
tucionais. Por sua vez, a Lei n° 10.741, de 1° de outubro 
de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, deu maior 
visibilidade a direitos já assegurados, além de garan
tir-lhes outras conquistas. O grande mérito do Estatuto 
tem sido o crescimento paulatino da percepção coletiva 
sobre o valor do idoso, o que redunda em ações mais 
consistentes na defesa de seus interesses. 

Como bem ressaltado pelo autor, o peso relativo da 
população idosa vem aumentando consideravelmente, 
fruto do crescimento vegetativo e do aumento gradual 
da esperança média de vida. Essa mudança no perfil 
populacional demanda, do Poder Público, ações mais 
efetivas para sua proteção, entre as quais se destaca a 
garantia de uma moradia digna. A proposição em exa
me visa ampliar a reserva de unidades residenciais em 
programas habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos, porquanto a grande maioria da popu
lação idosa desse Pais não tem condições de arcar com 
o financiamento da casa própria, em face dos parcos 
recursos que recebem a titulo de aposentadoria. 

O texto aprovado pela Comissão de Desenvolvi
mento Urbano nos impressionou favoravelmente, de 
maneira que, no âmbito desta Comissão, ratificamos os 
aspectos nele abordados. De fato, não seria adequada a 
mudança no percentual ora vigente sem o embasamento 
de dados técnicos que demonstrassem a inadequação 
do percentual ora praticado à demanda efetivamente 
constatada. Oportuna, portanto, a alteração aprovada, 
que abre a possibilidade de ultenor elevação do percen
tual de unidades residenciais atualmente reservadas à 
população idosa, em programas habitacionais públicos 
ou subsidiados com recursos públicos. 

Isso posto, considerando seu elevado alcance 
social, votamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
129, de 2007, nos termos do Parecer aprovado pela 
Comissão de Desenvolvimento Urbano. 

Sala da Comissão, de de 2007. - Deputado Ra
fael Guerra,Relator. 
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11I - Parecer da Comissão A proposição estabelece, ainda, que compete ao 

A Comissão de Seguridade Social e Famflia, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei n° 129/2007, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Rafael Guerra. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Jorge Tadeu Mudalen - Presidente, Alceni Guer

ra e CleberVerde - Vice-Presidentes, Angela Portela, 
Armando Abílio, Chico D'Angelo, Cida Diogo, Dr. Pi
notti, Dr. Talmir, Eduardo Amorim, Eduardo Barbosa, 
Geraldo Résende, Germano Bonow, Jô Moraes, João 
Bittar, Jofran Frejat, José Unhares, Neilton Mulim, Ra
fael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Rita Camata, 
Roberto Britto, Solange Almeida, Antonio Bulhôes, Clo
dovil Hernandes, Guilherme Menezes, íris de Araújo e 
Pastor Manoel Ferreira. 

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2007. 
- Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente. 

PROJETO DE LEI N° 824·A, DE 2007 
(Do Sr. Sebastião Bala Rocha) 

Autoriza a criação de Distritos Agro
pecuários nos Municípios de Porto Grande 
e Amapá, do Estado do Amapá, e dá outras 
providências; tendo parecer da Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desen· 
volvimento Regional, pela aprovação, com 
emendas (relator: DEP. URZENI ROCHA). 

Despacho: Às Corníssões de da Amazô
nia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional; Agricultura, Pecuária, Abastecimen
to e Desenvolvimento Rural e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICO) 

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

Publicação do Parecer da Comissão da Amazô
nia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional 

I - Relatório 

O Projeto de Lei n° 824, de 2007, de autoria do 
nobre Deputado Sebastião Bala Rocha, autoriza o 
Poder Executivo a criar Distritos Agropecuários nos 
Municípios de Porto Grande e Amapá, do Estado do 
Amapá. O objetivo principal desses Distritos será a 
criação de pólo de desenvolvimento agropecuário 
auto-sustentável que gere emprego e renda por meio 
da produção e da comercialização de produtos agro
pecuários e extrativos, da preservação do meio am
biente, da promoção da pesquisa, da mineração e do 
turismo ecológico. 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, por intermédio da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa), determinar as normas 
técnicas e financeiras para o estabelecimento dos Dis
tritos Agropecuários. 

Cabe a esta Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional manifestar
se quanto ao mérito do projeto. Em seguida, as Co
missões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania deverão, igualmente, analisá-lo. 

No decorrer do prazo regimental, nesta Comissão, 
não foram apresentadas emendas à proposição. 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

O Projeto de Lei n° 824, de 2007, autoriza a 
criação de distritos agropecuários nos Municípios de 
Porto Grande e de Amapá, no Estado do Amapá. A 
criação dos distritos tem a intenção de promover, nes
ses Municípios, o desenvolvimento auto-sustentável 
da agricultura e da pecuária, de forma que a produ
ção e a comercialização dos produtos agropecuários 
e extrativos gerem emprego e renda. Há também a 
preocupação com a preservação do meio ambiente, 
com a promoção da pesquisa, da mineração e do tu
rismo ecológico. 

Segundo o Autor do projeto, "desde o início da 
existência da Zona Franca de Manaus, houve o propó
sito de implantação de um Distrito Agropecuário que 
chegou a ser criado, abrigando 160projetos agrícolaS'. 
O Autor segue afirmando acreditar qué o "potencial 
agropecuário da Amazônia Ocidental, e a implantação 
de Distritos Agropecuários no Amapá contribuirá signi
ficativamente para o desenvolvimento do setor". 

A criação dos Distritos Agropecuários previstos na 
proposição poderá racionalizar a exploração da área e 
dos espaços já utilizados na atividade agropastoril, com 
o aproveitamento da estrutura já existente, evitando-se, 
inclusive, o aumento da degradação ambiental. Essas 
áreas poderão vir a ser beneficiadas por tecnologias 
mais modernas, menos agressivas ao meio ambiente 
e mais eticientes em termos produtivos. 

Acreditamos que a instituição de distritos agrope
cuários na Amazônia Ocidental poderá, sim, possibilitar 
o melhor aproveitamento dos recursos da região e de 
suas potencialidades, ao tempo em que concorre para 
a contenção dos desmatamentos, uma vez que evita 
a abertura de novas frentes agropecuárias. A implan
tação dos Distritos propostos poderá assim melhorar 
a qualidade de vida da população local, ao aumentar 
os nlveis de emprego e renda. 
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Gostarlamos, noentanto, de propor umaemenda à 
proposição, autorizando, igualmente, a criaçãode mais 
dois distritos agropecuários na Amazônia Ocidental, 
ambos em Roraima. Trata-se do Distrito Agropecuário 
de Amajarie do DistritoAgropecuário da Região Suldo 
Estadode Roraima, abrangendo os Municípios de São 
Luiz,SãoJoão da Baliza, Caroebee Rorainópolis. Para 
adequara ementado projeto à inclusão dos novos Dis
tritos, propomos também uma emenda para alterá-Ia. 

Assim, manifestamo-nos pelaaprovação do Proje
to de Lei n° 824,de 2007,no que diz respeito ao mérito 
desta Comissão da Amazônia, Integração Nacionale 
de Desenvolvimento Regional, com as emendas que 
ora apresentamos. 

Sala da Comissão, de de 2007. - Deputado Ur
zeni Rocha, Relator. 

EMENDA NQ.1 

O art. 1" do projeto passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art.1° Fica o Poder Executivo autoriza
do a criar DistritosAgropecuários nos Munici
pios de PortoGrande e Amapá, no Estado do 
Amapá, no Município de Amajari, no Estado 
de Roraima, e no sul do Estado de Roraima, 
abrangendo os Municípios de São Luiz, São 
João da Baliza, Caroebe e Rorainópolis. 

Sala da Comissão, de de 2007. - Deputado ur
zeni Rocha, Relator. 

EMENDA NQ.2 

A ementa do projeto passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Autoriza a criação de Distritos Agrope
cuários em Municipios do Estado do Amapá 
e do Estado de Roraima, e dá outras provi
dênclas," 

Sala da Comissão, de de 2007. - Deputado Ur
zeni Rocha, Relator. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO 

I - Relatório 

Em 13 de agosto de 2007 apresentei o Relató
rio pela aprovação, com emendas, do Projeto de Lei 
n° 824, de 2007, que autoriza o Poder Executivo a 
criar Distritos Agropecuários nos Municlpios de Porto 
Grande e Amapá, do Estado do Amapá, e determina, 
ainda,que compete ao Ministériodo Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, por intermédio da Su
perintendência da ZonaFrancade Manaus (Suframa), 
ditar as normas técnicas e financeiras para o estabe
lecimento dos Dístrftos Agropecuários. 

As emendasapresentadas autorizam, igualmen
te, a criação de mais dois distritos agropecuários em 
Roraima. A Emenda n° 1/2007 inclui o Distrito Agro
pecuário de Amajari e o Distrito Agropecuário da Re
gião Sul do Estado, abrangendoos Municipiosde São 
Luiz, São João da Baliza, Caroebe e Rorainópolis. A 
Emenda n° 2 visa a adequaçãoda ementa do projeto 
às inclusõesdos novos distritos. 

No dia 5 de setembro, o Deputado Marcelo Se· 
rafim apresentouVotoem Separado propondo a cria
ção de mais dois distritos agropecuários na Amazônia 
Ocidental: os DistritosAgropecuários de Parintins e de 
Manicoré, ambos no Estado do Amazonas. 

É o relatório 

\I - Voto do Relator 

Concordamos como méritodo voto emseparado, 
tendo em vista que a criação dos distritos sob análise 
favorecerá a racionalização da exploração da área e 
espaços já utilizados paraa atividade agropecuária nos 
municípios de Parintins e Manicoré, evitando o aumento 
da degradação ambiental e contribuindo parao desen
volvimento do setor naquela região amazônica. 

Assim, somos favoráveis ao mérito da propo
sição em análise, com as Emenda Substitutivas nOs 
1/2007 e 2/2007, que foram amplamente discutidas 
na Comissão da Amazônia, Integração Nacionale de 
Desenvolvimento Regional. 

SaladaComissão, 5 desetembro de2007. -Depu
tado Urzeni Rocha, Relator. 

EMENDA NQ.1 

O art. 1" do projeto passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art.1° Ficao Poder Executivo autorizado 
a criar DistritosAgropecuários nos Municlpios 
de PortoGrandee Amapá, no Estadodo Ama
pá; nos Municípiosde Amajari, São Luiz, São 
João da Baliza, Caroebe e Rorainópolis, no Es
tado de Roraima e nosMunicipiosde Parintins 
e Manicoré, no Estado do Amazonas". 

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007.
Deputado Urzeni Racham, Relator. 

EMENDA NQ.2 

A ementa do projeto passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Autoriza a criação de Distritos Agropecuá
riosemMunicipios dos Estados doAmapá, Ro
raima e Amazonas, e dá outras providências." 

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. 
Deputado Urzeni Rocha, Relator. 
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111 - Parecer da Comissão 

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou unanimemente, com emendas 
do Projeto de Lei n° 824/2007, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Urzeni Rocha, que apresentou 
complementação de voto com emendas.O Deputado 
Marcelo Serafim apresentou voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Vanessa Grazziotin - Presidente, Marcelo Serafim 

e Sebastião Bala Rocha - Vice-Presidentes, Asdrubal 
Bentes, Dalva Figueiredo, Elcione Barbalho, Henrique 
Afonso, Jairo Ataide, José Guimarães, Lindomar Gar
çon, Lira Maia, Maria Helena, Natan Donadon, Rebecca 
Garcia, Átila Lins, Lúcio Vale, Marcia Junqueira, Paulo 
Rocha; Urzeni Rocha e Zequinha Marinho. 

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007. 
Deputada Vanessa Grazziotin, Presidente. 

VOTO EM SEPARADO
 
DO DEPUTADO MARCELO SERAFIM
 

Está em análise na Comissão da Amazônia, In
tepração Nacional e de Desenvolvimento Regional 
o Projeto de Lei em epígrafe que autoriza a criação 
de Distritos Agropecuários nos Municípios de Porto 
Grande e Amapá, do Estado do Amapá, e dá outras 
providências. 

A criação dos distritos tem a intenção de promo
ver, nesses Municípios, o desenvolvimento auto-sus
tentável da agricultura e da pecuária, de forma que a 
produção e a comercialização dos produtos agropecu
ários e extrativos gerem emprego e renda. 

Ademais, a criação desses distritos poderá ra· 
cionalizar a exploração da área e dos espaços já utili
zados na atividade agropecuária, evitando o aumento 
da degradação ambiental. 

Sem dúvida, acreditamos que a criação de Distri
tos Agropecuários contribuirá s"gnificativamente para 
o desenvolvimento do setor e neste sentido é que pro
ponho 'a criação de mais dois distritos agropecuários 
na Amazônia Ocidental, o Distrito Agropecuário de Pa
rintins eo Distrito Agropecuário de Manicoré, ambos 
no estado do Amazonas. 

Pelo exposto, manifesto-me favorável a aprovação 
do Projeto de Lei n° 824/2007, na formado substitutivo 
que apresento: 

SUBSTITUTIVO AO
 
PROJETO DE LEI N° 824, DE 2007
 

Autoriza a criação de Distritos Agrope
. cuários nos Municípios de Porto Grande e 

Amapá, do Estado do Amapá e nos Municí· 

pios de Parintins e Manicoré, no Estado do 
Amazonas, e dá outras providências 

O art. 1o do projeto passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado 
a criar Distritos Agropecuários nos Municipios 
de Porto Grande e Amapá, no Estado do Ama
pá e nos Municípios de Parintins e Manicoré, 
no Estado do Amazonas". 

Sala da Comissão, de setembro de 2007. - Depu
tado Marcelo Serafim, PSB/AM. 

PROJETO DE LEI N° 931-A, DE 2007 
(Do Sr. Mauro Nazif) 

"Acrescenta parágrafo ao Art. 1° do 
Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 
1967, para definir crimes de responsabi
lidade de Secretários Municipais"; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação (relator: DEP. 
GONZAGA PATRIOTA). 

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

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre
ciação Do Plenário. 

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui· 
ção e Justiça e de Cidadania 

I - Relatório 

Pelo presente Projeto de lei, pretende seu ilus
tre Autor acrescentar um parágrafo ao art. 1° do DL n° 
201/67, para definir os crimes de responsabilidade de 
Secretários Municipais. 

Segundo o Autor do Projeto, é injusto que os Se
cretários Municipais não respondam por crimes que 
podem ser imputados aos Prefeitos, o que já ocorre nas 
esferas federal e estadual por sinal (Lei n° 1.079/50). 
Caso aprovado, o Projeto contribuirá para a gestão 
fiscal responsável nos Municípios. 

A proposição foi distribuída à esta douta CCJC 
- Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
onde aguarda parecer acerca de sua constitucionalida
de, juridicidade, técnica legislativa e o mérito, no prazo 
do regime ordinário de tramitação. 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

A iniciativa do Projeto em epígrafe é válida, pois 
trata-se de alterar norma federal, competindo mesmo 
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à União legislar, privativamente, sobre Direito penal 
(CF: art. 22, I). 

Ultrapassada a questão da iniciativa, vemos que 
o Projeto não oferece problemas relativos à constitu
cionalidade, juridicidade e regimentalidade. 

Já sob o aspecto da técnica legislativa, ofere
cemos o Substitutivo em anexo ao Projeto versando 
aperfeiçoar a mesma. 

Finalmente, somos favoráveis ao mérito do Proje
to, que, num momento em que a Sociedade brasileira 
luta contra a corrupção e a impunidade talvez como 
nunca antes, constitui um avanço ao criminalizar as 
condutas dos auxiliares dos Prefeitos; o que inclusive 
já existe para Ministros e Secretários de Estado, como 
bem apontado na justificação do ilustre Autor. 

Assim, votamos pela constitucionaiidade, juridi
cidade e boa técnica legislativa do PL n° 931/07, nos 
termos do Substitutivo em anexo, e por sua aprova
ção no mérito. 

É o voto. 
Sala da Comissão, 8 de agosto de 2007.- Depu

tado Gonzaga Patriota, Relator. 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR
 
AO PROJETO DE LEI N<> 931, DE 2007
 

Acrescenta parágrafo ao art. 1° do De
creto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967, 
para definir crimes de responsabilidade de 
Secretários Municipais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O caput do art. 1° do DL n° 201, de 27 

de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Ar!. 1° São crimes de responsabiiidade 
dos Prefeitos e Secretários Municipais, inclu
sive os assinados ou praticados com ou por 
ordem dos primeiros pelos últimos, sujeitos 
ao julgamento do Poder Judiciário, indepen
dentemente do pronunciamento da Câmara 
dos Vereadores: 

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

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

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2007. - Depu
tado Gonzaga Patriota, Relator. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO 

Acolhendo a sugestões de meus pares, feitas 
durante a discussão da matéria, modifico o parecer, 
retirando o substitutivo por mim apresentado e reitero 
meu voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa 

técnica legislativa e, no mérito pela aprovação do Pro
jeto de Lei n° 931 de 2007. 

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2007. 
- Deputado Gonzaga Patriota, Relator. 

11I - Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela conslilucionaiidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto de Lei n° 931/2007, nos termos do Parecer, 
com complementação,do Relator, Deputado Gonza
ga Patriota. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Leonardo Picciani - Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho e Neucimar Fraga - Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Benedito de Lira, Cândido 
Vaccarezza, Carlos Bezerra, Cezar Schirmer, Ciro 
Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson Apa
recido, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Ibsen Pinheiro, José Eduardo Cardozo, José 
Genorno, José Mentor, Jutahy Junior, Magela, Mar
celo Ortiz, Márcio França, Maurício Quintella Lessa, 
Mauricio Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Moreira Mendes, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes Lan
dim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, 
Renato Amary, Roberto Magalhâes, Ronaldo Cunha 
Lima, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sil
vinho Peccioii, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vital do 
Rêgo Filho, Wilson Santiago, Wolney Queiroz, Zenaldo 
Coutinho, Alexandre Silveira, Antonio Bulhões, Carlos 
Willian, Chico Lopes, Décio Lima, Fernando Coruja, 
Gonzaga Patriota, Hugo Leal, José Pimentel, Maria 
do Rosário, Pastor Manoel Ferreira, Rubens Otoni, 
Sandro Mabel e Wiliiam Woo. 

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2007. 
- Deputado Leonardo Picciani, Presidente. 

PROJETO DE LEI N° 932-A, DE 2007 
(Do Sr. Mauro Nazif) 

Acrescenta dispositivo à Lei n° 7.986, 
de 28 de dezembro de 1989, para garantir 
o recebimento de gratificação natalina aos 
beneficiários de pensão vitalícia por ela 
instituída; tendo parecer da Comissão de 
Seguridade Social e Família pela aprovação 
(relator: DEP. RIBAMAR ALVES). 

Despacho: Às Comissões de: Seguri
dade Social e Famflia; Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICO); e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICO) 

Apreciação: ProposiçãoSujeitaà Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24, 11. 
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Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família 

I - Relatório 

O Projeto de Lei na932, de 2007, acrescenta arti
go 2-A à Lei n° 7.968, de 28 de dezembro de 1989, que 
regulamenta a concessão da pensão mensal vitallcia 
devida aos soldados da borracha, prevista no art. 54 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

A Proposição objetiva que seja concedido aos 
seringueiros recru1ados para trabalhar no esforço de 
guerra nos seringais da Amazônia, conhecidos como 
"soldados da borracha", o pagamento de abono anu
al a ser calculado da mesma forma que a gratificação 
natalina devida aos trabalhadores em geral. 

A Proposição foi distribulda para as Comissões 
de Seguridade Social e Família e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. 

Decorrido o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao Projeto de Lei na932, de 2007, 
nesta Comissão de Seguridade Social e Famflia. 

É o relatório. 

1/ - Voto do Relator 

A Lei na7.968, de 28 de dezembro de 1989, regu
lamenta o art. 54 do Ato das Disposições Constitucionais 
Provisórias, concedendo pensão vilallcia aos seringuei
ros recrutados para trabalhar no esforço de guerra nos 
seringais da Região Amazônica, entre os anos de 1943 
e 1946. O beneficio, no valor de dois salários minimos, 
é devido aos que não possuam meios de prover a sua 
subsistência e a de sua famflia, e é transferível aos de
pendentes reconhecidamente carentes. 

O Projeto de Lei na932, de 2007, acrescenta dis
positivo à citada Lei na7.968, de 1989, com o objetivo 
de assegurar aos seringueiros "soldados da borracha" 
e seus dependentes o pagamento de abono anual, 
calculado da mesma forma que a gratificação natalina 
devida aos trabalhadores em geral. 

Trata-se, no nosso entendimento, de Proposi
ção oportuna e meritória, uma vez que, como bem 
argumenta o seu Autor, nobre Deputado Mauro Nazif, 
todos os beneffcios especiais concedidos pelo Poder 
Público, como, por exemplo, aposentadorias e pensões 
devidas aos anistiados, contemplam a concessão da 
gratificação natalina. 

Importante mencionar, ainda, que esse nosso en
tendimento vai ao encontro de posição já adotada por 
esta Comissão quando da votação, em 05 de agosto 
de 2005, do Projeto de Lei na3.406, de 2004, aprovado 
nos termos do Substitutivo apresentado pelo Relator, 
Deputado Homero Barreto, o qual determinava o pa
gamento do abono anual aos "soldados da borracha". 

A referida Proposição tramita agora pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania desta Casa. 

Por todo o exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei na 932, de 2007. 

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2007. - Depu
tado Ribamar Alves, Relator. 

11/ - Parecer da Comissão 

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei na 93212007, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Ribamar Alves. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Jorge Tadeu Mudalen - Presidente, Alceni Guer

ra, Ribamar Alves e Cleber Verde - Vice-Presidentes, 
Angela Portela, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, 
Chico D'Angelo, Dr.Pinolli, Dr.Talmir, Eduardo Barbosa, 
Geraldo Resende, Germano Bonow,Henrique Fontana, 
João Biliar, Jofran Frejat, José Unhares, Mauricio Trin
dade, Neilton Mulim, Rafael Guerra, Raimundo Gomes 
de Matos, Rita Camata, Roberto Brillo, Solange Almei
da, Antonio Bulhões, Clodovil Hernandes, Dr. Rosinha, 
Gorete Pereira, Guilherme Menezes, íris de Araújo, 
Nazareno Fonteles e Sebastião Bala Rocha. 

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
- Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente. 

PROJETO DE LEI N° 1.409-A, DE 2007 
(Do Sr. Beto Faro) 

Altera o art. 10da Medida Provisória na 
2.199-14, de 24 de agosto de 2001, e dá ou
tras providências; tendo parecer da Comis
são da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional, pela aprovação 
(relator: DEP. L1NDOMAR GARÇON). 

Despacho: Às Comissões de da Arnazô
nia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional; Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; Finanças e Tributação (Mérito e 
Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposiçãosujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11. 

Publicação do Parecer da Comissão da Amazô
nia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional 

I - Relatório 

O Projeto de Lei na 1.409, de 2007, de autoria 
do nobre Deputado Beto Faro, propõe, inicialmente, o 
acréscimo de um parágrafo ao art. 1° à Medida Provi
sória na2.199-14, de 2001, que "altera a legislação do 
imposto sobre a renda no que se refere aos incentivos 
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fiscais de isenção e de redução, define diretrizes para 
os incentivos fiscaisde aplicação de parcela do imposto 
sobrea rendanos Fundos de Investimentos Regionais, 
e dá outras providências". O novo parágrafo determi
na que as pessoas jurfdicas com projetos envolven
do atividades tip~icadas como bens ambientais terão 
direito à redução de 85% do imposto sobre a renda 
e adicionais, calculados com base no lucro da explo
ração, e não apenas de 75%, como estipula o ceput 
desse mesmo artigo da MP, de forma geral. 

Depois, em seu art. 2°, o PL arrola os requisitos 
gerais para a definição de bens ambientais. São eles: 
(1)queas atividades incentivadas observem métodos e 
processos de produção não poluentes dosolo,da água 
e do ar e que não ameacem a biodiversidade; (2) que 
as utilizações finais desses bens gerem efeitosbené
ficos ao meio ambienteouà saúde humana:e (3) que 
sejam observadas, nas atividades produtivas corres
pondentes, relações detrabalho e outrosdireitos sociais 
compatfveis com os direitos dos trabalhadores. 

Cabe a esta Comissãoda Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional manifestar-se 
quantoao méritoda proposição. Emseguida, ascomis
sõesde MeioAmbiente e Desenvolvimento Sustentável, 
Finançase Tributação e de Constituiçãoe Justiçae de 
Cidadania deverão, igualmente, analisá-Ia. 

No decorrerdoprazoregimental, nestaComissão, 
não foram apresentadas emendas ao projeto. 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

O projeto em análise propõe alteração na MP 
2.199, de 2001, que, por ter sido editadaanteriormen
te à EmendaConstitucional n° 32, de 2001, encontra
se vigorando como lei, já que não há prazo para sua 
apreciação por parte do Congresso Nacional. 

Assim, o ilustre autordo PL, Deputado Beto Faro, 
sugere queas pessoas jurfdícas comprojetos envolvendo 
atividades tipificadas comobens ambientais tenham direilo 
à redução de85%do imposto sobre a renda e adicionais, 
calculados com base no lucro da exploração. A nova re
duçãoé maiordo que os 75%, previstos no caput desse 
mesmo artigo daMp, para projetos considerados priontários 
localizados nasáreas da Sudene e da Sudam. 

Paraquesetenhadireito à redução de 85%, o em
preendedordeveobservarcom rigoro cumprimento de 
dispositivos ambientais queprofbern a poluição do solo, 
da água e do ar e a destruiçãoda biodiversidade. Além 
disso, o produto final do empreendimento beneficiado 
deverá trazer efeitosbenéficos ao meioambienteou à 
saúde humana, e o processo produtivo deve observar 
a legislaçãotrabalhista e outrosdireitossociais. 

A intençãodo Autor é garantir, sem afetar as ati
vidades produtivas das regiões beneficiadas com os 
incentivos em pauta, que a implantação de projetos 
não seja prejudicial ao meio ambiente e que respeite 
as obrigações trabalhistas e sociais. 

A concessão de beneffciosfiscais paraa implan
tação de projetos nas áreas de atuação da Sudam e 
da Sudene resultou em crescimento do produto des
sas regiões e na industrialização de alguns setores. 
No entanto, especialmente na Amazônia, a polftica 
de desenvolvimento baseada na utilizaçãode incenti
vos fiscais revelou-se ambientalmente desastrosa.Os 
projetos agropecuários implantados com incentivos 
governamentais foram os maiores responsáveis pela 
devastação da florestaamazônica. Assim,emboranão 
sejamoscontrários ao desenvolvimento proporcionado 
pela implantação de empreendimentos que geramem
prego e renda em regiôes carentes, entendemosque 
todocuidadodeveser praticado na adoçãode pollticas 
de concessão de incentivos fiscais e tributários. 

Dessa forma, a proposição empautafundamenta
se porque, ao conceder redução tributária maior para 
projetos ambiental e socialmente sustentáveis, estimula 
ummaiorcuidadocom os ecossistemas locaise com o 
trabalhador dessas regiões. O PL incita um comporta
mentovoltado paraa sustentabilidade ambiental e para 
a responsabilidade socialquetodoempreendedor deve 
ter. Projetos que se enquadrem na definição dada na 
proposição como"bensambientais" podem, alémde me
lhoraro produtoda região, evitara destruição do meio 
ambiente e contribuir efetivamente paraadiminuição da 
informalidade dos trabalhadores nesses locais. 

Alertamos, apenas, quandodatramitação da pro
posição na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, para a necessidade de ajustar o projeto à 
técnica legislativa adequada, acrescentando as maiús
culas "(NR)"ao fim do dispositivo alterado da MP. 

Pelo exposto, votamos pela aprovação do Pro
jeto de Lei nO 1.409, de 2007, quanto ao mérito des
ta Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional. 

SaladaComissão, 30 de agostode2007.- Depu
tado Lindomar Garçon, Relator. 

11I - Parecer da Comissão 

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, em reuniãoordinária 
realizada hoje, aprovou unanimemente do Projeto de 
Lei n° 1.409/2007, nos termos do Parecerdo Relator, 
DeputadoLindomar Garçon. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Vanessa Grazziotin - Presidente, Marcelo Serafim, 

Carlos Souza e Sebastião Bala Rocha - Vice-Presidentes, 
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DalvaFigueiredo, JairoAtaide,José Guimarães, Lindomar 
Garçon, UraMaia, MariaHelena, NatanDonadon, Rebecca 
Garcia, Sergio Petecáo, Átila Lins, Bel Mesquita,Gladson 
Camali, MareioJunqueira, Marinha Raupp e Zé Geraldo. 

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2007. 
- Deputada Vanessa Grazziotin, Presidente. 

ERRATA 

SERViÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS, no OCO nO 066, de 
13.04.07, páginas 16121 e 16127, coluna 1; 

Onde se lê: 

SEÇÃO I 

SUMÁRIO 

1 - ATA DA 66' SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 
MATUTINA, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DA l' 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53' LEGIS
LATURA, EM 12 DE ABRIL DE 2007. 

2 - ATA DA 67' SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 
MATUTINA, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DA l' 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53' LEGIS
LATURA, EM 12 DE ABRIL DE 2007. 

Leia-se: 

SEÇÃO I 

SUMÁRIO 

1 - ATA DA 66' SESSÃO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, MATUTINA, DA 
i- SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53' LE
GISLATURA, EM 12 DE ABRIL DE 2007. 

2 - ATA DA 67' SESSÃO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, MATUTINA, DA 
l' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53' LE
GISLATURA, EM 12 DE ABRIL DE 2007. 

COMISSÕES 

ATAS 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

53' Legislatura - l' Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 648 Reunião Ordinária Deliberativa, re
alizada em 19 de setembro de 2007. 

Às dez horas e trinta minutos do dia dezenove 
de setembro de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão 
de Educação e Cultura, no Plenário 10 do Anexo 11 da 

Cãmara dos Deputados, sob a presidência alternada 
dos Deputados Gastão Vieira - Presidente e Maria do 
Rosário - Vice-Presidente; com a presença dos Depu
tados Alex Canziani, Antonio Bulhões, Antõnio Carlos 
Bifti, Ariosto Holanda, Átila Lira, Carlos Abicalil, C/odovil 
Hernandes, Fátima Bezerra, Iran Barbosa, IvanValente, 
João Matos, Leio Coimbra, Lobbe Neto, Nilmar Ruiz, 
Paulo Renato Souza, Paulo Rubem Santiago, Profes
sor Ruy Paulelti, Professor Setimo, Professora Raquel 
Teixeira, Raul Henry, Severiano Alves e Waldir Mara
nhão - Titulares; Andreia Zito, Angela Amin, Angela 
Portela, Dr.Ubiali, Eduardo Lopes, Eliene Lima, Elismar 
Prado, Flávio Bezerra, Gilmar Machado, João Oliveira, 
Jorginho Maluly, Lira Maia, Mauro Benevides, Neilton 
Mulim, Pedro Wilson, Raimundo Gomes de Matos e 
Reginaldo Lopes - Suplentes. Compareceu também o 
Deputado Nazareno Fonteles. Deixaram de comparecer 
os Deputados Alice Portugal, Angelo Vanhoni, Clóvis 
Fecury, Frank Aguiar, Joaquim Beltrão, Nice Lobão, 
Osvaldo Reis e Rogério Marinho. ABERTURA: Haven
do número regimental, o Presidente declarou abertos 
os trabalhos e colocou em apreciação as Atas da 628 

e 63' reuniões ordinárias, realizadas nos dias doze e 
treze de setembro, respectivamente. Em votação, fo
ram aprovadas unanimemente as atas. ORDEM DO 
DIA: O Presidente informou aos membros que a reu
nião seria dividida em duas partes. Na primeira seriam 
apreciados os pareceres a indicações ao Prêmio Darcy 
Ribeiro de Educação e, na segunda, seria apreciado o 
Projeto de Lei n° 7.431-Al06, referente ao Piso Salarial 
Nacional do Magistério Público. A - Apreciação dos 
pareceres a Indicações ao Prêmio Darcy Ribeiro 
de Educação - Edição 2007. Foram indicadas as se
guintes entidades, todas recebendo pareceres favorá
veis dos respectivos relatores: 1. Entidade: Instituto BS 
Colway Social - IBS; Projetos: Projeto Bom Aluno e 
Vila Cidadania; Autores da Indicação: Deputados Luiz 
Carlos Busato, Frank Aguiar, João Oliveira, Max Ro
senmann, Cleber Verde e Angelo Vanhoni e Senado
res Sérgio Zambiasi e Leomar Quintanilha; Relatores: 
Deputados Paulo Renato Souza e Carlos Abicalil; 2. 
Entidade: Instituto Dom Barreto; Autores da Indicação: 
Deputados Nazareno Fonteles, Átila Lira e Antonio José 
Medeiros; Relator: Deputado Professor Setimo; 3. Pro
fessora Maria José Rocha Lima; Autora da Indicação: 
Deputada Lídice da Mata; Relator: Deputado Paulo 
Rubem Santiago; 4. Professora Doutora Lisete Regina 
Gomes Arelaro; Autora da Indicação: Deputada Luiza 
Erundina; Relator: Deputado Leio Combra; 5. Projeto: 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrá
ria - PRONERA; Autor da Indicação: Deputado Adão 
Preito; Relator: Deputado Ariosto Holanda; 6. Entidade: 
Rede Globo; Projeto: Amigos da Escola - Todos pela 
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Educação; Autor da Indicação: Deputado Lobbe Neto; 
Relator: Deputado Raul Henry; 7. Senhor João Marcos 
Tavares Ferreira; Autor da Indicação: Deputado Geral
do Resende; Relator: Deputado Antonio Carlos Bifli; 8. 
Projeto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação; 
Autora da Indicação: Deputada Fátima Bezerra; Rela· 
tor: Deputado João Matos; 9. Entidade: Colégio Pedro 
11; Autora da Indicação: Deputada Andréia Zito; Rela
tora: Deputada Nilmar Ruiz. Anunciados os indicados, 
o Presidente deu a palavra aos Relatores e demais 
Deputados. Manifestaram-se os Deputados: Fátima 
Bezerra, Átila Lira, Severiano Alves, Raul Henry, Wal· 
dir Maranhão, Professora Raquel Teixeira, Nazareno 
Fonteles, Jorginho Maluly, Andréia Zito e João Matos. 
Encerradas as manifestações, o Presidente anunciou 
o infcio da votação, convidando o Deputado Átila Lira 
para proceder a chamada nominal dos parlamentares. 
Encerrada a votação, passou-se à apuração do resul
tado. Deu-se a contagem do número de sobrecartas, 
que coincidiu com o número de votantes, totalizando 
24 votos. Conclulda a apuração, o Presidente anunciou 
o resullado na ordem da classificação: Instituto Dom 
Barreto, com 19 votos; Rede Globo; Projeto: Amigos da 
Escola - Todos pela Educação, com 17 votos; Campa
nha Nacional pelo Direilo à Educação, com 13 votos; 
Instituto BS Colway Social-IBS; Projetos: Projeto Bom 
Aluno e Vila Cidadania, com 9 votos; Programa Nacio
nal de Educação na Reforma Agrária - PRONERA, 
com 4 votos; Colégio Pedro 11, com 4 votos; Professora 
Dou1ora Lisete Regina Gomes Arelaro, com 3 votos; 
Professora Maria José Rocha Lima, com 2 votos; e 
Senhor João Marcos Tavares Ferreira. O Presidente 
interrompeu os trabalhos para receber o Ministro da 
Cultura, o senhor Gilberto Gil, que saudou os parla
mentares, ressaltando o bom relacionamento existen
te entre esse Ministério e a Comissão de Educação 
e Cultura e sollcltando especial atenção às emendas 
destinadas à ampliação de recursos do MinC. Após a 
salda do Ministro, o Presidente reiniciou os trabalhos, 
passando à apreciação do Projeto de Lei nO 7.431-A/06, 
referente ao Piso Salarial Nacional do Magistério Públi
co. B - Proposição sujeita à apreciação conclusiva 
pelas Comissões: 1 - PROJETO DE LEI N° 7.431
Al06 - do Senado Federal (Senador Cristovam Buar
que - PLS n° 59/04) - que "autoriza o Poder Executivo 
a instituir o Piso Salarial Profissional dos Educadores 
Públicos, na forma prevista no art. 206, V, e 212 da 
Constituição Federal, e dá outras providências". (Apen
sado: PL n° 619/07). RELATOR: Deputado Severiano 
Alves. PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei n° 
7.431/06, do PL n° 619/07, apensado, e das Emendas 
Apresentadas na Comissão ao PL n° 619/07 de nOs 
10/07,18/07,32/07,38/07,44/07,51/07,63/07,76/07, 

80/07,95/07,98/07,104/07 e 107/07; pela aprovação 
parcial das Emendas Apresentadas na Comissão ao 
PL n° 619/07 de nOs 8/07,11/07,13/07,14/07,16/07, 
30/07,33/07,39/07,46/07,47/07,52/07,55/07,59/07, 
60/07,61/07,62/07,65/07,68/07,69/07,72/07,73/07, 
74/07, 81/07, 89/07, 91/07, 103/07, 106/07, 109/07 
e 112/07; e pela rejeição das Emendas Apresenta
das na Comissão ao PL n° 619/07 de nOs 1/07,2/07, 
3/07,4/07,5/07,6/07,7/07,9/07,12/07,15/07,17/07, 
19/07,20/07,21/07,22/07,23/07,24/07,25/07,26/07, 
27/07,28/07,29/07,31/07,34/07,35/07,36/07,37/07, 
40/07,41/07,42/07,43/07,45/07,48/07,49/07,50/07, 
53/07,54/07,56/07,57/07,58/07,64/07,66/07,67/07, 
70/07,71/07,75/07,77/07,78/07,79/07,82/07,83/07, 
84/07,85/07,86/07,87/07,88/07,90/07,92/07,93/07, 
94/07, 96/07, 97/07, 99/07, 100/07, 101/07, 102/07, 
105/07,108/07,110/07,111/07,113/07 e 114/07, na 
forma do Substitutivo. Pela aprovação das Emendas 
Apresentadas ao Substitutivo de nOs 27, 28, 29 e 33; 
pela aprovação parcial das Emendas Apresentadas ao 
Substitutivo de nOs 1, 2, 30, 32 e 34, na forma do novo 
Substilutivo apresentado; e pela rejeição das Emendas 
apresentadas ao Substitutivo de nOs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 
24, 25, 26 e 31. Discutiram a matéria os Deputados 
Carlos Abicalil e Fátima Bezerra. ENCERRAMENTO: 
Tendo em vista o inicio da Ordem do Dia no Plenário, 
a reunião foi encerrada às quatorze horas e vinte e 
cinco minutos. E para constar, eu, Iracema Marques, 
Secretária, lavrei a presente ATA, que depois de lida e 
aprovada será assinada pelo Deputado Gastão Vieira 
Presidente, e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

53" Legislatura - 1" Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 65" Reunião Ordinária de Audiência 
Pública, realizada em 25 de setembro de 2007. 

Às quatorze horas e trinta e três rnínutos do dia 
vinte e cinco de setembro de dois mil e sete, reuniu
se a Comissão de Educação e cultura, no Plenário 
10 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a pre
sidência da Deputada Angela Amin, com a presença 
dos Deputados Alex Canziani, Antonio Bulhões, Iran 
Barbosa e Professor Ruy Paulelti - Titulares; Angela 
Portela, Dr. Ubiali, Elcione Barbalho, Gilmar Machado, 
Jorginho Maluly, Mauro Benevides, NeiltonMulim, Pauio 
Magalhães e Raimundo Gomes de Matos - Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Alice Portugal, 
Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Bitfi, Ariosto Holanda, 
Átila Lira, Carlos Abicalil, Clodovil Hernandes, Clóvis 
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Fecury; Fátima Bezerra, Frank Aguiar, Gastão Vieira, 
IvanValente, JoãoMatos,Joaquim Beltrão, LeioCoim
bra,Lobbe Neto, Mariado Rosário, NiceLobão, Nilmar 
Ruiz, Osvaldo Reis, Paulo Renato Souza, Paulo Rubem 
Santiago, Professor Setimo, Professora Raquel Teixeira, 
RogérioMarinho, Severiano Alvese WaldirMaranhão. 
Justificou a ausência o Deputado Raul Henry. ABER
TURA:A Presidente declarou abertos os trabalhos e 
deu inícioà quarta Audiência Pública preparatória para 
o Seminário de Avaliação dos Dez Anos da Lei de Di
retrizese Bases da EducaçãoNacional (LDB), com o 
tema "Da Educação Superior", evento decorrente da 
aprovação do Requerimento na 87/07,de sua autoria. 
Em seguida, convidou, para compor a Mesa e inicia
rem suas exposições o professor Rubens de Oliveira 
Martins, Coordenador-Geral de Acreditação de Cursos 
e Instituiçõesde Educação Superior da Secretaria de 
Educação Superior (SESU) do Ministério da Educa
ção (MEC), e a Sra. Gleusa Físcher, Administradora 
Escolar e Professora do Curso Normal Superior na 
Faculdade Avantis. situadano Balneário Camboriú, no 
Estadode Santa Catarina.Encerradas as exposições, 
a Presidentedeu início aos debates. Manifestaram-se 
os Deputados Dr. Ubiali, Angela Portela e Jorginho 
Maluly:ENCERRAMENTO: Encerrados os debates, 
a Presidente passou a palavra aos expositores para 
suas considerações finais e encerrouos trabalhos às 
quinzehoras e quarenta e seis minutos. E para cons
tar, eu, Iracema Marques, Secretária, lavrei a presen
te ATA, que depois de lida e aprovada será assinada 
pela DeputadaAngelaAmin, Presidente em exercício, 
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor da reunião foi gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar o acervo do
cumentai desta reunião. 

CqMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO 

53" Legislatura - 1" Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 28" Reunião Ordinária, realizada em 29 
de agosto de 2007. 

Às dez horas e dezenove minutos do dia vinte e 
novede agosto de dois mil e sete, reuniu-se a Comis
sãode Finanças e Tributação, no plenárion° 4 do Ane
xo 11 da Câmara dos Deputados, sob a presidência do 
Deputado Eduardo Cunha, 1o Vice-Presidente, e com 
a presença dos Senhores Deputados Antonio Palocci 
e Pedro Eugênio, respectivamente 20 e 3° Vice-Presi
dentes;Aelton Freitas, CarlosMelles, FélixMendonça, 
Filipe Pereira, Guilherme Campos, João Dado, João 
Magalhães, José Pimentel, JúlioCesar, Luciana Genro, 
Luiz Carlos Hauly, Luiz Carreira, Luiz Fernando Faria, 

ManoelJunior, Max Rosenmann, Mussa Demes, Pedro 
Novais, Rocha Loures, SilvioTorres eVignalli (Titulares); 
Bilac Pinto, BrunoAraújo, CarlosSouza, CarlosWillian, 
ColbertMartins, João Biliar,JulioSemeghini, LuizPau
lo Vellozo Lucas, Milton Monti, Nelson Bornier, Paulo 
Maluf, Rodrigo de Castro, Silvinho Peccioli e lonta (Su
plentes). Deixaram de comparecer os Deputados Alfre
do Kaefer, Armando Monteiro, Arnaldo Madeira, Fábio 
Ramalho, Fernando Coruja, José Carios Aleluia, Mar
celoAlmeida, SilvioCostae VirgílioGuimarães. Justifi
couausência o Deputado VirgílioGuimarães, em razão 
de compromissos político-partidários. ABERTURA: Ha
vendonúmero regimental, o Presidente declarou aber
tos os trabalhos e colocou em apreciação a ata da 27" 
Reunião Ordinária Deliberativa. Porsolicitação do Depu
tado Pedro Eugênio, foi dispensada a leitura da ata. 
Logo após, o Presidente colocou a ata em discussão 
parapossíveis correções. Nãohavendo quemquisesse 
discuti-Ia, foi aprovada, unanimemente, a ata da 27" 
Reunião Ordinária Deliberativa. EXPEDIENTE: O Pre
sidenteinformou aos senhores membros o recebimen
to dos seguintes oficios:Ofíciona 309/07, da Prefeitura 
Municipal de NovaLuzitânia (SP),que mânifesta apoio 
à aprovação da PEC na 23/07,que"alterao art. 159da 
Constituição Federal e acrescenta os arts. 95 e 96 ao 
AtodasDisposições Constitucionais Transitórias (ADCT) 
paraqueas contribuições que determina passema ser 
divididas entre os Estados e Municípios"; Ofícios 
151/2007,340/2007e 459/2007, respectivamente das 
Câmaras Municipais de Guaporé, Caçapava do Sul e 
Santana do Livramento, todosmunicípios do RioGran
de do Sul, manifestando apoio à aprovação do Projeto 
de Lei na 6.553/06, que "dispõe sobre a assistência ao 
pequenoprodutorrural". Em seguida, o Presidente co
municou as seguintes designações efetuadasem 22 de 
agosto: ao Deputado AeltonFreitas, o PL na 632/07; ao 
Deputado André Vargas, o PL na 45/07; ao Deputado 
BilacPinto, o PL na 726/07; aoDeputado Fernando Co
ruja,o PLna 1.518/07; aoDeputado FilipePereira, o PL 
n° 591/07; ao Deputado João Dado, o PL na 1.338/07; 
aoDeputado JoséPimentel, o PLna 1.571/07; ao Depu
tado Luiz Carlos Hauly, o PL na 6.388/02; ao Deputado 
Luiz Carreira, o PLP n° 182/04; ao Deputado Ricardo 
Berzoini, o PL n° 1.538/07; ao Deputado Sérgio Barra
dasCarneiro, o PLP n°355/06; e ao Deputado Vignalli, 
o PL n° 4.328/98. Comunicou, ainda, as designações 
efetuadas em 28 de agosto: ao Deputado Alfredo Kae
fer, o PLn°2.820-N03 eo PL na 568-N07; ao Deputado 
Antonio Palocci, o PL na 5.997/05, O PL na 6.023-N05 
e o PDC n°68/07; ao Deputado ArnaldoMadeira, o PL 
na 145-N07; ao Deputado CarliloMerss, o PLna 529/07, 
ao Deputado Eduardo Cunha, o PLPna 11/07; ao Depu
tado FábioRamalho, o PL na 4.488-N04; ao Deputado 
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Félix Mendonça, o PL n° 3.911-A/04, o PL n° 443-A/07 
e o PLn° 574-A/07; ao Deputado Filipe Pereira, o PL n° 
4.023-A/04; ao Deputado João Magalhães, o PL n° 
7.683/06; ao Deputado José Pimentel, o PL n°75-A/03; 
ao Deputado Milton Monti, o PL n° 5.492/01 e o PL n° 
4.825-A/05; ao Deputado Pedro Eugênio, o PLPn°88/07; 
ao Deputado Renato Molling, o PL n° 4.392-A/04; ao 
Deputado SilvioCosta,o PL n°231/07;e ao Deputado 
VirgílioGuimarães, o PLP n° 349/06. ORDEM DO DIA: 
O Presidente informou aos senhoresmembroso rece
bimentoda MENSAGEM N° 563/07- do PoderExecu
tivo - que "encaminha, ao Congresso Nacional, o de
monstrativo dasemissões do Real, referente ao segun
do trimestre de 2007,as razões delasdeterminantes e 
a posição das reservas internacionais a elas vinculadas". 
Em seguida, o Presidente informou que havia, sobrea 
mesa, REQUERIMENTO - doSr.Pedro Eugênio - "para 
que seja apreciado preferencialmente o item 03, Re
querimento n° 86/07". EM VOTAÇÃO: aprovado, unani
memente, o requerimento. 03) REQUERIMENTO N° 
86/07 - do Sr.Pedro Eugênio - para que sejamconvi
dadosa participarem de reunião de Audiência Pública, 
em conjuntocom a Comissão de Ciência eTecnologia, 
Comunicação e Informática, representantes do Minis
tério da Ciência e Tecnologia, a fim de discutirem pro
jeto de lei que trata do Fundo Nacional de Desenvolvi
mento Científico eTecnológico - FNDCT. EMVOTAÇÃO: 
aprovado, unanimemente, o requerimento. 01) REQUE· 
RIMENTO N°84/07- do Sr.JulioSemeghini - paraque 
seja realizada reunião de Audiência Pública, em con
junto com as Comissões de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática e de Constituição e Justiçae 
de Cidadania, a fim de discutir proposta de projeto de 
lei a ser encaminhada pelo PoderExecutivo com o ob
jetivo de regularo funcionamento do FNDCT- Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Cientificoe Tecnológico. 
Retirado de pautaem virtude da ausência do autor. 02) 
REQUERIMENTO N" 85107 - do Sr.SilvioCosta- para 
que sejam convidados a participarem de reunião de 
Audiência Pública o DiretorGeral da Secretaria do Su
premo Tribunal Federal, Sr.Sérgio JoséAmérico Pedrei
ra;e o Secretário·Geral do Ministério Público da União, 
Sr.Carlos Frederico Santos, a fim de prestarem, res
pectivamente, esclarecimentos acercadoteordo PL n° 
7.297/06, que "dispõe sobreo subsidio de Ministrodo 
Supremo Tribunal Federal, referido no art. 48, XV, da 
Constituição Federal", e do PL n°7.298/06, que "dispõe 
sobre o subsidio do Procurador-Geral da República, 
referido no art. 37, XI e art. 39, § 4°, c/c o art. 127, § 2° 
e art. 128, § 5°, I, c, da Constitução Federal". Retirado 
de pauta emvirtudeda ausênciadoautor. Em seguida, 
por acordo dos membros da Comissão, foram aprecia
das em blocoas seguintes matérias: Bloco I: Projetos 

pela incompatibilidade elou Inadequação financeira 
e orçamentária: 09)PROJETO DELEICOMPLEMEN
TAR N° 55/07- do Sr.RobertoSantiago - que"dispõe 
sobrea dispensa de contratação do seguroobrigatório 
de danospessoais causados porveículos automotores 
de vias terrestres e porembarcações, ou porsuacarga. 
a pessoas transportadas ou não". RELATOR: Deputado 
SILVIO COSTA. 16)PROJETO DELEI N°2.230/03 - do 
Sr.Augusto Nardes- que"concede isenção do Impos
to sobreProdutos Industrializados paravelculosadqui
ridos pelos órgãos públicos municipais para utilização 
exclusiva". (Apensados: PL:s nOs 3.056/04 e 6.343/05). 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 22) 
PROJETO DE LEI N° 1.565-A/03 - do Sr.Júlio Rede
cker - que "revoga o parágrafo único do art. 18 da Lei 
n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, acrescido pelo 
art. 21 da Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003". RE
LATOR: Deputado VIGNAT11. 23) PROJETO DE LEI 
N° 3.361-A/04- do Sr.Gustavo Fruet - que "institui o 
Programa de Habitação de InteresseSocial - PHIS- e 
define os critérios de utilização dos recursos da pou
pança popular, como instrumentos da política habita
cional". RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 26) 
PROJETO DELEI N°5.607-A/05-do Sr.CarlosAlber
to Leréia- que"altera a Lein° 9.496, de 11 de setembro 
de 1997, paraautorizara amortizaçãode até cincopor 
centodovalor refinanciado pelosEstados e peloDistri
to Federal junto à União, conforme os critérios e os li
mitesanuaisdefinidos pelo Ministério da Fazenda, me
diantea execução de despesas de capital em universi
dadesestaduais". RELATOR: Deputado SÉRGIO BAR
RADAS CARNEIRO. 27) PROJETO DE LEI N°817/07 
- do Sr. Sandes Júnior - que "dispõe sobre a isenção 
do Imposto sobreProdutos Industrializado (IPI)naaqui
siçãode automóveis porcorretores de imóveis". (Apen
sado: PL n° 1.359/07). RELATOR: Deputado SÉRGIO 
BARRADASCARNEIRO. O Deputado Eduardo Cunha 
solicitou a discussão em separado dos itens 22, 23 e 
26.Seguiu-se a votação dos itens09, 16e 27. EMVO
TAÇÃO: aprovados, unanimemente, os pareceres. Blo
co 11: Projetos pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária: 13)PROJETO 
DE LEI N° 5.32D-A/05 - do Poder Executivo (MSC n° 
321/05) - que"dispõe sobrea transformação de cargos 
em comissão doGrupo-Direção e Assessoramento Su
periores- DAS e Funções Gratificadas, no âmbito do 
Poder Executivo Federal". RELATOR: Deputado JOSÉ 
PIMENTEL. 14) PROJETO DE LEI N°7.003-Al06-do 
SenadoFederal (PLS n° 130/05) - que "autorizao Po
der Executivo a procederao enquadramento dos servi
doresdos ex-Territórios Federais nascarreiras próprias 
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de sua área de atividade, e sua redistribuição para ór
gãos e entidades da Administração Pública Federal". 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 19) PROJE
TO DE lEI N° 1.428-8103-do Sr.Benedito de Lira-que 
"altera a destinação prevista no artigo 49, da Lei nO 
9.478, de 6 de agosto de 1997, para a compensação 
financeira devida pela produção de petróleo e de gás 
natural em campos situados na plataforma continental 
brasileira". RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. O 
Deputado Pedro Eugênio solicitou a discussão em se
paradodo item 14. Ao item 19, foi concedida vista ao 
Deputado Eduardo Cunha. Seguiu-se a votação do ilem 
13. EM VOTAÇÃO:aprovado, unanimemente, o parecer. 
810co 11I: Projetos pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou da des
pesa públicas, não cabendo pronunciamento quan
to à adequação financeira e orçamentária e, no mé
rito, pela rejeição: OS) PROJETO DE lEI COMPLE
MENTAR N° 360106 - do Sr. Mário Heringer - que "al
tera a Lei Complementar nO 87, de 13 de setembro de 
1996, com o escopo de isentar a incidência do ICMS a 
aquisição de máquinas e tratores efetuadas pelas Pre
feituras Municipais". RELATOR: Deputado JOSÉ PI· 
MENTEL. 20) PROJETO DE lEI N° 1.62S-A/03 - do 
Sr. Jaime Martins - que "estabelece o direito ao mutu
ário do Sistema Financeiro da Habitação de ter abatido 
de sua~ prestações da casa própria o valor correspon
dente ao reajuste do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço relativo aos planos 'Verão' e 'Collor I' ". RELA
TOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 25) PROJETO DE 
lEI N° 5.117/05 - do Sr. Fernando de Fabinho - que 
"acrescenta o artigo 757-A à Lei nO 10.406, de 2002, 
Código Civil, para extinguir a cobrança de franquia nos 
contratos de seguro de veículos automotores". RELA
TOR: Deputado MAX ROSENMANN. EM VOTAÇÃO: 
aprovados, unanimemente, os pareceres, 810co IV: 
Projetos pela não implicação da matéria com au
mentoou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela 
aprovação: 08) PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR 
N° 22107 - do Sr. José Linhares - que "altera o art. 4° 
da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 
n° 101, de 4 de maio de 2000". RELATOR: Deputado 
JOSÉ PIMENTEL. 29) PROJETO DE lEI N°4.128-AI04 
- do Sr. Antonio Carlos Mendes Thames- que" altera o 
caput do artigo 1.° da Lei n° 9.665, de 19 de junho de 
1998, obrigando o Executivo a obter autorização ex
pressa e especifica do Congresso Nacional para con
ceder remissão parcial de créditos externos da União 
em relação a outros países. negociar a valor de merca
do seus títulos representativos ou receber em paga
mento 'títulos da dívida externa do Brasil ou de outros 

países". RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 
30) PROJETO DE lEI N° 4.678·A/04 - do Sr. Celso 
Russomanno- que "altera o art. 51 da Lei n?8.078, de 
11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Con
surndor, e dá outras providências ". RELATOR: Depu
tado EDUARDO CUNHA. O Deputado Vignatti solicitou 
a discussão em separado do item 29. Ao item 08, foi 
concedida vista conjunta aos Deputados Eduardo Cunha 
e Vignatti: e, ao item 30, vista conjunta aos Deputados 
Julio Semeghini e Vignatti. Desfeito o bloco. 810co V: 
Projetos pela compatibilidade elou adequação fi· 
nanceira e orçamentária: 07) PROJETO DE lEI N° 
5.315/05 - do Senado Federal (PLS n° 362/04) - que 
"autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal do Petróleo de Cachoeiro de Itapemirim, no 
Estado do Esprrito Santo". RELATOR: Deputado lUIZ 
PAULOVEllOZO lUCAS.12) PROJETO DE LEI N° 
4.022-8/04 - do Senado Federal (PLS n° 493/03) - que 
"autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Fe
deral do Sudoeste Goiano (UFSOG), por desmembra
mento do Campus Avançado da Universidade Federal 
de Goiás (UFG) em Jataí, e dá outras providências". 
(Apensados: P!.:s nOs 2.611/03 e 4.663/04). RELATORA: 
Deputada lUCIANA GENRO. O Deputado Pedro Eu
gênio solicitou a discussão em separado dos itens 07 
e 12. Desfeito o bloco. Encerradas as votações em blo
co, passou-se à apreciação dos demais itens da pauta. 
04) PROJETO DE lEI N° 4.307/04 - do Senado Federal 
(PLS n° 107/00) - que "dispõe sobre a isenção de taxa 
de emissão de passaportes e demais documentos de 
viagem para os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos". 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. PARECER: 
pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, 
pela aprovação. Vista ao Deputado Vignatti. 06) PRO
JETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 16/07 - do Sr. Vi
tal do Rêgo Filho - que "acrescenta o inciso VII ao § 3° 
do art. 10 da Lei Complementar nO 105, de 10 de janei
ro de 2001, que 'dispõe sobre o sigilo das operações 
instituições financeiras e dá outras providências', para 
determinar que não constitui violação do dever de sigi
lo o fornecimento, a autoridades administrativas com
petentes, de dados protegidos por sigilo bancário ou 
fiscal relativos aos detentores de mandato eletivo, para 
fins de investigação de quaisquer ilícitos". RELATOR: 
Deputado MAX ROSENMANN. PARECER: pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun
ciamento quanto à adequação financeira e orçamentá
ria e, no mérito, pela aprovação, com emenda. Vista ao 
Deputado Eduardo Cunha. 07) PROJETO DE lEI N" 
5.315/05 - do Senado Federal (PLS n° 362/04) - que 
"autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal do Petróleo de Cachoeira de Itapemirim, no 
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Estado do Espirito Santo". RELATOR: Deputado LUIZ 
PAULO VELLOZO LUCAS. PARECER: pela compati
bilidade e adequação financeira e orçamentária. Reti
rado de pauta em virtude da ausência do relator. 10) 
PROJETO DE LEI N° 5.876/05 - do Sr. Luciano Castro 
- que "dispõe sobre a Cota de Reserva Florestal- CRP. 
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: alterando a Lei n° 9.605, 
de 1998. RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 
PARECER:pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com 
Substitutivo. Vista ao Deputado Pedro Eugênio. Sobre 
a mesa REQUERIMENTO - dos Deputados Luiz Car
reira e Guilherme Campos - para que "seja retirado de 
pauta o item 11, PL nO 2.685-Al03, nos termos do art. 
117, VI, do Regimento Interno". EM VOTAÇÃO:aprova
do, unanimemente, o requerimento. 11) PROJETO DE 
LEI N" 2.685-Af03 - do Sr. Clóvis Fecury - que "cria, 
nos Municipios de São Luis, Paço do Lumiar, Raposa 
e São José de Ribamar, no Estado do Maranhão, o Pólo 
de Informática do Maranhão, e dá outras providências". 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. PARECER: 
pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto 
e pela não implicação da matéria com aumento ou di
minuição da receita ou da despesa públicas, não ca
bendo pronunciamento quanto à adequação financeira 
e orçamentária das emendas aprovadas pela Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. 
Retirado de pauta. 12) PROJETO DE LEI N° 4.022·BI04 
- do Senado Federal (PLS n° 493/03) - 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 Jatai, e dá outras providências". (Apensados: 
PL:s nOs 2.611/03 e 4.663104). RELATORA: Deputada 
LUCIANA GENRO. PARECER: pela compatibilidade e 
adequação financeira e orçamentária do Projeto, dos 
PL:s nOs 2.611/03 e 4.663/04, apensados, e dos Subs
titutivos das Comissões de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público e de Educação e Cultura. Vista ao 
Deputado Pedro Eugênio. 14) PROJETO DE LEI N° 
7.003·Al06 - do Senado Federal (PLS n° 130/05) - que 
"autoriza o Poder Executivo a proceder ao enquadra· 
mento dos servidores dos ex-Territórios Federais nas 
carreiras próprias de sua área de atividade, e sua re
distribuição para órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal". RELATOR: Deputado EDUARDO 
CUNHA. PARECER: pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária do Projeto, da emen
da n° 01106 apresentada na Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público e da subemenda da 
CTASP.Vista ao Deputado Pedro Eugênio. 15) PROJE· 
TO DE LEI N"1.043-AI03 - do Sr.Bemardo Ariston - que 
"dispõe sobre os fundamentos e a política do agroturis
mo ou turismo rural e dá outras providências".RELATOR: 
Deputado CARLOS WILLIAN. PARECER: pela compa
tibilidade e adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito pela aprovação do Projeto, com Substitutivo. Vis
ta ao Deputado Eduardo Cunha. 17) PROJETO DE LEI 
N° 4.642·AI04 - do Sr. Alex Canziani - que "altera o art. 
1° da Lei n° 8.989, de 1995, com a redação dada pela 
Lei n° 10.690, de 2003". EXPLICAÇÃO DA EMENTA: 
incluindo como beneficio de isenção do IPI o motorista 
profissional que adquire o veiculo automotor para ativi
dade de transporte turlstico. RELATOR: Deputado VIR
GILlO GUIMARÃES. PARECER: pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária do Pro
jeto e do Substitutivo da Comissão de Turismo e Des
porto e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo. 
Retirado de pauta em virtude da ausência do relator. 
18) PROJETO DE LEI N° 4.855-Af05 - da Sra. Rose 
de Freitas - que "acrescenta dispositivos ao artigo 328 
da Lei nD 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor 
sobre a destinação dos valores arrecadados no leilão 
de veiculos apreendidos e não reclamados por seus 
proprietários".RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER:pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação ünan
ceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da 
Comissão de Viação e Transportes e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto e do Substitutivo da CVT, com 
Substitutivo. Vista ao Deputado Pedro Eugênio. 21) 
PROJETO DE LEI N° 2.78Q-Al03 - do Sr. Carlos Sam
paio - que "concede beneficio fiscal às pessoas fisicas 
e jurldicas que apoiarem, mediante doações ou inves
timentos, projetos e programas que estejam dentro dos 
propósitos da segurança pública estadual". RELATOR: 
Deputado COLBERT MARTINS. PARECER: pela ina
dequação financeira e orçamentária do Projeto e pela 
adequação financeira e orçamentária da emenda da 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado. Aprovado, unanimemente, o parecer. 22) 
PROJETO DE LEI N° 1.565-Af03 - do Sr. Júlio Rede
cker - que "revoga o parágrafo único do art. 18 da Lei 
n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, acrescido pelo 
art. 21 da Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003". EX
PLICAÇÃO DA EMENTA: revogando dispositivo que 
possibilita recurso de decisão final do CNAS na con
cessão ou renovação do CEBAS - Certificado de Enti
dade Beneficiente de Assistência Social. RELATOR: 
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Deputado VIGNATTI. PARECER: pela incompatibilida
de e inadequação financeira e orçamentária. Retirado 
de pauta pelo relator. 23) PROJETO DE LEI N° 3.361
AJ04 - río Sr.Gustavo Fruet- que "institui O Programa 
de Habitação de InteresseSocial- PHIS- e define os 
critériosde utilizaçãodos recursos da poupançapopu
lar,como instrumentos da politica habitacional". RELA
TOR: Deputado MAX ROSENMANN. PARECER: pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen
tária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de De
senvolvimento Urbano. EM VOTAÇÃO: aprovado o pa
recer, contra o votodo Deputado LuizCarlosHauly. 24) 
PROJETO DE LEI N°3.60D-AJ04 - do Sr.AntonioCar
los MendesThame - que "reduz a zero a aliquota do 
IPIparaosóleosvegetais transesterificados destinados 
à adiçãoaodieselmineral". RELATOR: Deputado CAR· 
LOS SOUZA. PARECER: pela compatibilidade e ade
quação financeira e orçamentária do Projeto e das 
emendasnOs 1 a 3 da Comissãode Minase Energiae, 
no mérito, pela aprovação do Projeto e das emendas 
nOs 1 a 3 da CME, com Substitutivo. Retirado de pauta 
em virtude da ausência do relator. 26) PROJETO DE 
LEI N°'5.607-AJ05 - do Sr.Carlos Alberto Leréia - que 
"alteraaLei nO 9.496, de 11 de setembro de 1997,para 
autorizara amortização de até cincopor centodo valor 
refinanciado pelos Estados e pelo DistritoFederai junto 
à União, conforme os critériose os limites anuaisdefi· 
nidos pelo Ministério da Fazenda, mediante a execução 
de despesas de capital em universidades estaduais". 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI
RO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação 
financeira e orçamentária do Projeto e das emendas 
nOs 1 e,2da Comissãode Educação e Cultura. Retirado 
de pauta em virtude da ausência do relator. 28) PRO
JETO DE LEI N°457-AJ03 - do Sr.CarlosNader- que 
"estabelece a publicação de custos operacionais de 
bancos e dá outras providências". (Apensado: PL nO 
2.007/03). RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA.PA
RECER: pela não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto, com Substitutivo, e pela rejeição do Projeto de 
Lei n° 2.007/03, apensado. Retirado de pauta em virtu
de da ausência do relator. 29) PROJETO DE LEI N° 
4.128-AJ04 - do Sr.Antonio Carlos MendesThames
que" altera o caput do artigo 1° da Lei nO 9.665. de 19 
de junho de 1998,obrigando o Executivo a obter auto
rização expressa e especfficado Congresso Nacional 
paraconceder remissão parcial de créditos externosda 
União em relação a outros países, negociara valor de 
mercado seus Iftulos representativos ou receber em 
pagamento títulosda dívidaexternado Brasilou de ou

tros países". RELATOR: Deputado ARNALDO MADEI
RA. PARECER: pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú

,blicas, nãocabendo pronunciamento quantoà adequa
ção financeira e orçamentária e, no mérito, pela apro
vação. Retirado de pauta em virtude da ausência do 
relator. Em seguida, o Presidente informou que havia 
sobre a mesa REQUERIMENTO - do Sr. Antonio Pa
locci e outros - para inclusãoextrapauta do Projetode 
Lei n°7.297/06e do Projetode Lei n°7.298/06. Proce
dida a chamada nominal, nos termos no art. 52, § 5°, 
do Regimento Interno, obteve-se o seguinte resultado: 
17 votos pela aprovação e 01 voto pela rejeição. Vota
ram os senhores membros titulares Deputados Aelton 
Freitas, AntonioPalocci, Eduardo Cunha, Filipe Pereira, 
João Magalhães, José Pimentel, Max Rosenmann, Pe
dro Eugênio, Rocha Loures, Vignatti, Félix Mendonça, 
Júlio Cesar, Luiz Carlos Hauly, Mussa Demes, Silvio 
Torres, João Dado, Luciana Genro e o senhormembro 
suplenteDeputado CarlosWillian. Aprovada a inclusão 
extrapauta, com o voto contrárioda Deputada Luciana 
Genro. PROJETO DE LEI N° 7.297/06- do Supremo 
Tribunal Federai (MST nO 23/06) - que"dispõesobre o 
subsídiode Ministrodo Supremo Tribunal Federal, re
ferido no art. 48, XV, da Constituição Federal". EXPLI
CAÇÃO DA EMENTA: fixa em R$ 25.725,00 (vinte e 
cinco mil e setecentos e vinte e cinco reais) a partir de 
1° de janeiro de 2007 o teto salarial. RELATOR: Depu
tado MAX ROSENMANN. PARECER: pela compatibi
lidade e adequação financeira e orçamentária do Pro
jeto e da emenda da Comissão deTrabalho, de Admi
nistração e ServiçoPúblico e,no mérito, pelaaprovação 
do Projeto, com emenda, e pelarejeição da emenda da 
CTASP. EMVOTAÇÃO: aprovado o parecer contra o voto 
da Deputada Luciana Genro. PROJETO DE LEI N" 
7.298106 - do Ministério Público da União (MMP n° 
01/06) - que "dispõe sobre o subsídio do Procurador 
Geral da República, referido no art. 37, XI e art. 39, § 
4°, c/c o art. 127, § 2°, e art. 128, § 5°, I, c, todos da 
Constituição Federal". EXPLICAÇÃO DAEMENTA: Fixa 
o subsídioem R$25.725,00(vinte e cinco mil setecen
tos e vinte e cinco reais) a partir de 1° de janeiro de 
2007. RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. PA
RECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária do Projeto e da emenda da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. EM 
VOTAÇÃO: aprovado o parecercontrao votoda Depu
tada Luciana Genro. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às 
dez horas e cinqüenta e sete minutos, antes porém, 
convocando os senhores membros para as seguintes 
atividades da Comissão: reunião com os Presidentes 
das Subcomissões para discutir a "Agendada Comis
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são"a ser éntregue ao Presidente da Câmara dos Depu
tados, dia 30 de agosto, quinta-feira, às 9h30, na Sala 
da Presidência da Comissão; logo após, às 1Oh, no ple
nário n° 8, Reunião de Audiência Pública Conjunta com 
as Comissões de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado e de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, destinada a tratar do contrabando, 
descaminho e do subfaturamento das importações; e 
reunião mensal com o Secretário do Tesouro Nacional, 
Sr. Arno Augustin, e técnicos, para discutir e analisar a 
execução orçamentária da União, bem como o desem
penho das transferências constitucionais dos fundos de 
participação dos Estados. Distrito Federal e Municipios, 
dia 5 de setembro, quarta-feira, às 9h, na Sala da Pre
sidência da Comissão. E, para constar, eu, Marcelle R. 
Campello Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata. 
que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Pre
sidente e encaminhada à pUblicação no Diário da Câ
mara dos Deputados. Deputado Virgílio Guimarães, 
Presidente. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

538 Legislatura - 18 Sessão Legislativa Ordinária 

TERMO DE REUNIÃO 

Em vinte e seis de setembro de dois mil e sete. 
deixou de se reunir, ordinariamente, a Comissão de 
Legislação Participativa por falta de quorum. Assina
ram o livro de presença os Senhores Deputados Edu
ardo Amorim - Presidente; Alex Canziani, Dr. Talmir, 
Guilherme Campos, João Oliveira, Jurandil Juarez, 
Luiza Erundina e Pedro Wilson - . E, para constar, eu, 
Claudio Ribeiro Paes, Secretário em exercicio, lavrei 
o presente Termo. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

52 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 188 Reunião, realizada em 29 de no
vembro de 2006. 

Às quatorze horas e trinta e dois minutos do dia 
vinte e nove de novembro de dois mil e seis, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado. no Plenário 6, Anexo 
11 da Câmara dos Deputados. sob a presidência do 
Deputado Arnaldo Faria de Sá. A lista de presença 
registrou o comparecimento dos Deputados José Mi
Iilão - Presidente; Arnaldo Faria de Sá, José Otávio 
Germano e Ademir Camilo - Vice-Presidentes; Antonio 
Carlos Biscaia, João Campos, Joslas Quintal. Lincoln 
Portela e Paulo Pimenta - Titulares; Jair Bolsonaro e 

Neucimar Fraga - Suplentes. Deixaram de registrar 
presença os Deputados Alberto Fraga, Ary Kara, Cabo 
Júlio, Coronel Alves. José Eduardo Cardozo, Moroni 
Torqan, Professor lrapuan Teixeira e Raul Jungmann. 
ABERTURA: Havendo número regimental. o Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, no exercfcio da presidência, decla
rou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE: O Presiden
te deu conhecimento ao Plenário do recebimento das 
seguintes correspondências: da Companhia Brasileira 
de Cartuchos (CBC), comunicando a impossibilidade 
de comparecimento do Senhor Salesio Nuhs, Diretor 
Comercial, à reunião, ao mesmo tempo em que infor
ma que encaminhará à Comissão a apresentação que 
seria feita por ele, bem como um resumo dos controles 
e procedimentos de caráter legal e operacional cum
pridos pela empresa na fabricação e comercialização 
de seus produtos no Pais e no exterior; e da Forjas 
Taurus, comunicando a impossibilidade de compare
cimento do seu Presidente, Luis Fernando Costa Esti
ma, como também do Senhor Jorge Py Velloso, que o 
representaria, e formulando convite à Comissão para 
uma visita à fábrica, em Porto Alegre. ORDEM DO DIA: 
REQUERIMENTO N° 315/06 - do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá - que "Em aditamento ao Req. 314/06, requer con
vidar o Dr. Fernando Queiroz Segovia Oliveira - Chefe 
do SENARM/MJ - para participar da Audiência Pública 
do dia 29/11106". Submetido a discussão e votação. 
o requerimento foi aprovado. AUDIÊNCIA PÚBLICA: 
Discussão acerca da prorrogação do prazo de reca
dastramento dos certificados de registro de armas de 
fogo, estabelecido pelo Estatuto do Desarmamento. O 
Presidente convidou para compor a mesa os Senhores 
Adilson Dallari, advogado; Benedito Gomes Barbosa, 
Presidente da Organização Movimento Viva Brasil; 
Marco Antônio dos Santos, Presidente da Federação 
Brasiliense de Tiro Esportivo; e Fernando Queiroz 
Segovia Oliveira, Chefe do Serviço Nacional de Ar
mas - SENARM. Em seguida, concedeu a palavra ao 
Senhor Adilson Dallari, que condenou a exigência da 
renovação de licença, argumentando que, no Direito 
Administrativo, há diferença entre licença. que deve 
ser definitiva, e autorização, que pode ser temporária, 
como o é a do porte de arma. Afirmou, também. que 
o custo da manutenção legal de uma arma é altissi
mo, o que fere o principio da razoabilidade. informou 
que há várias ações de inconstitucionalidade contra o 
recadastramento no Supremo Tribunal Federal e su
geriu que o prazo para o mesmo seja prorrogado até 
que essas ações sejam julgadas. Com a palavra. o 
Senhor Fernando Queiroz Segovia Oliveira informou 
que o Departamento de Policia Federal criou um si
tio na Internet para atender à renovação do registro 
como também às futuras aquisições de armas de fogo. 



Setembro de 2007 DIÁRIODA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 50403 

detalhou a tramitação do processo informatizado e re
gistrou que será publicada portaria no dia primeiro de 
dezembro, normatizado os procedimentos. Ademais, 
esclareceu que o prazo para a renovação do registro 
de armas de fogo teve infcio na data da publicação 
do decreto que regulamenta o Estatuto do Desarma
mento. O Deputado Arnaldo Faria de Sá solicitou que 
a minuta da portaria fosse encaminhada à Comissão 
e, em seguida, concedeu a palavra ao Senhor Marco 
Antônio dos Santos. O expositor agradeceu a opor
tunidade de os praticantes de tiro esportivo poderem 
manifestar a posição contrária ao recadastramento, 
pois esses, sempre observando as normas estabele
cidas, já se cadastraram e agora são apenados com 
uma taxa exorbitante. Ato continuo, o Presidente pas
sou a palavra ao Senhor Benedito Gomes Barbosa, 
que centrou sua exposição no número de armas que 
deverão ser recadastradas, no quão oneroso para o 
proprietário será o recadastramento e apresentou uma 
pesquisa realizada pelo Ibope sobre o tema. Encerradas 
as exposições, o Presidente determinou à Secretaria 
providências para encarninhar as notas taquigráficas 
da audiência ao Ministro do Supremo Tribunal Federal 
Ricardo Lewandowski e concedeu a palavra aos expo
sitores para as considerações finais. O Senhor Adilson 
Dallari afirrnou que o Estatuto do Desarmamento foi 
elaborado para não ser cumprido e que contraria a ma
nifestação popular no referendo pelo direito à vida, à 
defesa, à dignidade da pessoa humana, à incolunidade 
pessoal e à propriedade. Sugeriu, também, remeter as 
notas taquigráficas a todos os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, o que foi acolhido pelo Presidente. O 
Senhor Fernando Queiroz Segovia Oliveira informou 
que o Departamento de Polícia Federal está se prepa
rando para fazer o processo de renovação do registro, 
como determina a lei, buscando oferecer as melhores 
condições e tentando minimizar os problemas do ci
dadão. O Senhor Benedito Gomes Barbosa registrou 
o reduzido número de psicólogos habilitados a forne
cer certificados para o recadastramento. Finalmente, 
o Senhor Marco Antônio dos Santos assinalou as di
ficuldades deparadas pelos colecionadores ao aces
sar os registros e as incompatibilidades entre bancos 
de dados. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente encerrou OS trabalhos às dezes
seis horas, antes convocando reunião para o dia seis 
de dezembro, às quatorze horas e trinta minutos, no 
Plenário 6 do Anexo 11. Estes foram gravados e, uma 
vez transcritos pelo Departamento de Taquigrafia, in
tegrarão a presente Ata, que, para constar, eu, Kátia 
da Consolação dos Santos Viana, lavrei e que, após 
aprovada, será assinada pelo Presidente em exercido, 

Deputado Arnaldo Faria de Sá, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria 
de Sá) - Havendo número regimental, declaro aberta 
a 18" reunião da Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado. 

Esta reunião foi convocada para debatermos a 
prorrogação do prazo de recadastramento relativo ao 
Certificado de Registro de Arma de Fogo estabelecido 
pelo Estatuto do Desarmamento, bem como para deli
berarmos sobre requerimento constante da pauta. 

Sobre a mesa o Requerimento n° 315, de 2006, no 
qual, em aditamento ao Requerimento n° 314, também 
de 2006, se pede que seja convidado o Dr. Fernando 
Queiroz Segóvia Oliveira, Chefe do SENARM, Minis
tério da Justiça, para participar da audiência pública 
do dia 29 de novembro de 2006. 

Em discussão o requerimento. (Peuse.} 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro en

cerrada a discussão. 
Em votação o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
Convido para compor a Mesa o Sr. Adilson Dallari, 

advogado; o Sr. Benedito Gomes Barbosa, Presiden
te do Movimento Viva Brasil; o Sr. Marco Antonio dos 
Santos, Presidente da Federação Brasiliense de Tiro 
Esportivo; o Dr. Fernando Queiroz Segóvia Oliveira, 
Chefe do Serviço Nacional de Armas - SENARM, do 
Ministério da Justiça. 

Informo ao Plenário que a Secretaria da Comissão 
recebeu correspondência da CBC, em que se comunica 
a impossibilidade de comparecimento a esta reunião 
do Sr. Salesio Nuhs, Diretor Comercial da empresa. 

A CBC informa que enviará à Comissão a apre
sentação que seria feita pelo diretor, bem como o re
sumo dos controles e procedimentos de caráter legal 
e operacional cumpridos pela empresa na fabricação 
e comercialização de seus produtos no Pais e no ex
terior. 

Defiro a solicitação para que a Secretaria aco
lha o material enviado pela CBC. Já chegou? (Pausa.) 
Chegando, favor enviá-lo à Secretaria. 

A Comissão recebeu igualmente correspondência 
da empresa Forjas Taurus, em que comunica a impos
sibilidade de comparecimento do Sr. Luis Fernando 
Costa, seu presidente, e também do Sr. Jorge Velloso, 
que o representaria nesta ocasião. 

A companhia convida a Comissão para visitar a 
fábrica, em Porto Alegre, onde poderá ser mostrada a 
atuação da empresa quanto aos produtos e sistemas 
de segurança empregados. 
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Aguardamos as passagens da empresa. 
Esclareço que, para o ordenamento dos traba

lhos, adotaremos os seguintes critérios estabelecidos 
no Regimento da Casa. 

Os convidados disporão de 10 minutos cada um 
para as exposições, não podendo ser aparteados. Se 
houver necessidade, o prazo será prorrogado. 

Os Deputados interessados em interpelar os 
convidados deverão inscrever-se previamente na Se
cretaria. 

Terminadas as exposições, iniciaremos os de
bates. Cada interpelador deverá fazer sua formulação 
em, no máximo, 3 minutos, tendo os convidados igual 
tempo para responder. 

Serão permitidas a réplica e a tréplica pelo mes
mo prazo, 3 minutos. 

Concedo a palavra ao Sr. Adilson Dallari, advo
gado. 

O SR. ADILSON DALLARI - Ilustre Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, meus caros amigos componentes 
da Mesa, vou tentar conter-me nos 10 minutos, mas o 
problema é um tanto quanto sério e.complicado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria 
de Sá) - Se houver necessidade, o prazo poderá ser 
prorrogado 

O SR. ADILSON DALLARI - Agradeço o hon
roso convite para participar dos trabalhos desta Co
missão. 

Antes de iniciar minha exposição, gostaria de 
fazer 2 considerações preliminares. 

Tenho 40 anos de vida como professor, e o uso do 
cachimbo deixa a boca torta. Tenho um ar professoral, 
mas não tenho a menor intenção de ensinar qualquer 
coisa a ninguém. É apenas o hábito de uma exposição 
ordenada que pretendo fazer. 

Dada a atividade acadêmica, estou muito acos
tumado com o debate e, às vezes, posso até ser um 
pouco enfático nas minhas afirmações. Isso não signi
fica desrespeito a quem quer que seja, pois acho que 
quem diverge não ofende, apenas pensa de maneira 
diferente. Tudo o que vou fazer começa com data ve
nia, só que não preciso dizer isso. 

O que especificamente está em debate é a re
novação do registro de arma. Essa matéria tem como 
pano de fundo a questão da estabilidade das relações 
juridicas ou da segurança juridica. O direito tem como 
primeiro principio, que justifica toda a ordem jurídica, 
dar segurança, tranqüilidade, previsibilidade às ações 
estatais. Então, o direito tende à estabilidade, é voltado 
para a estabilidade e a segurança juridica. 

Preciso ver o contexto dessa questão da reno
vação da licença. Temos em andamento uma série de 
ações diretas de inconstitucionalidade, cerca de 20 

ações. Todas elas foram reunidas e estão com o Minis
tro Enrique Ricardo Lewandowski, que, em 23 de no
vembro, pediu a inclusão delas em pauta para decisão. 
Então, estamos na iminência de um pronunciamento 
do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 

Como eu disse, foram reunidas cerca de 20 ações, 
3 delas pedem a declaração de inconstitucionalidade 
da lei como um todo, e outras 3 se referem especifi
camente à renovação da licença. Então, vou ficar na 
questão específica da renovação da licença. 

Quanto à Lei n° 10.826, preciso explicar a siste
mática. Quando alguém vai adquirir uma arma, precisa 
ter primeiro uma autorização de compra. Essa autori
zação é precariissima. Alguém querendo adquirir uma 
arma tem de se dirigir a uma loja especializada, que 
lhe fornecerá o numero da arma escolhida, identifican
do-a, e o adquirente precisa ter uma autorização de 
compra, como eu disse. Sem essa autorização, ele nem 
pode pedir a licença. Ele não pode pedir licença para 
simplesmente comprar uma arma. Ele s6 pode pedir 
licença para comprar uma especifica e determinada 
arma. Então, essa autorização de compra não serve 
para outra coisa a não ser identificar a arma que se 
pretende adquirir. 

De posse dessa autorização de compra é que 
se solicita o registro da arma. Vamos deixar bem cla
ro que ninguém sai de uma loja de armas com uma 
arma se não estiver registrada. O registro é condição 
de aquisição da arma. O art. 5° da lei deixa isso bem 
claro. Ele diz que o registro é condição de aquisição 
e permite manter a arma em domicilio. Ora, manter a 
arma em domicilio é acaciano, é o óbvio. Se alguém 
adquire uma arma, vai ter de manter onde? No do
micilio, que é a sede do exercicio dos seus direitos. 
Ninguém vai comprar uma arma para manter no éter. 
Então, esqueçam do manter a arma em domicilio, por
que isso é 6bvio, ululante, claro. 

Então, quando alguém obtém o registro. ele pre
enche uma condição de aquisição da arma. Agora, a 
lei, nos parágrafos, fala na questão da renovação peri
6dica desse registro, a cada 3 anos, e estabelece uma 
taxa um tanto quanto vultosa para isso. 

O que pretendo demonstrar é o absurdo do ponto 
de vista juridico - já que minha visão é jurldlca, sou 
um advogado e professor de Direito -, porque isso não 
tem nenhum cabimento, isso é um disparate, não faz 
sentido se falar em renovação da licença. Isso é muito 
fácil de mostrar. 

Vou valer-me do papa do direito administrativo 
brasileiro, que é o Prof. Hely Lopes Meirelles. Ele faz 
uma distinção muito grande entre licença e autorização. 
Segundo ele, "licença é um atoadministrativo vinculado 
e definitivo". E completa: "Uma vezexpedidaa licença, 
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ela tra~ a presunção de definitividade". Por exemplo, 
quando alguém quer construir uma casa, precisa de 
uma licença para edificar. Uma vez edificada a casa, 
não há mais o que fazer. Da mesma forma, sendo o 
registro da arma uma licença para que alguém adqui
ra uma' arma, não tem sentido que seja temporária. A 
aquisição é definitiva. Não se pode confundir a licen
ça para comprar a arma com a autorização do porte 
de arma. O Prof. Hely Lopes Meirelles destaca bem 
que "a autorização é ato administrativo discricionário 
e precário"e dá como exemplo exatamente o porte de 
arma. Então, não vamos confundir as coisas. A licença 
é para adquirir. Se eu tiver uma licença, posso adquirir; 
se eu não a tiver, não posso adquirir. 

Mesmo que eu adquira uma arma, não posso an
dar com ela, porque só posso ficar com a arma no meu 
domicílio. Para sair com ela, preciso do porte. Agora, 
o porte é temporário. É uma autorização, um ato dis
cricionário, precário, essencialmente temporário. São 
coisas completamente diferentes, e não estou falando 
de novidade nenhuma, porque isso já faz parte da lei 
de controle de uso de armas desde 1930. É algo ab
solutamente sedimentado no direito brasileiro, e a Lei 
nO 10.826 veio com essa novidade absurda do ponto 
de vista jurldico. 

Algo extremamente importante é a questão do 
exaurimento da licença. A licença tem como finalidade 
possibilitar a aquisição da arma. Uma vez adquirida a 
arma, a licença se extingue. Não tem sentido algum 
falar em renovação da licença, porque ela morreu. 

Se eu preciso de uma licença para adquirir a 
arma, no momento em que eu a adquiro, esgota-se 
o seu conteúdo jurldico. Quando vou à loja e compro 
a arma, acaba a licença. Isso serve para que, tendo 
adquírído a arma, eu a mantenha comigo. 

Não vamos confundir essa licença com, por exem
plo, licenciamento de automóvel. O licenciamento de 
veículo é de uso e não de propriedade. Eu-não preciso 
de licença para comprar o carro. Uma vez comprado 
o carro, para circular com ele preciso da licença. Sem 
essa licença, não posso circular, mas a propriedade 
é minha. 

No caso da arma, a licença me dá o direito de 
ser proprietário de uma arma; o porte me dá uma con
cordância da ordem juridica para que eu saia com a 
arma. É diferente. Se eu tiver a licença, e não tiver o 
porte, tenho o direito de ficar com a arma na minha 
casa. Agora, o que não tem sentido é desconstituir a 
licença, porque fui à loja, comprei uma arma. Passados 
3 anos, o que acontece? Eu "descompro"? 

Ú Direito não briga com o bom senso. Quando 
a lei agride o bom senso, está errada. A lei tem algu
ma inconsistência e incompatibilidade com a ordem 

jurldica. No caso, há uma pluralidade de inconstitu
cionalidades. 

Vou tentar referir-me a elas com a maior rapidez 
possfve', mas estão todas reunidas no art. 5° da Cons
tituição (direitos e garantias fundamentais). Não estou 
falando de um direito assegurado por uma lei ordiná
ria qualquer ou, muito menos, por um decreto. Estou 
falando de algo absolutamente fundamental na Cons
tituição. Estou falando do cerne fixo da Constituição. 
Estou falando dos direitos e garantias individuais. 

O art. 5° assegura o direito à vida, à segurança. 
O direito à vida é fundamental e, claro, tem inserido 
nele o direito de defen'der a vida. O direito de autode
fesa é elementar. Há o direito à segurança, mas, evi
dentemente, com os meios para isso inerentes. Não é 
possível que cada um tenha um órgão de segurança 
pública dentro da sua casa. O direito de propriedade 
também está sendo afetado por essa temporariedade 
do registro. 

Depois, no inciso XI, a Constituição diz que a 
casa é asilo inviolável do indivíduo. Isso significa que 
não pode ser violado. Não significa que, se alguém 
violar a sua casa, será punido. Não, a pessoa tem di
reito a impedir que sua casa seja violada, porque a 
Constituiçâo estabelece que a casa é asilo inviolável 
do indivíduo. 

A Constituição também diz que a pessoa tem 
direito à dignidade. A Constituição afirma o direito à 
dignidade da pessoa. Quem já foi vítima de assalto 
ou de seqüestro sabe o que é o vexame, sabe o que 
é o constrangimento, sabe o que é a destruição moral 
da pessoa. 

Em seguida, a Constituição fala da livre locomoção 
da pessoa, com os seus bens, no território nacional. 
Nesse caminho da insanidade, na área, por exemplo, 
de tiro e de coleção, especialmente na questão da 
arma para uso esportivo, o Exército expede uma guia 
de trânsito que tem uma característica absolutamente 
ridicula. Primeiro, para alguém ter a guia de trânsito, 
precisa ser filiado a um clube de tiro, e a Constituição 
diz que ninguém é obrigado a se associar. Essa viola
ção é absoluta, inquestionável. Em segundo lugar, o 
Exército expede 3 ordens de guia de trânsito: de âmbito 
municipal, de âmbito estadual e de âmbito nacional, 
conforme a pessoa seja associada a um clube, a uma 
federação, a uma confederação. Ou seja, o Exérci
to está dizendo a essa pessoa que ela é psicológica 
e tecnicamente apta a usar uma arma no âmbito do 
Municipio, no âmbito do Estado e no âmbito federal, 
o que é ridiculamente despropositado. A pessoa é ou 
não psicologicamente habilitada a ter uma arma. Não 
existe aptidão municipal, estadual e federal. No cami
nho do ridícuio, vamos por aí afora. 
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Fala-se muito da garantia do direito de proprie
dade. Não faz sentido ter um direito de propriedade 
temporário, porque a propriedade só pode ser des
constitulda mediante prévia e justa desapropriação, 
em dinheiro, por sentença judicial. Isso é muito im
portante. Não posso perder a minha propriedade, a 
não ser assim. 

A Constituição também protege o direito adquirido 
e o ato jurldico perfeito. O sujeito adquire o direito de 
ter uma arma quando obtém a licença, e esse direito 
é protegido pela Constituição. 

Ninguém será privado dos seus bens sem o de
vido processo legal. O que faz a lei? A lei, com essa 
temporariedade da licença, extingue o direito de pro
priedade sem nenhum processo. 

E a Constituição diz que ninguém será conside
rado culpado até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória. 

O art. 12 da Lei n° 10.826 fala na posse ilegal da 
arma, que é crime inafiançável. Isto é, em principio, 
no dia 23 de dezembro, teremos 6,8 milhões de bra
sileiros criminosos, ex lege. A lei diz que 6,8 milhões 
de brasileiros que registraram suas armas passarão a 
ser criminosos no dia 23 de dezembro. Essa data não 
faz nenhum sentido, porque, é evidente, se a licença 
é válida por 3 anos, são 3 anos a partir da data em 
que foi expedida, não da data da lei, nenhum licença 
foi expedida na data da lei. 

Na melhor das hipóteses, isso vai inundar o Poder 
Judiciário de habeas corpus e mandados de seçuran
ça, mas o pior é o incentivo à informalidade. A partir do 
dia 23 de dezembro, haverá muita gente assaltada. As 
pessoas vão dizer: ·Olha. elesmeassalraram e levaram 
a minha arma".Quer dizer, muita gente, diante desse 
constrangimento, dessa onerosidade, vai acabar co
locando a arma na informalidade. Estamos cheios de 
exemplos na história em que a intenção do legislador é 
uma, e o resultado é outro. Não é preciso ir muito longe, 
basta lembrar da Lei Seca, nos Estados Unidos. 

Vamos à questão propriamente jurldica. A Lei n° 
10.826, no art. 35, previa a proibição geral de comer
cialização. Essa proibição dependia de um referendo, 
que foi realizado, e o resultado nós conhecemos. 

O contexto normativo foi feito todo em cima dessa 
determinação da proibição geral da comercialização de 
armas, que tem como exceções o caso dos policiais e 
do Poder Judiciário. Como vemos nos noticiários, essas 
exceções são terríveis. O que há de policial vendendo 
armas não é brincadeira. E são enormes os desatinos 
cometidos por autoridades judiciárias: juiz do Ceará que 
matou um sujeito; promotor de São Paulo que matou 
um rapaz que fez um gracejo para sua namorada; juiz 

que assassinou a esposa, e continua judicando. Quer 
dizer, a exceção é péssima. 

A lei, não apenas no seu art. 35, mas toda ela, 
prevê a proibição geral e irrestrita. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria 
de Sá) - É como se o resultado do referendo tivesse 
sido outro. 

O SR. ADILSON DALLARI - Como se tivesse 
mantido isso. 

Então, a lei foi feita em consonância com essa 
proibição geral e irrestrita, tratando a possibilidade de 
ter uma arma como algo absolutamente excepcional, 
como rigorosa exceção. A lei cria um inferno burocrá
tico, e quem qulser ter arma vai ter de se submeter às 
penas do inferno. 

Todo esse inferno burocrático é inconstitucional, 
evidentemente. Além do mais, ter uma arma é extre
mamente oneroso, o que coloca por terra aquele prin
cípio do art. 5° a que me referi, o direito à autodefesa. 
Isso cria uma clivagem entre pobres e ricos. As elites 
podem ter arma, o cidadão comum não pode. 

Esse inferno burocrático contraria o princípio cons
titucional da eficiência, da razoabilidade, da proporcio
nalidade, da adequação. O Estado tem de atuar com 
a mínima onerosidade possível. O Poder Público não 
pode exigir do cidadão senão aquilo que for estrítarnen
te necessário para a satisfação do interesse público, 
nada mais, nem 1 millmetro a mais. E, nesse caso, o 
que temos é realmente um inferno burocrático. 

O que enxergo nisso é exatamente um duplo des
vio de foco. Temos um problema serifssimo de crimi
nalidade - e não é preciso falar isso nesta Comissão. 
Em vez de termos o foco centrado no crime, estamos 
usando a máquina administrativa para perseçuir o ci
dadão de bem, a pessoa que quer defender seu lar e 
sua famflia. Estamos usando uma tremenda máquina 
burocrática, estamos comprometendo a estrutura ad
ministrativa, valiosos recursos pessoais e financeiros 
para perseguir o cidadão comum. O crime dá risada 
diante de situação desse tipo. 

O segundo desvio de foco é tratar o adquirente 
da arma como um delinqüente presumido. Quem vai 
adquirir uma arma está mal intencionado, então tem 
de ser cerceado, controlado, vigiado. Presume-se que 
ele vai ser delinqüente daqui para frente. Isso é com
pletamente contrário à dicção constitucional: ninguém 
é considerado culpado a não ser mediante sentença 
transitada em julgado. 

Deputado, nesta semana fui a um debate na 
FIESP sobre a Super-Receita. Fizemos uma com
paração entre o sonegador e o pagador de imposto. 
Quem sonega não tem problema nenhum: sonega, 
não paga, e acabou. O sujeito que quer pagar o im
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posto tem um inferno com as obrigações acessórias, 
tem todos os problemas possíveis. Pagar o imposto 
exige uma série de providências altamente onerosas. 
Então, punimos quem paga imposto; para quem não 
paga, está tudo bem. 

O mesmo acontece no caso das armas. Quem 
está na informalidade está tranqüilo, não tem problema 
nenhum; quem quiser cumprir a lei vai sofrer o inferno 
burocrático. 

Por último, eminente Deputado, a questão prin
cipal: o resultado do plebiscito. O que eu enxergo é a 
tentativa de ganhar no tapetão aquilo que se perdeu 
nas urnas. O povo brasileiro se manifestou claramen
te num.determinado sentido. A orientação geral da lei 
foi baseada no art. 35, que caiu, não existe mais; foi 
retirado da ordem jurídica em razão do resultado do 
referendo. 

Então, o mínimo que se pode fazer é prorrogar o 
prazo para renovação da licença, porque essa maté
ria será decidida em dezembro pelo Supremo. Essa é 
a única medida razoável e coerente com o resultado 
do referendo .. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria 
de Sá)' - Agradeço ao grande mestre, Prof. Adilson 
Dallari,' a participação. 

A.seu brilhante pronunciamento vou aduzir um 
outro paradigma. A Constituição de 1988 também foi 
elaborada na presunção de que o parlamentarismo 
vencesse como sistema de governo, mas o resulta
do da manifestação popular foi o contrário. Portanto, 
a nossa Constituição tem um viés parlamentarista, 
quando o sistema que prevaleceu na consulta popular 
foi o presidencialismo. 

Concedo a palavra ao Sr. Fernando Queiroz Se
góvia Oliveira, Chefe do Serviço Nacional de Armas 
- SENARM, do Ministério da Justiça, que pode resol
ver todos os problemas. 

O SR. FERNANDO QUEIROZ SEGÓVIA OLI
VEIRA. - Boa tarde, Deputado Arnaldo Faria de Sá. 
Agrad~ço o convite e, por intermédio de V.Exa., es
tendo os meus cumprimentos aos demais membros 
da Me$a. 

Na realidade, a ordem tanto do Departamento 
de Polícia Federal quanto do Ministro da Justiça e do 
Dr. Paulo, hoje pela manhã, era para que eu faiasse 
sobre o planejamento que o Departamento de Policia 
Federal elaborou para atender, da melhor maneira, 
toda a sociedade nesse processo da renovação do 
registro de arma de fogo. 

Primeiro falarei sobre o prazo para renovação do 
registro, objeto de estudo no Serviço Nacional de Ar

mas, que foi aprovado pelo Departamento de Polícia 
Federal e pelo Ministério da Justiça. 

O Departamento de Policia Federal estabeleceu, 
por meio do § 3° do art. 5°, que todas as armas de logo 
adquiridas e registradas antes da data de publicação 
da lei - é justamente o sujeito da frase - deverão sofrer 
renovação de registro, o que deverá ser feito no prazo 
de 3 anos. Só que esses 3 anos ficaram amarrados 
ao princípio da renovação da arma de fogo. Mas quaís 
são as exigências para que o cidadão renove o registro 
da sua arma de logo? Para complementar o estudo, 
tivemos de remontar ao § 2° do ar!. 5°, que estabelece 
os pré-requisitos para que o cidadão renove o registro 
da sua arma de fogo. Lá está dito que os incisos I, 11 
e 111 do art. 4° têm de ser cumpridos para que se faça 
a renovação do registro, e esses itens tinham de ser 
regulamentados por decreto. 

A consultoria jurídica interna da Polícia Federal 
e o Ministério da Justiça entendem que o cidadão só 
teve ciência dos pré-requisitos para que pudesse reno
var o registro da sua arma de fogo no dia 2 de julho de 
2004, quando foi publicado no Diário Oficial da União 
o decreto que regulamentou todo o processo de reno
vação do registro. Conseqüentemente, o prazo para 
renovação do registro da arma de fogo expira no dia 2 
de julho de 2007. Sexta-feira deverá ser publicada, com 
o lançamento da Campanha Nacional de Renovação 
de Registros de Armas de Fogo, portaria do Dr. Paulo 
Fernando da Costa Lacerda informando o término do 
prazo para renovação do registro de arma de fogo. 

Mencionado esse primeiro ponto, vou agora di
zer como a Polícia Federal se preparou para essa 
renovação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de 
Sá) - Permita-me apenas fazer um elogio à postura 
do SENARM. O requerimento original não convocava 
nenhum representante desse órgão. O Dr. Fernando 
nos procurou e se olereceu para vir à Comissão dar 
esses esclarecimentos. Tanto que o aditamento ao 
requerimento foi votado hoje, na abertura da sessão. 
Cumprimento o SENARM, por intermédio do Dr. Fer
nando Queiroz, pela atitude. 

O SR. FERNANDO QUEIROZ SEGÓVIA OLI· 
VEIRA - Muito obrigado. 

Sr. Presidente, na verdade, o Departamento de 
Polícia Federal se prepara para uma grande renovação 
de registros de armas de fogo. O Brasil inteiro não sabe 
quantas armas de fogo existem legalmente, adquiridas 
pelos cidadãos antes do surgimento do Estatuto do 
Desarmamento. Especula-se muito sobre qual é esse 
número. Por meio de alguns levantamentos feitos jun
to às Secretarias de Segurança Pública nos Estados, 
chegamos ao número aproximado de 10 milhões de 
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armas, sendo que, hoje, há 4 milhões e 380 mil armas 
registradas no SENARM. 

Então, existem em torno de 10 milhões de armas 
que precisam ter o registro renovado. Com esse nú
mero tão alto, não haveria como o Departamento de 
Policia Federal atender pessoa por pessoa, nem te
ria tempo para fazer essa renovação de registro. Por 
isso, o DPF vai editar na sexta-feira uma portaria de
terminando que a renovação de registros de armas de 
fogo no Pais será feita via Internet. Esse procedimento 
vai servir inclusive de base para todos os processos, 
a fim de que não só a renovação de registros, como 
também a autorização para porte de armas de fogo, 
possa ser feita via Internet. Com isso, o cidadão não 
mais necessitará comparecer à Policia Federal, a não 
ser para retirar seu registro. Mas até mesmo um pro
curador pode retirar esse registro na Superintendência 
ou no próprio Departamento de Polícia Federal. 

O que se vai exigir do cidadão é que ele lance 
seus dados pessoais e os dados do registro anterior 
da arma no siteda Polícia Federal. Quando ele o fizer, 
automaticamente receberá um protocolo de entrega 
dessa informação, que vai ser contado como pedido 
inicial para renovação junto à administração pública. 
O processo de renovação foi regulamentado por in
termédio dessa portaria do Diretor·Geral da Policia 
Federal. 

Com esse número de protocolo, ele vai poder 
acompanhar o andamento do processo via Internet, 
não mais necessitando ir à Polícia Federal ou per
guntar a alguém por telefone. Esse sistema é similar 
ao que a Receita Federal adota para a declaração do 
Imposto de Renda. 

Além do protocolo, ele receberá a lista de docu
mentos que deverá apresentar - são aqueles cons
tantes tanto no decreto como no Estatuto do Desar
mamento. Esses documentos terão de ser colocados 
num envelope e entregues pessoalmente a qualquer 
unidade da Polícia Federal ou via SEDEX, sob aviso 
de recebimento, em qualquer agência dos Correios 
no Brasil. 

A Policia Federal já está constituindo um centro 
nacional para renovação de registros de armas de 
fogo, onde serão analisados todos os pedidos e será 
feita a atualização do site. Quando o cidadão entregar 
toda a documentação, automaticamente será gerada 
uma informação no Sistema Nacional de Armas, que 
ele vai poder consultar via Internet, a fim de saber se 
o processo dele está pronto. 

Uma providência que adotamos ao desenvolver
mos esse software foi fazer que o cidadão, no caso 
de ter indicado um e-melt para receber informações, 
a cada atualização que haja no seu processo dentro 

da administração pública, seja notificado via e-mail 
automático da Policia Federal. Com isso, vai ficar fá
cil para o cidadão acompanhar o seu pedido junto à 
administração. 

Tendo entregado a documentação via Correios e 
registrado todas as informações via Internet, o prooesso 
vai ser avaliado e lhe será dado deferimento.A resposta 
vai estar no site da Polícia Federal da seguinte forma: 
pedido deferido; pagamento da taxa tem de ser efetu
ado para emissão do registro; imediatamente, a guia 
para pagamento da taxa será gerada, acessando-se o 
site. De posse do boleto de pagamento, basta ele ir a 
uma agência do Banco do Brasil efetuar o pagamento 
e voltar para a casa, porque automaticamente o banco 
de dados do Banco do Brasil, que é atualizado toda 
noite, vai enviar automaticamente uma informação à 
Policia Federal, ao SENARM, e o cidadão vai receber 
uma mensagem automática em sua caixa postal infor
mando que seu registro já foi emitido e que ele deverá 
comparecer no prazo de 7 dias à unidade da Policia 
Federal mais próxima da sua residência para receber 
o registro. Se não quiser ir, poderá nomear procurador 
um parente ou mesmo o dono da loja de armas, enfim, 
qualquer cidadão, para que retire em seu lugar esse 
documento na unidade da Policia Federal. 

Com isso, tentamos dar celeridade ao processo 
de renovação de registros de armas e atender às mi
ihares de demandas que recebemos. 

Levando em conta também que as empresas de 
segurança privada têm milhares de armas, introduzi
mos algumas facilidades nesse software, para que não 
haja nenhuma repetição de nenhum ato do cidadão no 
momento em que for solicitar a renovação do registro. 
Nesse site poderão ser encontradas, passo a passo, 
todas as informações de que o cidadão precisar. Ha
verá um campo para dúvidas, perguntas, sugestões 
e criticas. Assim, ao longo dos próximos 7 meses, o 
cidadão terá possibilidade de renovar o registro da 
sua arma, ao menor custo possfvel- estão embutidas 
nesse custo a taxa de registro e as outras taxas para 
emissão de documentos. 

A Polícia Federal acredita ter hoje um melhor su
porte logístico para realizar esse processo de renova
ção de registros de armas de fogo. 

Toda a parte publicitária ficará a cargo de uma 
empresa de marketing e publicidade que trabalha junto 
ao Ministério da Justiça. No próximo dia 10de dezern
bro será veiculada nas rádios, nos canais de televisão 
e em jornais do Pais inteiro uma campanha com o ob
jetivo de esclarecer a população sobre a necessidade 
de renovar o registro de arma de fogo. A pena para 
quem não o fizer será cair na ilegalidade depois do dia 
2 de julho de 2007. 
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Sr. Presidente, estou à disposição para esclare
cer qualquer dúvida. 

Muito obrigado 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
- Agradeço ao Sr. Fernando Queiroz as palavras. 

Concedo a palavra ao Sr. Marco Antonio dos 
Santos, Presidente da Federação Brasiliense de Tiro 
Esportivo. S.Sa. dispõe de 20 minutos. 

OSR. MARCO ANTONIO DOS SANTOS - Sr. 
Presidente, meus prezados colegas de Mesa, primeiro 
aqradeço ao Deputado Arnaldo Faria de Sá o convite 
para que eu represente aqui os colecionadores e ati
radores. Dá-nos, pela primeira vez, a oportunidade de 
manitestarrnos nossa posição relativa ao recadastra
mento e ao próprio Estatuto do Desarmamento. 

Nós os colecionadores e atiradores estamos 
sendo apresentados pela mldia como criminosos, os 
verdadeiros responsáveis pelo fornecimento de armas 
e munições para os bandidos. Ao ler determinadas 
matérias, verificamos que existem 3 responsáveis pelo 
abastecimento do crime organizado no que diz respeito 
a armamento pesado: os colecionadores e atiradores, 
a PolIcia e as Forças Armadas. Parece que se esque
ceram dos contrabandistas e do crime organizado. 

" E,u gostaria de sugerir à Mesa e aos nossos as
sistentes que lessem o livro O Sindicato do Crime, 
PCC e"outros Grupos, de Percival de Souza, em que o 
bandido conhecido como Robinho Pinga, ouvido nes
ta Casa na CPI do Tráfico de Armas, diz claramente a 
um defegado da Polícia de São Paulo, quando de sua 
prisãoe de sua audição: "Os senhores ainda estão 
usando esta pistolinha? No Rio de Janeiro s6 usamos 
fuzil. Não existe mais pistolinha". Ele tinha visto uma 
ponto 40, a arma oficial da Polícia. Ele riu na cara de 
todo mundo e disse: "Isso aí, gente, não se usa mais. 
S6 se usa fuzil". 

Nós colecionadores e atiradores não fornecemos 
fuzis, metralhadoras e granadas. As organizações do 
crime organizado são o grande responsável pela in
segurança pública que grassa hoje no País, e não os 
supostos fornecedores: policiais, Forças Armadas, mi
litares ou nós, colecionadores e atiradores. 

O foco nesta reunião é o recadastramento. Ape
sar de toda a parte técnica, disponibilização e boa 
vontade ou boa intenção da Polícia Federal em fazer 
esse recadastramento - na realidade, achamos que 
isso é .rnais um absurdo; o Dr. Dallari já foi bastante 
claro e enfático nisso -, não basta prorrogar o prazo. 
A questão é não existir esse recadastramento, princi
palmente para quem está dentro da lei, para quem já 
está cadastrado. Se o Estado perdeu esse controle, 
que descubra outra forma. 

Além do mais, ainda está penalizando pessoas, 
está estabelecendo uma taxa exorbitante para que 
cada arma seja recadastrada. Ora, já fizemos isso, 
principalmente nós colecionadores e atiradores. Sem
pre estivemos dentro da lei. Nossa atividade nunca foi 
clandestina. O nosso esporte é olímpico, está às claras. 
A primeira medalha olímpica brasileira de ouro foi con
seguida em 1920, na Olimpíada de Antuérpia, por um 
atirador. É o segundo esporte em medalhas olímpicas 
de todos os jogos, precedido apenas pelo atletismo. São 
27 medalhas olímpicas que podem ser alcançadas pelo 
tiro. Daí o sucesso da China nas últimas olimpíadas. 
Então, nunca atuamos na clandestinidade. 

Os colecionadores preservam um acervo históri
co. As nossas armas, em geral, não são as do estado 
da arte, da ponta da linha, mas armas antigas, com 
alguma ligação. São armas herdadas de pessoas da 
familia que, em algum momento, as adquiriram. Sem
pre estivemos sob a égide do Exército, dentro da lei. 
O Exército nos conhece, sabe quem somos e onde 
estamos. Somos obrigados a exibir toda a documen
tação relativa à lei e ao que se referiu o Dr. Fernando 
Segóvia para obtermos o certificado de registro. E 
somos submetidos a inspeções periódicas realizadas 
pelo Exército. 

Tenho lido no noticiário nos últimos dias que o 
Exército não nos fiscaliza. Pelo contrário. Fiscaliza, sim. 
Somos fiscalizados. Renovamos anualmente nossos 
certificados de registro. Sobre isso também, se é um 
certificado de registro, ali estão especificadas nossas 
armas e o que temos em nosso poder. Como vamos 
renovar o certificado de registro e pagar renovação 
de 300 reais por arma se elas estão em um mesmo 
certificado de registro? 

O legislador pode não ter tido essa intenção, 
mas, na prática, como já deixou bem claro o Dr. Adil
son Dallari, estão de certa forma nos empurrando para 
a ilegalidade. Somos poucos, mas alguns têm certa 
quantidade de armas. Ainda que a maioria seja obso
leta, uma parte delas, evidentemente, serve, pode ser 
utilizada no crime. Poderá ser um passo para a ilegali
dade a exigência de se cobrar essa taxa absurda para 
cada arma a ser recadastrada. 

O fato é que não somos clandestinos. Sempre 
estivemos dentro da lei. Obedecemos a todas as con
dições necessárias para possuir arma de fogo. Somos 
praticantes de tiro esportivo, e agora estamos sendo 
vistos como criminosos. 

Ora, a guia de trânsito a que se referiu o Dr.Dallari 
é um instrumento legal que às vezes é até contestado. 
Por que eles podem transitar com essas armas? Ora, 
nossa prática exige que façamos isso. 
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Gostaria de perguntar - é diffcil que alguém pos
sa apontar - quantos incidentes, mesmo em se tra
tando de crime ou ilícito passional, foram registrados 
nos últimos tempos por praticantes de tiro esportivo 
ou colecionadores de arma. Vão chegar à conclusão 
de que essa estatística é zero. Há mais de 20 anos 
não temos atiradores envolvidos em crimes de mor
te. Existem, sim, pseudocolecionadores, pseudo-ati
radores, muitos dos quais se dizem colecionadores, 
mas nunca tiveram o certificado de registro expedido 
pelo Exército. Eu diria que são ajuntadores de armas. 
Juntam armas é depois as negociam, traficam. Eles 
se mascaram como colecionadores. Esses pedimos 
à Polícia Federal que realmente ponha nas barras da 
lei. Eles não devem estar no nosso meio. São, na rea
lidade, criminosos e não colecionadores de armas ou 
atiradores esportivos. 

O fato - e o Dr. Dallari também foi bem claro nisso 
- é que o cidadão está sendo empurrado para o crime. 
Vamos ser, em breve, criminosos, se não conseguir
mos amealhar toda a documentação e o dinheiro para 
recadastrar nossas armas. Não é tão simples assim 
obter a renovação do CR, porque os sistemas ainda 
não estão operacionais, tanto do SIGMA quanto do 
SINARM, porque há necessidade de migrar algumas 
armas de um para outro sistema, para fazer o reca
dastramento de armas que já estão cadastradas, que 
já são sobejamente conhecidas pelo Exército ou pela 
Polícia Federal. 

Gostarlamos de dizer também que o Exército é o 
órgão adequado para manter o controle, a fiscalização 
- não desmerecendo o trabalho da Polícia Federal, não 
colocando em dúvida nenhum ato da Polícia Federal, 
muito pelo contrário, somos parceiros nessa situação, 
em resolver esse problema. Nós colecionadores e ati
radores fazemos questão de estar dentro da lei. So
mos parceiros nisso. Mas por quê? Porque o Exército 
já nos conhece. Já estamos no sistema militar. É mte
ressante que o Exército nos conheça como elementos 
que podem transportar ou deter equipamentos, alguns 
até de uso restrito. Conhecemos colecionadores que 
possuem carros de combate da época da 2' Guerra 
Mundial, veículos, etc., tudo considerado armamento 
hoje, que absurdamente vão ter que fazer o recadas
tramento, como o cidadão que quer adquirir uma arma 
para defesa da sua casa. 

Vou finalizar porque o Prof. Bené Barbosa - con
versamos um pouco antes do início da reunião - tem 
alguns dados interessantes para veicular nesta opor
tunidade. Nosso material, dos colecionadores e atira
dores, não tem peso específico que possa influir nas 
questões de segurança pública. O que influi em questão 
de segurança pública é se ter uma visão integrada de 

que segurança pública passa por segurança alimen
tar, por emprego, por equipamento e treinamento da 
Polícia, por melhor preparo da parte de perícia, por 
punição realmente do criminoso. 

É diffcil no Brasil uma estatfstica precisa a esse 
respeito, mas tenho esta informação: de cada 4 crimi
nosos, 3 reincidem. Essa questão da punibilidade, da 
reincidência criminal, isso é que influi na questão; não 
somos nós, mesmo que sejam 10 niilhões de armas. E 
os colecionadores não possuem 10 milhões de armas; 
talvez não cheguemos a deter 500 mil armas. 

Esse dado deve até ser preservado, porque, se 
formos expostos, daqui a pouco estarão bandidos nas 
nossas residências arrombando os cofres e todos os 
dispositivos de segurança que somos obrigados a mano 
ter para ter as nossas armas. Daqui a pouco, casas 
de atiradores estarão sendo visitadas por bandidos 
em busca de munição, como se tivéssemos fartura de 
munição que pudesse suprir o crime organizado bra
sileiro, o que não é verdade. Nossos certificados de 
registro como atiradores ou colecionadores limitam a 
quantidade de munição que devemos ter. Não podemos 
circular com munição em grande quantidade, nem com 
armas que não sejam as destinadas à prática esportiva. 
O colecionador tem de se submeter a regras especi
ficas, muito restritas, para retirar as suas armas dos 
locais seguros de guarda. É preciso entender que não 
somos os causadores do problema nem vamos influir 
nas questões de segurança pública. Restringir a nossa 
ação ou mesmo nos banir, essa parece ser a intenção 
de pelo menos algumas organizações do Brasil. 

Banir a arma, isso é absurdo. A Sulça é o pais que 
mais tem arma de fogo per capita no mundo e o que 
tem o índice de homicídios mais baixo, porque o con
texto, as questões sociais são outras. Nosso problema 
está na desigualdade, na impunidade, na fragilidade 
do sistema legal, nos processos morosos, na diticulda
de de enfrentar principalmente o crime organizado. O 
principal eiemento da insegurança que grassa no País 
é o crime organizado. Desse crime complexo decorre 
todo o crime de massa que assola a sociedade civil e 
ameaça até as instituições. 

O PCC recebe armas, dentro dos presldios, pe
los Correios, via SEDEX, segundo o próprio Percival 
de Souza. Isso só foi descoberto numa prisão de São 
Paulo porque o fuzil - fuzil! - era pesado e rasgou a 
embalagem do SEDEX e caiu, senão teria chegado a 
um marginal do PCC. Detalhe: esse fuzil não saiu de 
nenhuma coleção de arma registrada. Ele veio, lamen
tavelmente, dos nossos vizinhos, que tentam quanto 
podem combater o tráfico. Mas ele ocorre, nas frontei· 
ras com Bolfvia, Paraguai, Argentina, Suriname. Essa 
é a grande questão. 
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o'foco do debafe está equivocado. A sociedade 
não considerou corretamente que não adianta controlar 
as armas que já estão controladas, que já têm o des
tinatário, o usuário adequado. Na realidade, o foco é 
justamente o marginal, a arma a que ele tem acesso, 
o fuzil, 'como disse Robinho Pinga nesta Casa: "Nós 
não queremos pistolinhas, doutores, nós queremos 
fuzis". E hoje já estão com granadas e foguetes, como 
relata este livro. 

Muito obrigado. 

O SR.PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de 
Sá) - Agradeço ao Sr. Marco Antonio a exposição, mas 
lembro-lhe que a sociedade não tem culpa, porque, no 
referendo popular, se manifestou contrariamente. 

Concedo a palavra ao Sr. Benedito Gomes Bar
bosa, Presidente do Movimento Viva Brasil, que dis
porá de 10 minutos. 

O SR. BENEDITO GOMES BARBOSA - Depu
tado Arnaldo Faria de Sá, muito obrigado pelo convi
te para' discutir um assunto tão sério e relevante para 
a sociedade brasileira. Agradeço também a todos os 
presentes e aos membros desta Mesa. 

Antes de mais nada, é interessante dizer mais 
uma vez por que surgiu a questão do recadastramento 
das armas de fogo. Muito simples. Como já foi dito pelo 
Prof. Dallari, o recadastramento surgiu porque, com a 
criação do chamado Estatuto do Desarmamento, ha
via a certeza quase absoluta de que a proibição das 
armas 'de fogo seria aprovada pela população brasi
leira. Com isso, armas novas não iriam para as mãos 
dos cidadãos, porém seria necessário fazer alguma 
coisa para aquelas armas que já estavam legalmente 
na mão do cidadão. Para se retirarem essas armas 
deles, uma vez que a proibição tivesse sido aprovada, 
inventaram essa questão do recadastramento, em que 
se jogá uma taxa elevadíssima, uma burocracia pra
ticamente impraticável - desculpem a redundância -, 
e, com isso, obriga-se o cidadão a entregar a arma à 
Polícia Federal. Essa é uma das possibilidades. Ou a 
pessoa recadastra, ou entrega essa arma, mediante a 
indenização de 100 reais, nas mãos da Polícia Federal. 
Porém, o resultado do referendo foi diferente do imagi
nado, 6 "não" venceu. A população brasileira escolheu 
o direito de possuir uma arma. Agora, com o recadas
tramemo, esse direito pode ser sonegado. 

Trouxemos alguns dados e alguns conceitos. , 
(Segue-se exibição de imagens.) 

O primeiro eslaide é a questão exata do concei
to de porte e posse. Recadastramento diz respeito à 
posse, refere-se a manter a arma em casa. O recadas
tramento não serve para os que têm porte de arma, 
que vão circular, transitar armados. 

Depois que houve certo problema entre as Se
cretarias de Segurança Pública, que pararam de re
gistrar as armas, e a Polícia Federal, com a criação do 
SINARM, o ideal é legalizar o maior número possível 
de armas. Tenho certeza de que esse é o interesse da 
Polícia Federal, das Secretarias de Segurança Pública, 
dos colecionadores, dos atiradores e dos cídadãos. Por 
que tenho interesse? Porque a arma legalizada não é 
a que está abastecendo o criminoso, que está sendo 
utilizada pelo criminoso. O cidadão tem o direito de ter 
essa arma. Então, precisamos legalizar o maior núme
ro possível de armas de fogo. Mas, do jeito que está a 
idéia de recadastramento, isso vai ser impossível de 
ser realizado. 

Há hoje no SINARM aproximadamente 4,5 mi
lhões de armas recadastradas. Nas Secretarias de 
Segurança Pública, o número varia, estatisticamente, 
de B a 10 milhões de armas. Se imaginarmos que a 
maioria das pessoas não conseguirá fazer esse reca
dastramento, pelo menos 7 milhões de proprietários 
legais, que cumpriram a lei quando adquiriram suas 
armas, podem ser presos a qualquer momento. Ou 
seja, eles se tornam criminosos sem cometer crime 
algum. Ou, o que é pior, essas armas, uma vez que 
se tornem ilegais, podem passar para as mãos dos 
criminosos, porque o cidadão com uma arma ilegal 
pode escolher não manter essa arma ilegal - não vai 
conseguir o recadastramento - e, de repente, essa 
arma passa de uma mão para outra, uma vez que não 
há mais vínculo legal entre o seu possuidor, o seu pro
prietário e a própria arma. 

Quais os problemas do recadastramento? Pri
meiro: a taxa de 300 reais. Essa taxa muitas vezes 
supera o valor da arma de fogo. Cito, como exemplo, 
a espingarda de 1 cano, normalmente utilizada no 
sertão do Nordeste ou nas matas do interior do Brasil. 
Só por isso, como bem explicou o Dr. Dallari, já seria 
inconstitucional. Porém, há ainda o teste psicológico 
(mais ou menos 150 reais) e o teste prático (em torno 
de 150 reais). Ou seja, uma pessoa, até o dia 2 de ju
lho, vai gastar entre 600 e 900 reais para recadastrar 
uma arma que já é sua, que já está legalmente em 
sua posse, que não é utilizada para o crime. Isso im
possibilita que esse recadastramento aconteça. Não 
estamos falando de pessoas ricas. Estamos falando 
de população: de ribeirinhos, de pequenos agriculto
res, de funcionários. 

Além disso, há a questão da logística. Embora 
o sistema desenvolvido para a Polícia Federal, para o 
recadastramento co-une, seja muito bom - estive no 
SENARM, o Dr. Segóvia me mostrou o sistema -, não 
nos podemos esquecer de que o Comitê Gestor da In
ternet, do Ministério da Ciência e Tecnologia, constatou 
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que apenas 30 milhões de brasileiros têm computador 
em casa e 84 milhões de cidadãos brasileiros jamais 
utilizaram a Internet. Aliás, essa notrcia me chegou 
exatamente hoje. Ou seja, estamos falando, nessa 
questão da Internet, das grandes Capitais, onde há 
uma inclusão digital maior; agora, isso não abrange, 
de forma alguma, a maioria da população brasileira. A 
inclusão digital ainda não chegou a muitos lugares no 
País, principalmente no interior, nas áreas de floresta. 
Imaginar que alguém que está a 400 quilômetros de 
Manaus vai ter acesso à Internet ou deslocar-se até 
um posto da Policia Federal realmente é esperar de· 
mais. Isso não vai acontecer. Então, de uma forma ou 
de outra, serão milhares, senão milhões, de cidadãos 
jogados para a ilegalidade. 

Isso traz um terceiro problema, pelo qual acabei 
passando. O cidadão que tem arma precisa de muni
ção, isso é 6bvio. Se passa a ter arma ilegal, automa
ticamente não consegue comprar munição em lojas 
credenciadas. Como não consegue comprar munição 
legal, vai acabar apelando para o tráfico internacional 
de munições, o que vai abastecer ainda mais o crime 
organizado no Brasil, ou seja, criar mais mercado para 
o tráfico internacional de armas e munições, que já é 
enorme no Pais. 

Então, legalizar, sim; manter sob controle, 
também; agora, não criar uma lei que seja inexe
qüível, imposslvel de ser observada pelo cidadão 
comum. 

AI estão algumas sugestões. A primeira é redu
zir O valor da taxa apenas para que cubra os gastos 
reais que a Policia Federal terá para expedir um do
cumento, um certificado de registro, que acredito não 
deva passar dos 20 reais. Com esse valor, haverá um 
número maior de recadastramento. Outra sugestão é 
isentar parcelas mais carentes da sociedade do pa
gamento da taxa. 

Uma vez que o recadastramento é lei e precisa 
ser feito, o Movimento Viva Brasil traz mil estabeleci
mentos, entre lojistas e clubes de tiro, para ajudar no 
recadastramento. Então, não ficar somente com a Inter
net e as delegacias da Polícia Federal, expandindo isso 
para lojas autorizadas e clubes de tiros, para ampliar 
o máximo possível o leque, a fim de que as pessoas 
tenham a chance de fazer o recadastramento. 

Neste momento, passo a apresentar, rapidamente, 
uma pesquisa feita pelo IBOPE - inédita ainda; ninguém 
teve acesso - que mostra o sentimento da população 
em relação ao recadastramento e traz alguns dados 
curiosos e perigosos. 

Vou pular a parte formal da pesquisa. Sessenta 
e cinco por cento da população não sabia, nunca ti
nha ouvido falar da necessidade de recadastramento 

de armas de fogo. AI, ótirno, vai haver uma campanha 
nacional, mas essa campanha vai ter que ser de um 
peso tão grande, tão grande, que chego a ficar pre
ocupado se vai ser posslvel fazê-Ia em 7 meses. Ou 
seja: cada proprietário de arma de fogo neste Pais, de 
norte a sul, a quantos quilômetros esteja, terá de ter 
conhecimento dessa necessidade. Isso é muito com
plicado de ser feito. 

Apenas 12% da população em geral tem certe
za de que as pessoas vão se recadastrar. Quase 60% 
acreditam, com menor ou maior intensidade, que as 
pessoas não vão se recadastrar. Apresentamos tudo o 
que a pessoa tem de pagar, todos os documentos que 
tem de apresentar, toda a burocraciaenvolvida, e quase 
60% dos entrevistados disseram que os proprietários 
não vão se recadastrar. Isso é muito preocupante. 

Não adianta haver estrutura e estar tudo pre
parado se o cidadão não tiver 300 reais para pagar a 
taxa, fora os outros. 

O ideal, neste momento, seria o que eu disse: não 
o recadastramento dessa forma, mas a revalidação do 
seu registro de forma mais simples e mais barata. É 
isso o que pedimos para que as pessoas não sejam 
jogadas para a ilegalidade. 

Esta é uma frase que ouvi muito ap6s o refe
rendo. Dizem que houve inclusive uma questão pro
posital de não se divulgar a campanha do desarma
mento - porque até agora não houve campanha. E a 
Policia Federal não é culpada. Isso deveria ter partido 
do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça fez 
a campanha do desarmamento, da entrega de arma, 
mas não fez do recadastramento. Mais da metade 
da população acredita que, com isso, o Governo, de 
forma geral, não está respeitando o que foi decidido 
pelo voto de quase 60 milhões de brasileiros. Isso é 
muito preocupante. A população reconhece, nesse 
recadastramento, o desrespeito àquilo que ela, de
mocraticamente, definiu. 

Para encerrar, Sr. Presidente, a questão do Es
tatuto do Desarmamento em si. Muito se ouviu dizer 
que o número de homicídios diminuiu. Não é verdade. 
Houve diminuição no número de homicídios com armas 
de fogo. Porém, de acordo com o pr6prio Ministério da 
Justiça, de 2003 para cá - esses 2 anos são exatamente 
aqueles em que está em vigor O Estatuto do Desarma
mento " houve um crescimento de aproximadamente 
47 mil para 57 mil homicldios por ano. Mais uma vez, 
ficou demonstrado que a simples proibição, ou O maior 
controle, ou uma restrição maior às armas legais não 
é capaz de diminuir a criminal idade no Brasil. 

Muito obrigado. 
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria 
de Sá) - Agradeço ao Prof. Benedito Barbosa a ex
posição. 

Lembro um detalhe extremamente importante, 
a manifestação do Dr. Fernando Segóvia, Delegado 
de Polícia Federal, hoje na condição de Chefe do SI· 
NARM, que anuncia essa portaria. 

Quando convocamos esta audiência pública, em 
10 de outubro de 2006, trabalhávamos com a tese 
da indefinição, porque alguns diziam que o prazo se
ria 22 de dezembro de 2006 e não o que queríamos, 
um período maior, como acabou acontecendo, essa 
informação do Dr. Segóvia de que será o prazo da re
gulamentação. 

Ainda assim, aguardamos a decisão do Supremo 
Tribunal Federal no que tange às ações diretas de in
constitucionalidade. Em razão disso, solicito à Secre
taria que extraia cópia de todos esses depoimentos e 
envie ao Dr. Enrique Ricardo Lewandowsk; Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, para servir de subsídios à 
manifestação dele. 

E pergunto ao Dr. Fernando Queiroz Segóvia 
se na portaria que vai ser editada haverá a possibi
lidade de estabelecer convênios, pois vários municí
pios do Pais não são cobertos pela Policia Federal. 
É verdade que, em algumas superintendências, 
existem delegacias de interior, mas muitas cidades 
não são atendidas. Essa portaria também vai tratar 
de convênio? 

Antes de conceder-lhe a palavra para a resposta 
a essa indagação, quero informar que o requerimen
to veda interpelação entre os participantes da audi
ência. Não sendo interpelação, mas esclarecimento 
e debate, possivelmente abrirei a palavra para os 4 
debatedores. 

Tem a palavra o Dr. Fernando. 
O SR. FERNANDO QUEIROZ SEGÓVIA OLl· 

VEIRA - Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Na realidade, hoje, o Departamento de Policia Fe

deral não trabalha com a idéia de estabelecer convênios 
para a realização dessa campanha para renovação do 
registro da arma de fogo. Nas regiões mais inóspitas, 
como a do Norte do País, há a intenção de fazermos 
uma caravana em que iriam delegacias da Policia Fe
deral, principalmente, a Manaus, ao Rio Branco e às 
cidades maiores do interior. Seria basicamente essa a 
intenção do Departamento de Policia Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Fa· 
ria de Sá) - O Serviço Nacional de Armas chegou a 
levar em consideração que o fulcro da Lei nO 10.826 
era a questão da proibição de armas e o resultado do 
referendo foi contrário ao escopo daquela lei. Posso 
afirmar de cátedra, porque estava no Congresso Na

cional já àquela época e lembro-me de que trabalhei 
contra o escopo da lei como um todo. Fui voto vencido 
e aguardei a manifestação popular. 

A manifestação popular foi totalmente contrária 
ao espírito da lei, porque os demais artigos são em 
função daquele resultado do referendo. O SENARM 
tem algum estudo a esse respeito? 

O SR. FERNANDO QUEIROZ SEGÓVIA OLl· 
VEIRA - Sr. Presidente, na realidade, o Departamento 
de Policia Federal, como órgão executor, vinha traba
Ihando tanto na questão dos processos de aquisição, 
conforme determina o Estatuto do Desarmamento, 
quanto na campanha do recolhimento de armas, es
tabelecido por meio da campanha nacional do Minis
tério da Justiça. Recolhiamos e indenizávamos, como 
determinava a lei. 

Passado o referendo, o resultado de 65% da 
população votando contra o fechamento do comércio 
sinalizou claramente para o Departamento de Polícia 
Federal como deveriam ser os procedimentos diante 
do próprio Estatuto do Desarmamento. 

Algumas interpretações, que antes eram um pou
co mais restritivas, vieram a mudar a tendência do 
próprio Departamento da Polícia Federal de como in
terpretar algumas normas do próprio Estatuto. 

Uma delas, que colocamos bem clara, é a ques
tão, por exemplo, no processo de aquisição da arma 
de fogo, em que o cidadão tinha de demonstrar a ne
cessidade. A efetiva necessidade de uma arma de fogo 
era um dos pré-requisitos que estava no Estatuto do 
Desarmamento. 

Após decisão do referendo, vemos que a efetiva 
necessidade, na realidade, já é suprida pelo próprio 
referendo, no qual a própria população disse que qual
quer um que queira ter uma arma de fogo deve tê-Ia e 
não pode ter esse direito cerceado. 

É um princípio que o Departamento vinha aplican
do e que modificou após decisão do referendo. Tudo 
que foi possível fazer para uma interpretação positiva 
diante da decisão do referendo foi feito conforme Es
tatuto do Desarmamento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de 
Sá) - Dr. Fernando, o senhor é subordinado ao Minis
tério da Justiça ou, como Delegado Federal, também 
é subordinado à Polícia Federal? 

O SR. FERNANDO QUEIROZ SEGÓVIA OLl· 
VEIRA - Na realidade, sou subordinado ao Dr. Paulo 
Lacerda, Diretor da Polícia Federal. O órgão SENARM 
funciona no Departamento de Polícia Federal, que tam
bém é subordinado ao Ministério da Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria 
de Sá) - O senhor tem duplo grau de subordinação: 
ao Ministério e à Policia Federal? 
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o SR. FERNANDO QUEIROZ SEGÓVIA ou
VEIRA - Exato. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de 
Sá) - Então, que o sinal que o senhor diz ter recebi
do tenha validade não só para a Polícia Federal como 
também para o Ministério da Justiça. 

Concedo a palavra ao Dr. Adilson Dallari, que 
quer fazer aigumas considerações aos demais deba
tedores. 

O SR. ADilSON DALLARI - Sr. Presidente, 
peço-lhe que envie cópia das conclusões dessa reu
nião não apenas ao Ministro Lewandowsk, mas tarn
bém aos 11 Ministros do STF, para que possam se 
inteirar do assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria 
de Sá) - A sugestão de VExa. é acolhida. 

O SR. ADILSON DALLARI - Obrigado. 
Cumprimento o Dr. Segóvia pela exposição bas

tante clara, pelo posicionamento no sentido de minorar 
o sofrimento dos cidadãos considerados, em principio, 
como delinqüentes. 

Dr. Segóvia, por favor, vou usar uma figura, mas 
rogo que não se sinta ofendido. É só uma figura. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria 
de Sá) - Dr. Dallari, há um Deputado que não pôde 
continuar na reunião. S.Exa. pediu-me que fizesse uma 
pergunta ao Dr. Segóvia e quero fazê-la agora para 
não perder a oportunidade. 

As empresas de segurança também terão que 
fazer o registro das armas? 

O SR. FERNANDO QUEIROZ SEGÓVIA OLI
VEIRA - Sim, todas as empresas de segurança pri
vadas ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria 
de Sá) - As mesmas taxas per capita? 

O SR. FERNANDO QUEIROZ SEGÓVIA OLI
VEIRA - A taxa é por arma de fogo. Cada empresa 
de segurança que tenha mil armas, vai ter de pagar 
sobre as mil armas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria 
de Sá) - Obrigado. 

O SR. ADILSON DALLARI- Volto ao meu ponto. 
Não só por ser professor de Direito Público, Di· 

reito Administrativo e Constitucional, mas por ter vivido 
muito nesta Casa em um momento muito importante 
- fui assessor da bancada Paulista nos trabalhos da 
Assembléia Nacional Constituinte ', ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria 
de Sá) - Sou testemunha. Estava aqui. 

O SR. ADILSON DALLARI- ...tenho um apreço 
muito grande pela Constituição. E a Constituição é a lei 
das leis, está acima de todas as leis. Se nós lutamos 

- o Deputado Arnaldo participou disso tudo - 20 anos 
para ter uma Constituição, ela tem de ser respeitada. 

Há uma diferença muito grande entre o plano 
da Constituição e o plano da lei. Na exposição, o Dr. 
Segóvia mostrou que a Policia está se preparando 
para cumprir a lei. Mas o problema é a tnconstltu
cionalidade. A lei é inconstitucional. Essa é a figu
ra a que me referi. É como se estuprador dissesse: 
"Olha, vou estuprá-lo, mas vou usar um perluminho, 
um beijinho e tal. Eu vou estuprá·lo, mas eu vou me
lhorar os efeitos". Quer dizer, tenho o direito de não 
ser estuprado; tenho o direito que a Constituição não 
seja violentada. 

De qualquer maneira, ainda que o Dr. Segóvia 
tenha exposto aqui a preocupação em minorar esses 
efeitos negativos do estupro constitucional, também 
não é bem assim. É imposslvel fazer isso aqui pela 
Internet e o custo é muito maior, porque uma das exi
gências é exatamente o teste de aptidão psicológica 
e de aptidão técnica para o uso da arma. A pessoa 
precisa ir à Policia Federal, atirar com a arma. Isso 
não dá para fazer pela InterneI. Então, essa rnaravi
lha burocrática, essa coisa facflima - desculpe-me, 
Dr. Segóvia -, não é assim, não é possível por causa 
do que a lei exige. 

Por maior que seja a boa vontade da Policia Fe· 
deral, a lei é complexa demais, porque foi feita com o 
propósito especifico de impedir o exercrcio de direito 
de defesa e todas as garantias constitucionais a que 
me referi. 

Deixo bastante claro que não quero discutir a lei 
nem o decreto que a regulamentou. Não quero discutir 
de jeito nenhum a portaria que será editada, porque o 
problema é de ordem constitucional. É o meu direito à 
vida, à incolumidade pessoal, à dignidade da pessoa, 
à propriedade, enfim, é a estabilidade das relações 
jurldicas. 

Temos um problema constitucional que não pode 
ser minimizado para ser discutido em âmbito de nor
mas infraconstitucionais. Nesse caminho, fico muito 
preocupado quando o Dr. Segóvia falou de uma cam
panha publicitária. 

Durante o plebiscito, conseguimos reverter a po
sição oficial porque temos acesso aos meios de cornu
nicação. Agora, não. Agora, o Governo vai fazer uma 
propaganda da inconstitucionalidade. O Governo com 
o seu peso, com os recursos financeiros que tem, com 
a disponibilidade dos meios de comunicação, com a 
influência sobre os meios de comunicação vai divul
gar uma violação ao direito constitucional, e nós não 
temos direito de resposta. 

A única forma de aceitar essa publicidade é as
segurar igual tempo aos oposítores. Caso contrário, 
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estaremos usando recurso público para defender e 
propagar uma inconstitucionalidade. Isso é extrema
mente perigoso. Gostaria que o Congresso ficasse 
atento especialmente a essa questão. A questão de 
fundo é uma só: o plebiscito. 

Vivemos em uma democracia conquistada com 
muito trabalho, com muito risco. Nessa democracia, a 
Constituição de 1988 diz que o poder emana do povo, 
que o exerce por intermédio dos seus representantes 
ou diretamente. Mas o poder emana do povo! E uma 
forma de o povo se manifestar diretamente é por meio 
do plebiscito. 

a povo já se manifestou. A manifestação clara 
do povo é no sentido de ter assegurado o direito de 
defesa, de propriedade, a incolumidade pessoal, a 
dignidade da pessoa humana. Esse direito, afirmado 
pela Constituição e reafirmado de maneira totalmen
te inquestionável pelo plebiscito, não pode ser viola
do por lei, por mais que se procure minorar os efeitos 
negativos dela. 

Portanto, não temos um problema de preço. a 
problema não é, em vez de 300 reais, ser 15 reais. 

O SR.PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria de 
Sá) - Professor, foi referendo e não plebiscito. 

O SR. ADILSON DALLARI- Foi referendo. Muito 
obrigado pela correção. 

Esse referendo é uma manifestação popular mui
to clara. 

a resultado do referendo não pode ser viciado, 
nem contrariado. A lei, quando cria todos esses proble
mas, não está fazendo outra coisa senão viciar, violar 
a vontade popular. 

Insisto: não é um problema de lei, de decreto ou 
de podaria, mas de ordem constitucional. 

A renovação da licença é um absurdo juridico, é 
uma agressão ao princípio da razoabilidade, que tem 
muito apreço no Supremo, e, acima de tudo, é uma 
violação ao princípio democrático.

Ó SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria 
de Sá) - Agradeço a manifestação ao Prof. Adilson 
Dallari: 

Indago ao Dr. Fernando Segóvia se quer fazer 
alguma manifestação. 

O SR.FERNANDO QUEIROZ SEGÓVIA OLIVEI
RA - Como disse o Dr.Adilson Dallari, o Departamento 
de Polícia Federal está se preparando para fazer um 
processo de renovação do registro, como determina a 
lei: Para nós, cabe somente cumpri-Ia e não suscitar 
questões quanto à inconstitucionalidade. Para isso, o 
Departamento de Policia Federal tentou e está tentando 
minimizar qualquer tipo de efeito que, vamos dizer as
sim, traga prejuízos ao cidadão. Hoje, já cadastramos 
mais de 650 psicólogos em todo o Território Nacional. 

Temos psicólogos credenciados desde Rolim de Mou
ra, no interior, até as grandes Capitais. 

Portanto, em quase todos os locais, já temos 
psicólogos credenciados. a processo de credencia
mento de psicólogos ainda continua. Estamos creden
ciando mais psicólogos para a realização dos testes 
psicológicos. 

No caso do teste de armamento e tiro, na re
alidade, não é só o instrutor do Departamento de 
Polícia Federal que pode fazer esse tipo de teste. 
Além dos nossos instrutores, existem os instrutores 
credenciados pelo Departamento de Polícia Federal, 
pelo próprio Comando do Exército, pelos clubes de 
tiro. Existem também outros instrutores das Forças 
Armadas e das forças auxiliares. Estamos tentando 
ampliar. 

a Prof. Adilson Dallari disse que estamos ten
tando ajudar o cidadão a preencher os pré-requisitos 
porque um princípio básico que o Departamento de 
Polícia Federal tem hoje é o da legalidade. Queremos 
justamente que todo cidadão cumpra o que a lei de
termina. Para isso, estamos trabalhando, tentando dar 
as melhores condições para a população. 

• Agora, não podemos fazer tudo.
 
Muito obrigado.
 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria 
de Sá) - Indago ao Prol. Benedito se quer fazer algu
ma observação. 

O SR. BENEDITO GOMES BARBOSA - Um 
dos pontos preocupantes levantados pelo Dr. Segó
via refere-se ao número de psicólogos credenciados. 
É preciso lembrar que são 650 psicólogos para 10 mi
lhões de proprietários de armas de fogo. Fazendo uma 
continha rápida, vamos ter pelo menos 20 mil pessoas 
para cada psicólogo. Isso em 7 meses. É muito com
plicado. Ouvido que esses psicólogos vão trabalhar 24 
horas para resolver esse problema. 

Como disse o Dr. Segóvia, a Polícia Federal, 
infelizmente, só está cumprindo a lei. Cabe aos Con
gressistas e-ao Supremo Tribunal Federal tomar uma 
atitude contra essa questão perigosa: o recadastra
mento das armas de fogo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria 
de Sá) - Concedo a palavra ao Dr. Marco Antõnio dos 
Santos. 

O SR. MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS - Sr. 
Deputado, agradeço·lhe pela oportunidade e afirmo 
que nós, colecionadores e atirados, sempre estivemos 
dentro da lei. Aqueles que porventura tenham trans
gredido, na verdade, não agiram sob nossa bandeira 
de colecionador ou atirador. 
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Somos parceiros da Polícia Federal. Inclusive a 
Federação Brasiliense de Tiro é credenciada a fazer 
o teste. 

Quero lembrar que entre a intenção e a prática 
há uma distância muito grande. Temos encontrado nos 
nossos filiados atiradores e colecionadores, uma difi
culdade grande para acessar os registros, para verificar 
se estão corretos. Tanto o SIGMA quanto o SINARM 
engoliram as armas. Há atiradores que têm o registro, 
o documento em mão, mas ao procurar no sistema 
vêem que os dados desapareceram. 

Há problema no sistema. Está sendo difícil fazer 
essa comprovação, particularmente para o atirador 
que veio transferido para Brasflia e seu registro é 
do Rio de Janeiro. Parece que o Rio deletou alguns 
milhares de registros de arma. Assim, fica diffcil 
recadastrar o que parece não existir em cadastro 
anterior. 

Vários atiradores têm nos procurado. Eles estão 
com os documentos, vão à Polícia Federal, mas não 
têm nenhuma solução. 

Esta semana houve 3 casos. Atiradores do Rio 
de Janeiro foram à Policia Federal e a resposta foi: 
"Se veio do Rio, não temos esse registro, o arquivo 
não migrou". 

Portanto, entre a intenção e a prática há uma 
distância bastante grande. 

Essas pessoas vêm até de localidades do próprio 
entorno. O Distrito Federal deveria ser o mais simples. 
Se aqui existe o problema, imaginem nos diversos rin
cões do Pais. 

Acredito que, respeitada a questão da constitu
cionalidade, se passa pelo absurdo de recadastrar o 
que já deveria estar cadastrado. 

Pode-se conceder anistia. Que se pense nessa 
questão de outra forma. Que se vá realmente à pro
cura de quem comete o crime: o contrabandista de 
armas. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnaldo Faria 
de Sá) - Em nome desta Comissão, agradeço a ex
posição aos convidados que muito nos honraram com 
a presença. 

Solicito ao Dr. Fernando Segóvia que nos envie 
o esboço dessa portaria para fazer parte dos arquivos 
desta Comissão. 

Cumprimento todos os que participaram desta 
reunião. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 
presente reunião, porém convocando reunião ordinária 
para o dia 6 de dezembro, quarta-feira, às 14h30min, 
no Plenário 6, com pauta a ser divuigada. 

Está encerrada a reunião. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
 

53' Legislatura - l' Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Reunião Conjunta das Comissões de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organiza
do, de Finanças eTributação e de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio, realizada em 30 
de agosto de 2007. 

Às dez horas e trinta e um minutos do dia trinta de 
agosto de dois mil e sete, reuniu-se ordinariamente a 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, no Plenário 8, Anexo 11 da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência alternada dos Deputados 
João Campos, Neillon Mulim e Virgílio Guimarães, em 
conjunto com as Comissões de Finanças e Tributação 
e de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comér
cio. A lista de presença da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado registrou o 
comparecimento dos Deputados João Campos - Pre
sidente; Laerte Bessa - Vice-Presidente; Arnaldo Faria 
de Sá, Guilherme Campos, José Eduardo Cardozo, 
Lincoln Portela, Marcelo Itagiba, Marina Maggessi 
e Sérgio Moraes - Titulares; Ademir Camilo, Neillon 
Mulim, Paulo Rubem Santiago, Pedro Chaves, Vallenir 
Pereira e William Woo - Suplentes. Deixaram de regis
trar presença os Deputados Alexandre Silveira, Edmar 
Moreira, Fernando Meio, Francisco Tenorio, Paulo Pi
menta, Pinto lIamaraty, Raul Jurigmann, Rita Camata 
e Vieira da Cunha. A lista de presença da Comissão 
de Finanças e Tributação registrou o comparecimento 
dos Deputados Virgllio Guimarães - Presidente; Alfre
do Kaefer, Guilherme Campos, Luiz Fernando Faria 
e Max Rosenmann - Titulares; João Bitlar e Milton 
Monti - Suplentes. Deixaram de registrar presença os 
Deputados Aellon Freitas, Antonio Palocei, Armando 
Monteiro, Arnaldo Madeira, Carlos Melles, Eduardo 
Cunha, Fábio Ramalho, Félix Mendonça, Fernando 
Coruja, Filipe Pereira, João Dado, João Magalhães, 
José Carlos Aleluia, José Pimentel, Júlio Cesar, Lu
ciana Genro, Luiz Carlos Hauly, Luiz Carreira, Manoel 
Junior, Marcelo Almeida, Mussa Demes, Pedro Eugê
nio, Pedro Novais, Rocha Loures, Silvio Costa, Silvio 
Torres e Vignatli. A lista de presença da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio re
gistrou a presença dos Deputados Dr. Adilson Soares 
e Renato Molling - Titulares; Miguel Martini, Suplente. 
Deixaram de registrar presença os Deputados Albano 
Franco, Antônio Andrade, Dr. Ubiali, Edson Ezequiel, 
Evandro Milhomen, Fernado de Fabinho, Fernando 
Lopes, João Maia, Jurandil Juarez, Lúcio Vale, Miguel 
Corrêa Jr., Osório Adriano, Reginaldo Lopes, Rodrigo 
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de Castro, Vanderlei Macris e Wellington Fagundes. 
ABERTURA: O Presidente declarou abertos os traba
lhos e anunciou a ORDEM DO DIA: Audiência Pública 
para debater o tema "Contrabando, descaminho e o 
subfaturamento das importações", a requerimento dos 
Deputados Guilherme Campos e Renato Molling. Para 
compor a Mesa, o Presidente convidou o Coordena
dor Especial de Vigilância e Repressão da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, Mauro de Brito, repre
sentando o Secretário da Receita Federal do Brasil; o 
Diretor' do Departamento de Operações de Comércio 
Exterior, Arthur Jorge de Jesus Pimentel, represen
tando o Secretário de Comércio Exterior do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; o 
Diretor Superintendente da Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Confecção - ABIT, Fernando Pi
mentel; o Diretor de Relações Institucionais da Associa
ção Comercial e Industrial de Novo Hamburgo, Marco 
Aurélio Kirsch; e o Coordenador-Geral de Polícia Fa
zendária do Departamento de Polícia Federal, Joaquim 
Mesquita, representando o Diretor-Geral da instituição. 
Também convidado para compor a Mesa, deixou de 
comparecer o Senhor Adimar Schievelbein, Consultor 
da Associação Brasileira da Indústria de Calçados. Ato 
contínuo, concedeu a palavra ao Deputado Guilher
me Campos, que ressaltou a importância do trabalho 
integrado dessas três Comissões com o dos setores 
privados que empregam mão-de-obra intensiva e dos 
órgãos do Governo Federal responsáveis pela fisca
lização e controle das atividades de comercialização, 
exportação e importação de produtos manufaturados. 
Em seguida, o Deputado Marcelo Itagiba solidarizou
se com seu antecessor e parabenizou os autores dos 
requerimentos pela realização da audiência. Apre
sentando escusas por ter de se ausentar, o Deputado 
João Campos passou a condução dos trabalhos ao 
Deputado Neilton Mulim, que concedeu a palavra aos 
convidados Fernando Pimentel, Marco Kirsch, Arthur 
Jorge de Jesus Pimentel, Joaquim Mesquita e Mauro 
de Brito. Findas as explanações, o Presidente da Co
missão de Finanças e Tributação, Deputado Virgílio 
Guimarães, assumiu a presidência da Mesa e concedeu 
a palavra aos autores dos requerimentos, Deputados 
Guilherme Campos e Renato Molling. O primeiro, en
tre outros temas, questionou a Medida Provisória n° 
380/07 que "Institui o Regime de Tributação Unificada 
~ RTU na importação, por via terrestre, de mercado
ríasprocedentes do Paraguai"; solicitou gestões junto 
ao Presidente da Casa para que fosse pautado o PL 
n° 333/99, que "Altera e acrescenta artigos à Lei n° 
9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e 
obrigações relativos à propriedade industrial"; defendeu 
que o Pais cresça dentro da formalidade; e, por fim, 

registrou a presença do representante de Relações 
Governamentais da Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrõnica, Daniel Antunes. O Deputado Re
nato Molling manifestou-se contrário à MP n° 380/07 
e advogou a busca de padronização das normas de 
tributação e das ações de fiscalização pelas unidades 
da Federação. Na seqüência, os palestrantes presta
ram os esclarecimentos solicitados na seguinte or
dem: Fernando Pimentel, Mauro de Brito, Marco Kirs
ch e Arthur Jorge de Jesus Pimentel. Ato contínuo, o 
Deputado Virgílio Guimarães defendeu a citada MP e 
o estabelecimento de uma parceria estratégica entre o 
Paraguai e os gestores da política tributária brasileira. 
Em seguida, por solicitação do Presidente, o Senhor 
Mauro de Brito prestou esclarecimentos sobre a MP 
n° 380/07. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às doze 
horas e cinqüenta e cinco minutos. E, para constar, 
eu, Kátia da Consolação dos Santos Viana, Secretá
ria da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, lavrei a presente Ata, que, lida e 
aprovada, será assinada pelos Deputados João Cam
pos, Presidente da Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, e Virgílio Guimarães, 
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O 
inteiro teor foi gravado, podendo ser reproduzido me
diante solicitação. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

538 Legislatura - 18 Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 378 Reunião, realizada em 12 de se· 
tembro de 2007. 

Às quinze horas e nove minutos do dia doze de 
setembro de dois mil e sete, reuniu-se ordinariamente a 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, no Plenário 6, Anexo 11 da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Guilherme 
Campos. A lista de presença registrou o compareci
mento dos Deputados João Campos - Presidente; Ar
naldo Faria de Sá, Francisco Tenorio, Guilherme Cam
pos, José Eduardo Cardozo, Lincoln Portela, Marcelo 
Itagiba, Marina Maggessi, Paulo Pimenta e Vieira da 
Cunha - Titulares; Ademir Camilo, Mauro Lopes, Neil
ton Mulim, Pedro Chaves e William Woo - Suplentes. 
Compareceu também o Deputado Takayama, como 
não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados 
Alexandre Silveira, Edmar Moreira, Fernando Melo, La
erte Bessa, Pinto Itamaraty, Raul Jungmann, Rita Ca
mata e Sérgio Moraes. ABERTURA: Havendo número 

, t 
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regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos 
e submeteu à apreciação a Ata da 36' Reunião, cuja 
leitura foi dispensada a pedido da Deputada Marina 
Maggessi. Em votação, a Ata foi aprovada. ENCER
RAMENTO: O Presidente em exerclcio encerrou os 
trabalhos às quinze horas e onze minutos por orien
tação do Presidente desta Comissão, Deputado João 
Campos, a fim de que os membros pudessem partici
par da deliberação da PEC n° 549-A/06, que "Acres
centa preceito às disposições constitucionais gerais, 
dispondo sobre o regime constitucional peculiar das 
carreiras policiais que indica", que acontecia naquele 
momento na Comissão Especial criada para proferir 
parecer à referida Proposta de Emenda à Constituição. 
E, para constar, eu, Kátia da Consolação dos Santos 
Viana, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Guilherme Campos, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

53" Legislatura - 1" Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 38" Reunião, realizacla em 18 de se
tembro de 2007. 

Às quatorze horas e trinta e quatro minutos do 
dia dezoito de setembro de dois mil e sete, reuniu-se 
extraordinariamente a Comissão de Segurança Públi
ca e Combate ao Crime Organizado, no Plenário 6, 
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a presidência 
do Deputado João Campos. A lista de presença regis
trou o comparecimento dos Deputados João Campos 
- Presidente; Alexandre Silveira, Arnaldo Faria de 
Sá, Edmar Moreira, Fernando Melo, Lincoln Portela, 
Paulo Pimenta, Rita Camata e Vieira da Cunha - Ti
tulares; Ademir Camilo, Afonso Hamm, Mauro Lopes, 
Neilton Mulim, Paulo Rubem Santiago e William Woo 
- Suplentes. Justificou ausência o Deputado Marcelo 
Itagiba. Cámpareceram também os Deputados Car
los Wiilian, João Magalhães, Márcio Reinaldo Morei
ra, Mário Heringer, Narcio Rodrigues e Rodrigo de 
Castro, como não-membros. Deixaram de registrar 
presença os Deputados Francisco Tenorio, Guiiher
me Campos, José Eduardo Cardozo, Laerte Bessa, 
Marina Maggessi, Pinto Itamaraty, Raul Jungmann e 
Sérgio Moraes. ABERTURA: O Presidente declarou 
abertos os trabalhos e anunciou a ORDEM DO DIA: 
Audiência Pública para debater a "Integração das po
lícias dos diversos segmentos de segurança pública", 
a requerimento do Deputado Ademir Camilo. Em se
guida, convidou para compor a Mesa o Secretário de 

Defesa Social do Estado de Minas Gerais, Maurício de 
Oliveira Campos Júnior; o Assessor de Planejamentó 
Institucional da Polícia Civil de Minas Gerais, Joaquim 
Francisco Neto; o Capitão da Polícia Militar, Marcos 
Antônio Dias; e o Chefe do Setor de Planejamento 
Institucional e Orçamentário do Corpo de Bombeiros 
Militar, Tenente-Coronel Jaime de Paula. Ato contfnuo, 
o Presidente registrou a presença da bancada de Mi
nas Gerais, convidou para tomar assento à Mesa o 
Primeiro-Vice Presidente da Casa, Deputado Narcio 
Rodrigues, e salientou que o requerimento propuse
ra um debate mais amplo, mas a alteração da data 
de realização da audiência impossibilitou o compa
recimento de todos os convidados. Com a palavra, o 
Deputado Ademir Camilo ressaltou que, consideran
do decisão do Governo de Minas Gerais de priorizar 
a segurança pública, o Estado já iniciara o processo 
de integração das policias e em muito contribuiria de
bater esse tema com o Secretário de Defesa Social. 
Em seguida, o Deputado João Campos apresentou 
escusas por ter de se ausentar devido a audiência 
agendada, como Presidente desta Comissão, com o 
Secretário Nacional da Confederação Nacional dos 
Bispos do Brasil- CNBB; teceu considerações sobre 
a unificação e integração das policias, defendendo 
o caminho da integração como a melhor alternativa; 
e passou a condução dos trabalhos ao Deputado 
Ademir Camilo. Este concedeu a palavra ao Senhor 
Mauricio de Oliveira Campos Júnior, que discorreu 
sobre o modelo de gestão implantado para a inte
gração da policias, em Minas Gerais, a metodologia, 
os programas desenvolvidos e os resultados obtidos. 
Ao término da exposição, o Deputado Narcio Rodri
gues solicitou a palavra, parabenizou a área de Se
gurança do Estado de Minas Gerais e ressaltou que 
os números apresentados demonstram que investi
mentos feitos na área de segurança pública podem 
produzir os resultados desejados pela sociedade. O 
Presidente em exercício consignou dois minutos a 
cada Parlamentar e, pela ordem de inscrição, passou 
a palavra aos Deputados Mário Heringer, Alexandre 
Silveira, William Woo, Mauro Lopes, Edmar Moreira 
e Rodrigo de Castro. Ao término das manifestações, 
o Presidente concedeu a palavra ao Secretário de 
Defesa Social para elucidar os temas abordados e as 
considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos 
às dezesseis horas e oito minutos, antes, porém, 
convocou reunião deliberativa para o dia dezenove 
de setembro, quarta-feira, às quatorze horas, no Ple
nário 6, para deliberar sobre proposições constantes 
em pauta anteriormente divulgada. E, para constar, 
eu, Kátia da Consolação dos Santos Viana, Secretá
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ria, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado João Campos, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O 
inteiro teor foi gravado, podendo ser reproduzido me
diante solicitação. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
ECOMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

538 Legislatura - 18 Sessão Legislativa Ordinária 

Ala da 398 Reunião, realizada em 20 de se
tembro de 2007. 

Às dez horas e seis minutos do dia vinte de se
tembro de dois mil e sete, reuniu-se ordinariamente a 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Cri
me Organizado, no Plenário 6, Anexo II da Câmara 
dos Deputados, sob a presidência do Deputado Pinto 
lIamaraty, 10 Vice-Presidente. Registraram presen
ça os Deputados Pinto Itamaraty - Vice-Presidente; 
Alexaridre Silveira, Arnaldo Faria de Sá, Guilherme 
Campos, Lincoln Portela e Rita Camata - Titulares; 
Neillori Mulim, Neucimar Fraga, Pedro Chaves, Valte
nir Pereira e William Woo - Suplentes. Compareceu 
também a Deputada Luciana Costa, como não-mem
bro. Deixaram de registrar presença os Deputados 
Edmar, Moreira, Fernando Melo, Francisco Tenorio, 
José Eduardo Cardozo, Laerte Bessa, Marina Mag
gessi, Paulo Pimenta, Raul Jungmann, Sérgio Mo
raes e Vieira da Cunha. Justificaram a ausência os 
Deputados João Campos e Marcelo Itagiba. ABER· 
TURA: O Presidente declarou abertos os trabalhos 
e anunciou a ORDEM DO DIA: audiência pública, a 
requerimento do Deputado Valtenir Pereira, para de
bater a"Situação da perícia oficial no Brasil", tendo 
como convidados o Diretor de Poiíticas, Programas e 
Projetos da Secretaria Nacional de Segurança Públi
ca - SENASP, Robson Robin da Silva; o Presidente 
da Associação Brasileira de Criminalística - ABC, 
Márcio Corrêa Godoy; o Vice-Presidente do Con
selho dos Dirigentes dos Órgãos Periciais, Nivaldo 
Gomes Cantuária; o Presidente do Conselho Técnico 
Cientifico da Associação Brasileira de Medicina Le
gaí - ABML, Raillon Bezerra de Melo; o Conselheiro 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, 
Augusto Aras; o Promotor de Justiça, representante 
da CONAMp, Antônio Henrique Graciano Suxberger; 
o Perito Criminal Ventura Raphael Martello Filho; e 
o Perito em Odontologia Antônio Medeiros. Devido 
ao número de expositores, o Presidente estabeleceu 
a formação de duas Mesas e ato contínuo chamou 
para compor a primeira os Senhores Robson Robin 
da Silva, Nivaldo Gomes Cantuária, Railton Bezer

ra de Melo e Augusto Aras. Em seguida, expôs as 
normas regimentais que norteiam as audiências 
públicas, justificou a ausência do Presidente, Depu
tado João Campos, e concedeu a palavra ao autor 
do requerimento. Este teceu considerações acerca 
dos objetivos da audiência, assim como sobre os 
projetos de lei que tramitam na Casa relacionados 
com a perícia oficial e se manifestou em defesa da 
causa dos peritos oficiais. Dando prosseguimento 
aos trabalhos, o Presidente concedeu a palavra aos 
Senhores Robson Robin da Silva, Nivaldo Gomes 
Cantuária, Railton Bezerra de Melo e Augusto Aras. 
Ao término dessa exposição, desfez-se a primeira 
Mesa e o Presidente convidou para compor a segunda 
os Senhores Antônio Henrique Graciano Suxberger, 
Ventura Raphael Martello Filho, Antônio Medeiros e 
Márcio Corrêa Godoy, concedendo-lhes a palavra, 
sucessivamente, nessa ordem. Ao término da ex
posição do Senhor Antônio Medeiros, o Deputado 
Vallenir Pereíra assumiu a condução dos trabalhos e 
concedeu a palavra ao Senhor Márcio Corrêa Godoy. 
Findas as exposições, o autor do requerimento, posi
cionando-se em defesa da autonomia funcional para 
os peritos oficiais, anunciou que apresentaria uma 
proposta de emenda à Constituição para incluir uma 
seção sobre perícia oficial, a exemplo das existentes 
para o Ministério Público e a Defensoria Pública, visto 
ser esse trabalho indispensável ao bom desempenho. 
dos trabalhos da Justiça. Sugeriu, ainda, a exclusão 
dos artigos que dispõem sobre a perícia oficial do 
PL n° 1.949/07, que "Institui a Lei-Geral da Polícia 
Civil e dá outras providências", e passou a palavra 
aos expositores para as considerações finais. Em 
seguida, manifestaram-se os Deputados Neucimar 
Fraga, solidarizando-se com a luta dos peritos ofi
ciais, e William Woo, ressaltando a necessidade de 
regulamentação da carreira da polícia civil e apoiando 
as sugestões do Deputado Vallenir Pereira tanto em 
relação à exclusão das disposições sobre a policia 
científica do PL n° 1.949/07 quanto em relação ao 
estabelecimento de sua autonomia. ENCERRAMEN· 
TO: Os trabalhos foram encerrados às doze horas e 
trinta e um minutos, antes, porém, o Presidente con
vocou reunião ordinária para quarta-feira, dia vinte 
e seis de setembro, às quatorze horas, no Plenário 
6, para deliberação de proposições constantes em 
pauta a ser divulgada. E, para constar, eu, Kátia da 
Consolação dos Santos Viana, Secretária, lavrei a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada 
pelo 1° Vice-Presidente, Deputado Pinto lIamaraty, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O 
inteiro teor foi gravado, podendo o arquivo de áudio 
ser reproduzido mediante solicitação. 



50420 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOSDEPUTADOS Setembro de 2007 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM\UA 

53" Legislatura - 1" Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 50" Reunião Ordinária, realizada em 18 
de setembro de 2007. 

Às quinze horas do dia dezoito de setembro de 
dois mil e sete, reuniu-se a Comissão de Seguridade 
Social e Famflia, no Plenário 7 - anexo 11 da Câmara 
dos Deputados, com a presença dos Senhores Depu
tados Jorge Tadeu Mudalen - Presidente; Alceni Guer
ra e Cleber Verde - Vice-Presidentes; Angela Portela, 
Armando Abflio, Chico D'Angelo, Cida Diogo, Dr. Pi
nottt, Dr. Talmir, Eduardo Amorim, Eduardo Barbosa, 
Geraldo Resende, Germano Bonow, Jõ Moraes, João 
Bíttar, Jofran Frejat, José Unhares, Neilton Mulim, Ra
fael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Rita Cama
ta, Roberto Britto e Solange Almeida - Titulares; An
tonio Bulhões, Clodovil Hernandes, Dr. Nechar, Geral
do Thadeu, Guilherme Menezes, [ris de Araújo, Luce· 
nira Pimentel e Pastor Manoel Ferreira - Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Arnaldo Faria 
de Sá, Darclsio Perondi, Henrique Fontana, Marcelo 
Castro, Mário Heringer, Mauricio Trindade, Pepe Var
gas, Ribamar Alves e Saraiva Felipe. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Primeiro Vice-Presi
dente Deputado Alceni Guerra declarou abertos os 
trabalhos e colocou à apreciação as Atas da 45", 46", 
47",48" e 49" reuniões, realizadas nos dias cinco, seis, 
onze, doze e treze de setembro do corrente, respecti
vamente. Em votação, as Atas foram aprovadas. EX
PEDIENTE: O Primeiro Vice-Presidente, Deputado 
Alceni Guerra informou que estavam sendo distribuf
das as slnteses das correspondências recebidas por 
esta Comissão e que a Integra desses documentos 
estavam à disposição na Secretaria da Comissão para 
reprodução, a seguir: 1) denúncia da Comissão de 
Saúde da Câmara de Vereadores de Caxias - MA, 
sobre os serviços de saúde da Prefeitura Municipal 
daquela cidade, desvio de recursos federais destina
dos ao Sistema Único de Saúde; 2) Moção encami
nhada pela Câmara Municipal de PedreiralSP, em re
púdio ao Projeto de Lei n° 1135/91, que trata do abor
to; 3) Requerimento enviado a esta Comissão pela 
Câmara Municipal de Cianorte/PR, solicitando votação 
contrária a qualquer Projeto de Lei contendo disposi
tivos sobre a legalização do aborto; 4) correspondên
cia do Instituto dos Advogados Brasileiros manifestan
do o apoio ao Projeto de Lei n° 4.834/2005, que insen
ta de punição o aborto provocado por médico quando 
o feto é portador de anencefalia, comprovada por lau
dos independentes de dois médicos; 5) oficio da Câ
mara Municipal de Santo Anastáclo/SP,encaminhando 

manifestação de apoio ao Projeto de lei nO 288/07 que 
dispõe sobre a destinação de 0,5% (meio por cento), 
da arrecadação dos concursos de prognósticos e das 
loterias federais às APAE'S (Associação de Pais e 
Amigos dos exepcionais); 6) oficio da Câmara Munici
pal de AMPARO/SP, encaminhando manifestação de 
apoio ao Projeto de Lei n° 249/07 que altera a lei n° 
8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os 
planos de benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências, para incluir o empregado doméstico em 
beneficios da Previdência Social; e 7) resultado de 
pesquisa sobre o aborto, realizada e encaminhada 
pelo Sindicato dos Administradores no Estado de Mi· 
nas Gerais. ORDEM DO DIA: 1 - Requerimento n° 
82/07 - do Sr. Clodovil Hernandes - (PL 1120/2003) 
- que "requerimento de Audiência Pública na Cornis
são de Seguridade Social e Famflia - "para apreciação 
do PL que Dispõe sobre a residência odontológica 
obrigatória para o exercfcio profissional". Em votação, 
o Requerimento foi aprovado. 2 - Requerimento nO 
113/07 - da Sra. Lucenira Pimentel- que "requer, nos 
termos do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, sejam ouvidos em audiência pública os agentes 
que especifica, para esclarecer as medidas que estão 
sendo tomadas para prevenir e combater a infecção 
pelo HPV". Em votação, o Requerimento foi apro
vado. 3 - Requerimento nO 112/07 - do Sr. Alceni 
Guerra - que "requer realização de audiência pública 
para discutir o Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade - TDAH e suas conseqüências na vida 
escolar e social do aluno". I:m votação, o Requeri
mento toi aprovado. 4 - Projeto de Lei n° 777/07 - do 
Sr. Paulo Piau - que "cria Programa de Fornecimento 
de Leite a Famflias Carentes e de Baixa Renda e dá 
outras providências". Relator: Deputado Clodovil Her
nandes. Parecer: pela aprovação. Retirado de pauta 
a requerimento do Relator. 5 -Projeto de Lei n° 
543/03 - do Sr. João Mendes de Jesus - que "altera 
a Lei nO 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que "regula 
o § 7° do art. 226 da Constituição Federal, que trata 
do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá 
outras providências". (Apensado: PL 1697/2003). Re
lator: Deputado Jofran Frejat. Parecer: pela rejeição 
deste, das Emendas 1/2003, 02/2003 apresentadas 
na Comissão e do PL 1697/2003, apensado. Vista 
conjunta aos Deputados Geraldo Resende, Mauri· 
elo trindade e Pastor Manoel Ferreira, em 23/0512007. 
O Deputado Pastor Manoel Ferreira apresentou 
voto em separado em 21/0612007. Em votação, o 
Parecer foi aprovado por unanimidade. 6 - Projeto 
de Lei nO 1.167/07 - do Senado Federal - Senador 
Marcelo Crivella - (PLS 109/2004) - que "acrescenta 
inciso IV ao § 1° e § 3° ao art. 241 da Lei nO 8.069, de 
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13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Ado
lescente, para criminalizar a aquisição de material 
pornográfico ou que contenha cenas de sexo explícito 
envolvendo criança ou adolescente". Relator: Deputado 
Geraldo Resende. Parecer: pela aprovação. Vista con
cedida ao Deputado Germano Bonow. 7 - Projeto 
de Lei Complementar n° 146/04 - do Sr. Luiz Carlos 
Hauly :- que "dispõe sobre a vedação às entidades 
fechadas de previdência complementar de aplicarem 
recurs~s em participações acionárias de empresas 
privadas que atuem no setor de bebidas, fumo, jogos, 
armas e munições e similares". Relatora: Deputada 
Solange Almeida. Parecer: pela rejeição. Retirado de 
pauta a requerimento da Relatora. 8 - Projeto de 
Lei Complementar n° 282/05 - do Sr. José Carlos 
Aleluia: - que "altera a Lei Complementar n° 109, de 
29 de maio de 2001, que "dispõe sobre o Regime de 
Previdência Complementar e dá outras providências". 
Relator: Deputado Germano Bonow. Parecer: pela 
aprovação. Retirado de Pauta a Requerimento da . 
Deputàda Ângela Portela. 9 -Projeto de Lei n° 283/07 
- do Sr. Rafael Guerra - que "dispõe sobre o acesso 
gratuito dos portadores de hipsrplasia benigna ou cân
cer de próstata à medicação de prescrição". (Apensa
do: PL 1644/2007). Relator: Deputado Germano Bonow. 
Parecer: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 
1644/2007, apensado. Vista à Deputada Jô Moraes, 
em 12/07/2007. Retirado de Pauta a requerimento 
do Relator. 10- Projeto de Lei n° 3.254/04 - do Sr. 
Geraldo Hesends - que "acrescenta inciso ao art. 2° 
da Lei n° 8.742, de 7 de dezembrode 1993". Relatora: 
Deputada Jô Moraes. Parecer: pela aprovação, com 
substitutivo. Vista ao Deputado Geraldo Thadeu, em 
20/06/2007. Em votação, o Parecer foi aprovado por 
unanimidade. 11 - Projeto de Lei n° 1.885/03 - do 
Sr. Walter Pinheiro - que "altera a redação do inciso 11 
do art. 129 da Lei n° 8.213, de 24 de junho de 1991, 
que "Dispõe sobre os Planos de Beneficios da Previ
dência Social" e dá outras providências". Relator: Depu
tado Germano Bonow. Parecer: pela rejeição. Vista ao 
Deputado Dr. Rosinha, em 21/08/2007. Retirado de 
Pauta a Requerimento da Deputada Ângela Porte
la. Neste momento, a Presidência da Reunião foi pas
sada ao Senhor Deputado José Unhares que colocou 
em apreciação o próximo item: 12 - Projeto de Lei n° 
4.191/04 - do Sr. Wladimir Costa - que "dispõe sobre 
o atendimento educacional especializado em classes 
hospitalares e por meio de atendimento pedagógico 
domiciliar". (Apensado: PL 4610/2004). Relatora: Depu
tada Solange Almeida. Parecer: pela aprovação deste, 
com emenda, e pela rejeição do PL 4610/2004, apen
sado. Discutiram a matéria os Deputados Jolran Frejat 
e Germano Bonow. A Relatora Deputada Solange AI· 

meida apresentou complementação de voto no senti
do de suprimir a expressão "ou não" do texto da Emen
da apresentada, atendendo sugestão dos parlamen
tares. Em votação, o Parecer foi aprovado com a 
complementação de voto. 13 - Projeto de Lei n° 
4.522/04 - do Sr. Celso Russomanno - que "altera a 
Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, para incluir os 
portadores de deliciência mental entre os beneficiários 
da Previdência Social, mediante declaração judicial da 
incapacidade civil". Relatora: Deputada Jô Moraes. 
Parecer: peia aprovação. Retirado de Pauta a reque
rimento da Relatora. 14 - Projeto de Lei n° 7.343/06 
- do Sr. Tarclsio Zimmermann - que "altera a Lei n° 
10.741, de 01 de outubro de 2003, conhecida como 
Estatuto do Idoso, para garantir a prioridade dos ido
sos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos 
programas que menciona". Relator: Deputado Neilton 
Mulim. Parecer: pela aprovação. Em votação, o Pare
cer foi aprovado por unanimidade. 15 - Projeto de 
Lei n° 874/03 - do Sr. Gilmar Machado - que 'torna 
obrigatório o exame do lundo de olho de recém - nas
cidos". (Apensados: PL 2420/2003, PL 3646/2004, PL 
3489/2004, PL 7383/2006, PL7517/2006, PL 1395/2007 
e PL 1625/2007). Relator: Deputado Ralael Guerra. 
Parecer: peía aprovação deste, do PL 2420/2003, do 
PL 3489/2004, do PL 3646/2004, do PL 7383/2006, 
do PL 7517/2006, do PL 1395/2007, e do PL 1625/2007, 
apensados, com substitutivo. Vista concedida à Depu
tada Solange Almeida. O Primeiro Vice-Presidente 
Deputado Alceni Guerra reassumiu a Presidência da 
Reunião, anunciando o próximo item: 16 - Projeto de 
Lei n° 6.437/05 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "re
voga o artigo 1.520 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 - Código Civil". Relator: Deputado Dr.Talmir. 
Parecer: pela aprovação, com substitutivo. Vista con
cedida à Deputada Cida Diogo, em 05/09/2007. Fize
ram uso da palavra para discutir o Projeto os Deputados 
Jolran Frejat, Germano Bonow, Jô Moraes, Rita Ca
mata e Cida Diogo. Retirado de Pauta a requerimen
to do Relator. 17 - Projeto de Lei n° 129/07 - do Sr. 
Vanderlei Macris - que "altera o inciso I do arl. 38 da 
Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos idosos 
cinco por cento das unidades residenciais em progra
mas habitacionais públicos ou subsidiados com recur
sos públicos". Relator: Deputado Rafael Guerra. Pare
cer: pela aprovação. Discutiram o Projeto os Deputados 
Germano Bonow, Jolran Frejat e José Unhares. Em 
votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 
18 - Projeto de Lei n° 1.098/07 - do Senado Federal 
- Antonio Carlos Valadares - (PLS 34/2005) - que 
"altera a Lei nO 10.289, de 20 de setembro de 2001, 
que institui O Programa Nacional de Controle do Cãn
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cer de Próstata, a fim de garantir maior efetividade no 
combate à doença". (Apensado: PL 3236/2004 (Apen
sados: PL 5111/2005 e PL 6710/2006). Relator: Depu
tado Eduardo Amorim. Parecer: pela rejeição deste, 
do PL 5111/2005, e do PL 6710/2006, apensados, e 
pela aprovação do PL 3236/2004, apensado. Retirado 
de Pauta a requerimento do Relator. 19 - Projeto 
de Lei n° 264/07 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que "al
tera o art. 22 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, e dá outras providências". Relator: Deputado 
Geraldo Resende. Parecer: pela rejeição. Vista con
cedida ao Deputado Dr. Talmlr. 20 -Projeto de Lei 
n° 4.478/04 - do Sr. Enio Bacci - que "acresce pará
grafo único ao artigo 243 da Lei n° 8.069 de 13 de ju
lho de 1990, e dá outras providências". Relator: Depu
tado José Unhares. Parecer: pela aprovação. Vista ao 
Deputado Pepe Vargas, em 04/09/2007. Em votação, 
o Parecer foi aprovado por unanimidade. 21 - Pro
jeto de Lei n° 498/07 - do Sr. Dr. Rosinha - que "es· 
tabelece a obrigatoriedade de notificação compulsória 
dos casos em que especifica e dá outras providências". 
Relator: Deputado Germano Bonow. Parecer: pela 
aprovação, com emenda. Discutiram a matéria os 
Deputados Armando Abflio, Roberto Britto, Jô Moraes, 
Rita Camata, José Unhares, Eduardo Amorim, Dr.Tal
mir e Rafael Guerra. Retirado de Pauta a requeri
mento do Relator. 22 - Projeto de Decreto Legisla· 
tivo n° 202/07 - da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional- que "aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo do Estado de Israel sobre Cooperação nos 
Campos da Saúde e de Medicamentos, celebrado em 
Jerusalém, em 19 de junho de 2006". Relator: Depu
tado Dr. Pinotti. Parecer: pela aprovação. O Deputado 
Dr.Talmir usou a palavra na discussão do Projeto. Em 
votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 
23 ·Projeto de Lei n° 545/07 - do Sr. Ronaldo Cunha 
Uma - que "acrescenta arl. 46-A, à Lei n° 6.515, de 
26 de dezembro de 1977". Relatora: Deputada Angela 
Portela. Parecer: pela aprovação, com substitutivo. 
Discutiu o Projeto o Deputado Armando Abllio. Em 
votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 
24 - Projeto de Lei n° 910/07 - da Sra. Sandra Ro
sado - que "dispõe sobre a obrigatoriedade dos labo
ratórios farmacêuticos em procederem a diferenciação 
tátil nos recipientes dos medicamentos injetáveis que 
possam causar a morte e dá outras providências". Re
latora: Deputada Jô Moraes. Parecer: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 28/08/2007. 
Retirado de Pauta a requerimento da relatora. Nes
te momento, o Presidente Deputado Jorge Tadeu Mu
dalen assumiu a Presidência da Reunião e anunciou 
o próximo Projeto de Lei: 25 - Projeto de Lei nO 

1.175/07 - do Sr. Humberto Souto - que "obriga esta
belecimentos comerciais, de hospedagem e empresas 
de transporte de passageiros em que haja comercia
lização ou fornecimento de bebidas, a disponibilizarem 
bebidas isentas e com baixos teores calóricos e de 
açúcar-light e diet". Relator: Deputado Rafael Guer
ra. Parecer: pela aprovação. Discutiu o Projeto o Depu
tado Dr. Pinotti. Em votação, o Parecer foi aprovado 
com a abstenção dos Deputados Dr. Plnottl e Dr. 
Talmlr. 26 - Projeto de Lei n° 1.302/07 - do Sr. Felipe 
Maia - que "acrescenta iriciso V e parágrafos 7° e 8° 
ao artigo 9° da Lei n° 6.830 de 22 de setembro de 
1980". Relator: Deputado Alceni Guerra. Parecer: pela 
aprovação. Em votação, o Parecer foi aprovado por 
unanimidade. ENCERRAMENTO: Nada mais haven
do a tratar, o Presidente Deputado Jorge Tadeu Mu
dalen encerrou a presente Reunião às dezesseis horas 
e cihquenta e sete minutos, antes convocando os se
nhores Deputados a reunirem-se ordinariamente no 
dia dezenove de setembro, quarta-feira, no Plenário 7 
às nove horas e trinta minutos para discutirem os itens 
da pauta. E, para constar, eu, Wagner Soares Padilha, 
iavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Jorge Tadeu 
Mudalen, e publicada no Diário da Câmara dos Depu
tados. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA 

53· Legislatura - 1· Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 51· Reunião Ordinária, realizada em 19 
de setembro de 2007. 

Às dez horas e dezessete minutos do dia deze
nove de setembro de dois mil e sete, reuniu-se a Co
missão de Seguridade Social e Famflia, no Plenário 7 
- Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Jorge Tadeu Mudalen - Pre
sidente; Alceni Guerra, Ribamar Alves e Cleber Verde 
- Vice-Presidentes; Angela Porteia, Armando Abllio, 
Arnaldo Faria de Sá, Chico D'Angelo, Dr. Pinotti, Dr. 
Talmir, Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, Germano 
Bonow, Henrique Fontana, João Bittar, Jofran Frejat, 
José Unhares, Mauricio Trindade, Neillon Mulim, Ra
fael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Rita Camata, 
Roberto Britto e Solange Almeida - Titulares; Affonso 
Camargo, André de Paula, Antonio Bulhões, Clodovil 
Hernandes, Dr. Nechar, Dr. Rosinha, Gorete Pereira, 
Guilherme Menezes, Iris de Araújo, Leandro Sampaio, 
Leonardo Vilela, Nazareno Fonteles, Sebastião Bala 
Rocha e Simão Sessim - Suplentes. Compareceu 
também o Deputado Mauro Nazif, como não-membro. 
Deixaram de comparecer os Deputados Cida Diogo, 
Darcfsio Perondi, Eduardo Amorim, Jô Moraes, Marcelo 
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Castro, Mário Heringer, Pepe Vargas e Saraiva Felipe. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos 05 trabalhos. ORDEM DO 
DIA: 1 - Requerimento n° 111/07 - do Sr. Ribamar 
Alves - que "requer realização de Audiência Pública 
nesta Comissão de Seguridade Social e Família em 
conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e Mi· 
norias e a Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e Desenvolvimento Regional, para debater questões 
que envolvam situações sobre 05 direitos humanos e 
as liberdades fundamentais dos povos indígenas". Em 
votação, o Requerimento foi aprovado. 2 - Projeto 
de Lei n° 3.277/04 - do Sr. Max Rosenmann - que 
"dispõe sobre 05 Conselhos Federal e Regionais de 
Enfermagem e dá outras providências". Relator: Depu
tado Eduardo Barbosa. Parecer: pela aprovação, com 
substitutivo. Vista concedida ao Deputado Dr. Rosi
nha.3 - Projeto de Lei n° 713/99 - do Sr. Dr. Rosinha 
- que "altera a Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989, 
que "dispõe sobre a pesquisa, a experimentação. a 
produção, a embalagem e a rotulagem, o transporte, 
o armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação. a exportação, o 
destino final dos reslduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá ou
tras providências". (Apensados: PL 1388/1999 e PL 
7564/2006). Relator: Deputado lndio da Costa. Pa
recer: pela rejeição deste, do PL 1388/1999, e do PL 
7564/2006, apensados. Vista ao Deputado Roberto 
Britto, em 21/08/2007. Retirado de Pauta a Reque
rimento do Autor. 4 - Projeto de Lei n° 395/03 - do 
Sr. Paulo Rocha - que "Inclui § 3° no art. 102 da Lei 
n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Crian
ça e do Adolescente". Relator: Deputado Ribamar Al
ves. Parecer: pela aprovação. Vista à Deputada Cida 
Diogo, em 05/09/2007. A Deputada Cida Diogo apre
sentou voto em separado em 18/09/2007. Parecer 
com complementação de voto do Deputado Ribamar 
Alves, pela rejeição, acatando o voto em separado da 
Deputada Cida Diogo. Discutiram a matéria 05 Depu
tados: Rita Camata, Roberto Brito, Eduardo Barbosa 
e Dr. Rosinha. Em votação foi aprovado por unam
midade o Parecer com complementação de voto. 
5 - Projeto de Lei n° 1.014/03 - do Sr. Ricardo Izar 
- que "dispõe sobre a identificação e 05 padrões de 
qualidade da água adicionada de sais e envasamen
to para comercialização". Relator: Deputado Mauricio 
Trindade. Parecer: pela aprovação. com substitutivo. 
Retinido de pauta a requerimento do Relator. 6 
- Projeto de Lei nO 1.885/03 - do Sr. Walter Pinheiro 
- que "altera a redação do inciso 11 do art. 129 da Lei 
n° 8.213, de 24 de junho de 1991, que "Dispõe 50

bre 05 Planos de Benefícios da Previdência Social e 
dá outras providências". Relator: Deputado Germano 
Bonow. Parecer: pela rejeição. Vista ao Deputado Dr. 
Rosinha, em 21/08/2007. Em votação, o Parecer foi 
aprovado por unanimidade. 7 - Projeto de Lei n° 
7.697/06 - do Sr. Leonardo Picciani - que "dispõe so
bre a obrigatoriedade do fornecimento de protetores 
ou bloqueadores solares, nas condições que especí
fica". Relator: Deputado Ribamar Alves. Parecer: pela 
aprovação. Vista ao Deputado Geraldo Resende, em 
05/09/2007. Adiada a discussão a Requerimento do 
Deputado Loby Neto por cinco sessões. 8 - Projeto 
de Lei n° 95/07 - do Sr. Carlos Souza - que "revoga 
a Lei nO 6.050, de 24 de maio de 1974, que "dispõe 
sobre a f1uoretação da água em sistemas de abaste
cimento quando existir estação de tratamento". Rela
tor: Deputado André de Paula. Parecer: pela rejeição. 
Retirado de Pauta a Requerimento do Deputado 
Roberto Britto. 9 - Projeto de Lei n° 758/07 - do Sr. 
Professor Ruy Pauletti - que "dispõe sobre a institui
ção do Programa Centro Dia Para Idosos e dá outras 
providências". Relator: Deputado Efraim Filho. Pare
cer: pela aprovação, com emendas. Vista concedida 
ao Deputado José Unhares. 10- Projeto de Lei n° 
842/07 - do Sr. Lúcio Vale - que "dispõe sobre a Taxa 
de Fiscalização de Vigilância Sanitária para Autoriza
ção de Funcionamento e Alteração da Autorização de 
Funcionamento de Farmácias e Drogarias". Relator: 
Deputado Roberto Britto. Parecer: pela aprovação. 
Vista à Deputada Angela Portela, em 21/08/2007. Em 
votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. 
11 - Projeto de Lei nO 932/07 - do Sr. Mauro Nazif 
- que "Acrescenta dispositivo à Lei n° 7.986, de 28 de 
dezembro de 1989, para garantir o recebimento de gra
tificação natalina aos beneficiários de pensão vitalfcia 
por ela institulda." Relator: Deputado Ribamar Alves. 
Parecer: pela aprovação. Em votação, o Parecer foi 
aprovado por unanimidade. 12 - Projeto de Lei n° 
1.145/07 - do Sr. Jorginho Maluly - que "altera o inciso 
XIV da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com 
a redação dada pela Lei n° 8.541, de 23 de dezem
bro de 1992, e pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro 
de 2004". Relator: Deputado Jofran Frejat. Parecer: 
pela rejeição. Retirado de Pauta a Requerimento do 
Deputado Alceni Guerra. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a presen
te reunião às dez horas e cinqüenta e cinco minutos, 
antes convocando 05 senhores parlamentares para o 
1° Seminário de Educação Alimentar a realizar-se dia 
vinte de setembro de dois mil e sete, às nove horas, 
neste plenário e para Reunião Deliberativa dia vinte 
e cinco do corrente, às quatorze horas e trinta minu
tos no plenário 7. E, para constar, eu, Wagner Soares 
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Padilha, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Jorge Tadeu Mudalen, e publicada no Diário da Câ
mara dos Deputados. 

COMISSÃO DE TRABALHO
 
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
 

53' Legislatura - l' Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 46' Reunião (Ordinária Deliberativa), 
realizada em 5 de setembro de 2007. 

As dez horas e oito minutos do dia cinco de se
tembro de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no Ple
nário 12, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados Nelson Marque
zelli - Presidente; Sabino Castelo Branco e Paulo 
Rocha - Vice-Presidentes; Daniel Almeida, Edgar 
Moury, Edinho Bez, Eudes Xavier, José Carlos Vieira, 
Marco Maia, Mauro Nazif, Milton Monti, Paulo Perei
ra da Silva, Pedro Henry, Roberto Santiago, Sandro 
Mabel, Tadeu Filippelli, Tarclsio limmermann e Vi
centinho, e das Senhoras Deputadas Andreia lito, 
Gorete Pereira, Manuela d'Ávila e Thelma de Oliveira 
- Titulares; Carlos Alberto Canuto, Eduardo Barbosa, 
Eduardo Valverde, Filipe Pereira, Iran Barbosa, Laer
te Bessa, Marcia Junqueira, Nelson Pellegrino e das 
Senhoras Deputadas Maria Helena e Vanessa Gra
zziotin - Suplentes. Compareceu também o Deputado 
Chico Lopes, como não-membro. Deixaram de com
parecer os Deputados Rodrigo Maia e Wilson Braga. 
ABERTURA: O Senhor Presidente iniciou a reunião 
concedendo a palavra, seqüencialmente, aos seguin
tes parlamentares: Deputada Manuela d'Ávila, que 
comentou a respeito do lançamento, pelo Presidente 
da República, de amplo pacote para a formação edu
cacional e qualificação profissional da juventude do 
país, que ocorreria às 11h daquele dia, no Palácio do 
Planalto, evento no qual se faria presente; Deputado 
Vicentinho, que destacou a presença de delegação 
de bancários do setor público no plenário, que trou
xeram um abaixo-assinado com vinte e cinco mil as
sinaturas pleiteando a aprovação do PL n° 6.259/05, 
dos Deputados Inácio Arruda e Daniel Almeida, que 
dispõe sobre a isonomia salarial, beneficios e vanta
gens dos empregados dos bancos públicos, tendo 
manifestado seu total apoio à causa, por entender 
ser uma contribuição não só aos trabalhadores, mas 
também ao Brasil; Deputado Daniel Almeida, que 
também se referiu à presença da delegação dos ban
cários e à importância da valorização dessa catego
ria, tendo saudado a sua luta, merecedora do apoio 
da Comissão por se fundar em principio constitucio

nal; Deputado Tarcízlo limmermann, no mesmo sen
tido, tendo solicitado ao Presidente prioridade para 
apreciação do item n° 23, que trata do projeto de lei 
em questão. Registrou, ainda, o plebiscito referente 
à privatização da Vale do Rio Doce, patrocinado por 
sindicatos, manifestando sua opinião no sentido de 
que, mesmo não conseguindo reverter a privatização 
da Vale, o plebiscito contribuirá para que novas prl
vatizações lesivas como esta sejam evitadas; Depu
tado Pedro Henry, para solicitar aos membros da 
Comissão a análise da cartilha que iria distribuir aos 
mesmos, editada pelo Ministério do Planejamento, a 
respeito do PLP n" 92/2007, do Executivo, do qual é 
relator, tendo em vista possibilitar a elaboração de 
parecer contemplando a opinião deste Colegiado. 
Esclareceu que a proposição trata da criação de novo 
instrumento de gestão do setor público, a chamada 
Fundação Estatal de Direito Privado. Em seguida, 
informou que apresentaria requerimento de audiência 
pública sobre o assunto, sugerindo a inclusão de con
vidados não contemplados no requerimento já apro
vado pela Comissão, sobre o mesmo tema, de auto
ria da Deputada Vanessa Grazziotin, tendo o Presi
dente esclarecido que as providências para a audi
ência pública em questão já estavam em andamento 
e que a inclusão de convidados ainda seria possivel; 
Deputado Paulo Pereira da Silva, que convidou o Pre
sidente e demais parlamentares a comparecerem 
nesta data, às 16h, no Palácio do Planalto, para acom
panhar a assinatura do reconhecimento das Centrais 
Sindicais pelo Presidente Lula; Deputado Roberto 
Santiago, para ressaltar que o evento no Palácio do 
Planalto contemplaria também o Projeto de Lei, com 
urgência constitucional, que dispõe sobre o trabalho 
aos domingos, de grande importância para os comer
ciários; Deputado Sandro Mabel, para ressaltar a im
portância da regulamentação do trabalho aos domin
gos e das centrais sindicais, e também para informar 
sobre os trabalhos da Subcomissão da Terceirização, 
tendo esclarecido que o Deputado Roberto Santiago, 
relator dos quatro projetos que versam sobre o tema, 
tem trabalhado no sentido de consolidar a sua análi
se até a próxima semana, dando a devida celeridade 
a este tema que reclama por urgente regulamentação. 
A seguir, às dez horas e vinte e um minutos, havendo 
número regimental, o senhor Presidente declarou 
abertos OS trabalhos e colocou em apreciação as Atas 
da trigésima sétima, quadragésima quarta e quadra
gésima quinta reuniões ordinárias, realizadas nos 
dias oito de agosto, trinta de agosto e quatro de se
tembro de 2007, respectivamente, dispensando sua 
leitura, tendo em vista prévia distribuição aos senho
res membros. Em votação, as Atas foram aprovadas. 
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Na seqüência, o Senhor Presidente iniciou a aprecia
ção da Pauta n° 27/07, facultando a palavra aos re
latores, autores e demais parlamentares que a soli
citaram, conforme detalhado a seguir: ORDEM DO 
DIA: A - Requerimentos: 1 - REQUERIMENTO N° 
91/07 - da Sra. Gorete Pereira - que "propõe debate 
sobre a regulamentação da prestação de serviços 
terceirizados pelas entidades filantrópicas". A autora 
manifestou-se pela aprovação. Em votação, o reque
rimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 2 - RE· 
QUERIMENTO N° 92/07 - do Sr. Eduardo Valverde 
- que "requer que seja realizada por esta Comissão 
de Trabalho de Administração e Serviço Público 
CTASP, audiência pública, convidando o Ministro do 
Desenvolvimento Agrário, a Presidente do INCRA, o 
Secretário de Recursos Humanos do Ministério do 
Planejamento, e o Presidente da Associação Nacional 
dos Servidores do INCRA para discorrer sobre o an
damento das negociações que deram fim a greve". 
RETIRADO DE PAUTA DE OFíCIO. 3 - REQUERI· 
MENTO N° 93/07 - do Sr. Eduardo Valverde - que 
"requer que seja realizada por esta Comissão de Tra
balho de Administração e Serviço Público - CTASP, 
audiência pública, convidando o Diretor do Programa 
de Arrendamento Residencial - PAR, da Caixa Eco
nõmica Federal, o Procurador-Regional dos Direitos 
do Cidadão da Procuradoria da República no Distrito 
Federal, um representante do Ministério da Previdên
cia Social e do Ministério das Cidades, para esclare
cer denúncia contra a Caixa Econômica Federal de 
proibir maiores de 65 anos de se inscreverem em 
programas habitacionais para famflias de baixa ren
da". RETIRADO DE PAUTA DE OFíCIO. 4 - REQUE· 
RIMENTO N"94/07 - do Sr. Paulo Rocha - que "re
quer a realização de audiência pública para discutir 
a aplicabilidade da Lei n° 8632/93 que concede anis
tia a dirigentes ou representantes sindicais punidos 
por motivação política, da Lei n° 11.282/06, que anis
tia os trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos - ECT punidos em razão da participação 
em movimento grevista e ainda a Lei n° 8878/94, que 
concede anistia aos servidores públicos civis e em
pregados das empresas públicas e sociedade de 
economia mista sob controle da União". O autor men
cionou a existência de proposição do Deputado Tar
cfsio Zimmermann, de criação de Comissão Especial 
para analisar os projetos de anistia que são aprova
dos na Casa e não resultam em nenhuma providência 
prática, e defendeu a sua aprovação. Em discussão, 
manifestaram-se os Deputados Nelson Marquezelli, 
para comentar sobre distorções em indenizações de
correntes da lei da anistia e sugerir a inclusão da re
visão desta lei na pauta da audiência pública, e Ro

berto Santiago, em defesa da aplicação da lei, apesar 
da possibilidade de eventuais distorções. Em votação, 
o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDA
DE. 5 - REQUERIMENTO N° 96/07 - do Sr. Sabino 
Castelo Branco - que "requer à Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público a realização 
de Audiência Pública para ouvir a Presidente da Cai
xa Econõmica Federal, Maria Fernanda Ramos Co
elho, gestora do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, para discutir as pesadas perdas do 
patrimônio do trabalhador brasileiro aplicadas no 
FGTS". O autor encaminhou pela aprovação. Em vo
tação, o Requerimento foi APROVADO POR UNANI
MIDADE. O Presidente atendeu a pedido do Deputado 
Tarclslo Zimmermann e inverteu a pauta para apre
ciação do item nO 23, que anunciou: 23 - PROJETO 
DE LEI N° 6.259/05 - dos Srs. Inácio Arruda e Daniel 
Almeida - que "dispõe sobre a isonomia salarial, be
nefícios e vantagens dos empregados do Banco do 
Brasil S/A, da Caixa Econômica Federal, Banco do 
Nordeste S/A e Banco da Amazônia S/A, ingressos 
a partir da Resolução n° 9, de 30 de maio de 1995, 
e n° 10, de 08 de outubro de 1996, do Conselho de 
Coordenação e Controle das Estatais - CCE /DEST". 
RELATOR: Deputado TARCíSIO ZIMMERMANN. PA
RECER: pela aprovação, com substitutivo. Usou da 
palavra o Deputado Roberto Santiago, a quem fora 
dada vista em reunião anterior. Em seguida, manifes
tou-se o relator, que encaminhou pela aprovação do 
seu parecer, e também o autor do projeto, no mesmo 
sentido. Em discussão, manifestou-se o Deputado 
Pedro Henry, para informar haver recebido nota téc
nica preparada pelo Ministério da Fazenda contrária 
à aprovação da matéria, e solicitar ao autor e ao re
lator da proposição que fosse dada a oportunidade 
àquele órgão governamental de apresentar seus ar
gumentos à Comissão, na próxima semana, para que 
todos os membros pudessem avaliar sua pertinência 
e melhor decidir sobre a matéria. Manifestaram-se, 
ainda, os Deputados Eudes Xavier, Vicentinho, Chico 
Lopes e Eduardo Valverde, e a Deputada Gorete Pe
reira. Em considerações finais, pronunciaram-se no
vamente o relator e o autor do projeto, para concordar 
com o adiamento por duas sessões, e também para 
registrar seu protesto em relação ao encaminhamen
to dado pelo executivo a esta questão, uma vez que, 
embora façam parte da base do governo, somente 
agora, e por meio do Deputado Pedro Henry, foram 
alertados a respeito de preocupações relativas e 
eventuais impactos financeiros decorrentes da apro
vação do projeto. ADIADA A VOTAÇÃO, POR DUAS 
SESSÕES, A REQUERIMENTO DO RELATOR, DEP. 
TARCís/o ZIMMERMANN. B - Proposições Sujei· 
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tas à Apreciação do Plenário: PRIORIDADE. 6 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 118/03 - do 
Sr. Eduardo Valverde - que "institui a Lei Ôrgânica da 
Autonomia Universitária e dá outras providências" 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. PARE
CER: pela aprovação, com emendas. A relatora pro
feriu o seu voto. O autor encaminhou pela aprovação. 
Em discussão, o Deputado Daniel Almeida manifes
teu-se a respeito do voto em separado apresentado 
pela Deputada Manuela d'Ávila, ausente naquele mo
mento, contrário à aprovação do projeto. solicitando 
ao autor e à relatora o adiamento da votação da ma
téría. Manifestaram-se, novamente, a Deputada Go
rete Pereira, para concordar com o adiamento, e o 
Deputado Eduardo Valverde, para discordar. RETI· 
RADO DE PAUTA A PEDIDO DA RELATORA,DEPU· 
TADA GORETE PEREIRA. 7 - PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 68/07 - do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame - que "veda o contingenciamento de 
dotações das agências reguladoras". RELATORA: 
Deputada GORETE PEREIRA. PARECER: pela re-
jeição. RETIRADO DE PAUTAA PEDIDO DA RELA
TORA, DEP. GORETE PEREIRA. ORDINÁRIA. 8 
PROJETO DE LEI N° 5.393/05 - do Sr. Mário Negro-
monte - que "altera a Lei n° 7.418, de 16 de dezem
bro de 1985, o Decreto - Lei n° 5.452, de 1° de maio 
de 1943, o Decreto - Lei nO 2.848, de 07 de dezem
bro de 1940 e dá outras providências". RELATOR: 
Deputado MILTON MONTI. PARECER: pela aprova
ção. RETIRADO DE PAUTAA PEDIDO DOS DEPU· 
TADO PEDROHENRV E SANDRO MABEL. C - Pro
posições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas 
Comissões: PRIORIDADE. 9 - PROJETO DE LEI 
N° 7.528/06 - do PoderExecutivo- que "dispõe sobre 
o conflito de interesses no exercido de cargo ou em
prego do Poder Executivo Federal e impedimentos 
posteriores ao exerclcio do cargo ou emprego". RE
LATOR: Deputado TARCfslO ZIMMERMANN. PARE
CER: pela aprovação.O autor encaminhou pela apro
vação. Em discussão manifestaram-se os Deputados 
Pedro Henry, Milton Monti, Sandro Mabel, Mauro Na
zi!, Vicentinho e Roberto Santiago. VISTA CONJUN
TA AOS DEPUTADOS PEDRO HENRV, ROBERTO 
SANTIAGO E VICENTINHO. 10- PROJETO DE LEI 
N° 950/07 - do Sr. Luiz Couto - que "altera a Lei n° 
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" RELATOR: Depu-
tado TADEU FILlPPELLI. PARECER: pela rejeição.O 
autor leu o seu voto. Em discussão, manifestaram-se 
os Deputados Eduardo Valverde,Vicentinho e Milton 
Monti. Em votação, foi APROVADO POR UNANIMI· 

DADE O PARECER. ORDINÁRIA. 11 - PROPOSTA 
DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N° 14/07 - do Sr. 
Sabino Castelo Branco - que "propõe que a Comis
são deTrabalho, de Administração e Serviço Público 
realize fiscalização, com o auxflio doTribunalde con
tas da União, dos recursos da área destinados para 
a construção da sede da Procuradoria-Geral da Jus
tiça do Trabalho". RELATOR: Deputado ROBERTO 
SANTIAGO.RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementa
ção. NÃO DELIBERADO. 12 - PROJETO DE LEI N° 
7.163/02 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "altera 
o artigo 495 da Lei n° 5.452 de 1° de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), com in
trodução do Parágrafo Único". RELATOR: Deputado 
CLÁUDIOMAGRÃO. PARECER: pelaaprovação, com 
substitutivo.NÃO DELIBERADO. 13- PROJETO DE 
LEI N° 421/03 - do Sr. José Pimentel - que "acres
centa dispositivos à Consolidação das Leis do Traba
lho - CLT, para descaracterizar a sucessão de em
pregador no caso que menciona e dá outras provi
dências". (Apensado: PL 1192/2003) RELATOR: Depu
tado FILIPE PEREIRA. PARECER: pela aprovação 
deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 
1192/2003, apensado. NÃO DELIBERADO.14- PRO· 
JETO DE LEI N° 1.432103 - do Sr. Dr.Rosinha - que 
"altera a legislação sobre o rito sumarissimo na Jus
tiça do Trabalho". RELATORA: Deputada ANDREIA 
ZITO. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
NÃO DELIBERADO. 15 - PROJETO DE LEI N° 
1.903/03 - do Sr. Alberto Fraga - que "altera os arts. 
24, 66, 69,77 e 122 do Estatuto dos Policiais Milita
res da PolíciaMilílardo DF, deque trata a Lei n° 7.289, 
de 18 de dezembro de 1984, sobre a licença para 
acompanhar cônjuge; acrescenta o art. 68-A e altera 
os arts. 32 e 33 da Lei de Promoção dos Oficiais da 
PMDF, de que trata a Lei n° 6.645, de 14 de maio de 
1979". RELATOR: Deputado MILTON MONTI. PARE
CER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 16 - PRO· 
JETO DE LEI N° 3.198/04 - do Sr. Lobbe Neto - que 
"altera a Lei n° 5.966, de 11 de dezembro de 1973, 
que institui o Instituto Nacional de Metrologia, Nor
rnalização e Qualidade Industrial". RELATOR: Depu· 
tado MILTON MONTI. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 17 - PROJETO DE LEI N° 
3.659/04 - do Sr.José Carlos Aleluia - que "altera o 
art. 10 da Lei n° 10.748, de 22 de outubro de 2003". 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. PARECER: 
pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 18 - PROJETO 
DE LEI N° 3.829/04 - do Sr. Lobbe Neto - que "esta
belece alíquotas de contribuição para os contralos de 
aprendizagem previstos na Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT". RELATORA: Deputada GORETE 
PEREIRA PARECER:pela aprovação, com substitu
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tivo. NÃO DELIBERADO. 19 - PROJETO DE LEI N° 
4.986/05 - do Sr. Leonardo Picciani - que "dispõe 
sobre o pagamento de adicional de insalubridade aos 
trabalhadores, Atendentes de Pedágio". RELATORA: 
Deputada MANUELA D'ÁVILA. PARECER: pela apro
vação. NÃO DELIBERADO. 20 - PROJETO DE LEI 
N" 6.072/05 - do Sr. Celso Russomanno - que "dis
põe sobre assistência em processos de interesse da 
Administração Pública". RELATOR: Deputado LAER
TE BESSA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELI
BERADO. 21 - PROJETO DE LEI N" 6.075/05 - do 
Sr. Vicentinho - que "altera o art. 193 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n° 4.452, de 1° de maio de 1943, para considerar 
como perigoso o trabalho na construção civil". RELA
TOR: Deputado PEDRO HENRY. PARECER: pela 
rejeição. NÃO DELIBERADO. 22 - PROJETO DE LEI 
N" 6.243/05 - da Sra. Sandra Rosado - que "acres
centa inciso ao art. 473 da CLT, a fim de permitir ao 
empregado deixar de comparecer ao serviço sem 
prejuízo de salário para acompanhar filho em virtude 
de enfermidade". RELATORA: Deputada MARIA HE
LENA. PARECER: pela aprovação deste, e do Subs
titutivo 1 da CSSF, com substitutivo. NÃO DELIBE
RADO. 24 - PROJETO DE LEI N° 6.363/05 - do Sr. 
Vicentinho - que "altera a redação do caput do art. 
12 da Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de 1974, a fim de 
assegurar aos trabalhadores temporários e presta
dores de serviços tratamento isonômico em relação 
aos direitos concedidos aos empregados das empre
sas contratantes". RELATOR: Deputado MILTON MON
TI. PARECER: pela rejeição. O relator leu o seu voto. 
VISTA AO DEPUTADO TARCíStO ZIMMERMANN. 
25 - PROJETO DE LEI N° 6.739/06 - do Sr. Marco 
Maia - que ""Altera e revoga dispositivos da Conso
lidação das Leis do Trabalho - CLT, a fim de que os 
dias de greve não sejam descontados do período de 
férias do empregado"". RELATOR:Deputado ROBER
TO SANTIAGO. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 26 - PROJETO DE LEI N° 7.255/06 
- do Sr. Eduardo Cunha - que "cria exceção à regra 
contida no artigo 475-J da Lei n° 11.232, de 22 de 
dezembro de 2005, e dá outras providências". RELA
TOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. PARECER: 
pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 27 - PROJETO 
DE LEI N° 7.633/06 - do Sr. Chico Alencar - que 
"modifica dispositivos da Lei n° 7.998, de 11 de janei
ro de 1990, que "Regula o Programa do Seguro-De
semprego, o abono salarial, institui o Fundo de Am
paro ao Trabalhador - FAT, e dá outras providências", 
para estender a concessão da bolsa de qualificação 
profissional aos desempregados de longa duração". 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. PARECER: 

pela aprovação deste, e pela rejeição da Emenda 
1/2007 da CTASP. NÃO DELIBERADO. 28 - PRO
JETO DE LEI N° 64/07 - do Sr.Vanderlei Macris - que 
"cría o índice Nacional de Responsabilidade Social 
- INRS e o Cadastro Nacional de Inadimplentes So
ciais - CNIS". RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Vista à 
Deputada Andreia Zito, em 22/08/2007. NÃO DELI
BERADO.29 - PROJETO DE LEI N" 126/07 -do Sr. 
Dr. Rosinha - que "dispõe sobre a garantia dos tra
balhadores à prevenção dos riscos decorrentes do 
trabalho e à promoção, proteção, recuperação e re
abilitação da saúde, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS)". RELATOR: Deputado SABINO CAS
TELO BRANCO. PARECER: pela rejeição. NÃO DE
LIBERADO. 30 - PROJETO DE LEI N" 182/07 - do 
Sr. Takayama - que "dispoe sobre bloqueio judicial 
de conta bancária". RELATOR: Deputado EDUARDO 
BARBOSA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELI
BERADO.31 - PROJETO DE LEI N° 195/07 - do Sr. 
Sandes Júníor - que "altera a redação do caput e § 
1° do art. 588 da Consolidação das Leis do Trabalho 
- CLT". RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. PA
RECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 32 
PROJETO DE LEI N" 200/07 - do Sr. Sandes Júnior 
- que "altera a Lei n° 8.900, de 30 de junho de 1994 
que dispõe sobre o benefício do seguro-desemprego 
e altera dispositivo da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, e dá outras providências". RELATORA: Depu
tada GORETE PEREIRA. PARECER: pela aprovação. 
com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 33 - PROJETO 
DE LEI N° 279/07 - do Sr. Otavio Leite - que "fixa 
limites para o valor das anuidades devidas ao Con
selho Federal e aos Conselhos Regionais de Educa
ção Fisica". RELATORA: Deputada VANESSA GRA
ZZIOTIN. PARECER: pela aprovação. NÃO DELlBE· 
RADO. 34 - PROJETO DE LEI N° 314/07 - do Sr. 
Flávio Bezerra - que "altera a Medida Provisória n° 
2.165-36, de 23 de agosto de 2001, que "institui o 
Auxilio-Transporte, dispõe sobre o pagamento dos 
militares e dos servidores do Poder Executivo Federal, 
inclusive de suas autarquias. fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista, e dá outras 
providências" RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA 
DA SILVA. PARECER: pela aprovação deste, e da 
Emenda 112007 da CTASP. NÃO DELIBERADO. 35 
- PROJETO DE LEI N" 347/07 - do Sr. Izalci - que 
"dispõe sobre a contratação de bens e serviços pela 
Administração Pública". RELATOR: Deputado SEBAS
TIÃO BALA ROCHA. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. NÃO DELIBERADO. 36 - PROJETO DE 
LEI N" 374/07 - do Sr. Flávio Bezerra - que "altera o 
Decreto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 1967, que 
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dispõe sobre a proteção e estfmulos à pesca e dá 
outras providências". RELATOR: Deputado CARLOS 
SANTANA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELI· 
BERADO. 37 - PROJETO DE LEI N° 483/07 - do Sr. 
Felipe Bornier -que "torna obrigatória a permanência 
de brigadistas de incêndio nas dependências de ór
gãos públicos e empresas privadas". RELATOR:Depu
tado PAULO ROCHA. PARECER: pela rejeição. NÃO 
DELIBERADO. 38 - PROJETO DE LEI N° 527/07 - do 
Sr. Uldurico Pinto - que "altera o art. 1° da Lei nO 
9.029, de 13 de abril de 1995, para proibir O uso de 
informações sobre restrições de crédito como critério 
impeditivo ao acesso à relação de emprego ou a sua 
manutenção". RELATOR: Deputado ROBERTO SAN
TIAGO. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE
RADO. 39 - PROJETO DE LEI N° 637/07 - do Sr. 
Carlos Bezerra - que "altera a Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para o fim de vedar a vinculação do 
produto da arrecadação de multas ao pagamento de 
empresas privadas prestadoras de serviço aos órgãos 
e entidades da Administração Pública". RELATOR: 
Deputado PEDRO HENRY. PARECER: pela aprova
ção. NÃO DELIBERADO. 40 - PROJETO DE LEI N° 
670/07 - do Sr. Valdir Colalto - que "dá nova redação 
ao art. 30 do Decreto-Lei n° 1.455, de 1976, instituin
do o rito sumário para a destinação de mercadorias 
apreendidas e revertendo aos cofres públicos da União 
eventuais lucros apurados na venda de tais produtos". 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 41 - PROJETO 
DE LEI N" 897/07 - do Sr. Uldurico Pinto - que "con
cede isenção do Imposto de Renda das pessoas If
sicas à remuneração do trabalho de servidores pú
blicos civis ocupantes de cargo efetivo, nas condições 
que estabelece". RELATOR: Deputado MILTON MON
TI. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 42 
- PROJETO DE LEI N° 1.122/07 - do Sr. Léo Vivas 
- que "altera o artigo 487, do Decreto-Lei n? 5.452, 
de 1° de maio de 1943, que aprovou a Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, para disciplinar a propor
cionalidade do aviso prévio". RELATOR: Deputado 
MILTON MONTI. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. ENCERRAMENTO: Antes de encer
rar os trabalhos, o Presidente convocou os senhores 
membros para a reunião ordinária de audiência pú
blica, a realizar-se no dia 11 de setembro, às 14 ho
ras, e para a reunião ordinária deliberativa, prevista 
para o dia 12 de setembro, às 10 horas, ambas no 
Plenário 12 do Anexo 11. Nada mais havendo a tratar, 
ao meio-dia, o Senhor Presidente agradeceu a pre
sença de lodos e encerrou a reunião, ficando os de
mais itens da pauta não apreciados até aquele mo
mento pendentes de deliberação. O inteiro teor da 

reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental desta reunião, para 
posterior degravação mediante solicitação escrita. E, 
para constar, eu, Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, 
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprova
da, será assinada pelo Presidente, Deputado Nelson 
Marquezelli, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados. 

COMISSÃO DE TRABALHO DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERViÇO PÚBLICO 

53" Legislatura - l' Sessão Legislativa Ordinária 

Ala da 50" Reunião (Ordinária de Audiência 
Pública), realizada em 18 de setembro de 2007. 

Às quatorze horas e vinte e cinco minutos do dia 
dezoito de setembro de dois mil e sete, reuniu-se a 
Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço 
Público, no Plenário 12 do Anexo 11 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Nelson Marquezelli - Presidente, Sabino Castelo 
Branco - Vice-Presidente, Andreia Zito, Edinho Bez, 
Gorete Pereira, José Carlos Vieira, Mauro Nazif, Milton 
Monti, Roberto Santiago e Sandro Mabel - Titulares; 
Carlos Alberto Canuto, Eduardo Barbosa, Iran Bar
bosa, Marcia Junqueira e Maria Helena - Suplentes. 
Compareceu também o Deputado Lobbe Neto, como 
não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados 
Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Manue
la d'Ávila, Marco Maia, Paulo Pereira da Silva, Paulo 
Rocha, Pedro Henry, Rodrigo Maia, Tadeu Filippelli, 
Tarcfsio Zimmermann, Thelma de Oliveira, Vicentinho 
e Wilson Braga. ABERTURA: O Presidente decla
rou aberta a reunião de Audiência Pública, objeto do 
Requerimento n° 34/2007, do Deputado Edinho Bez, 
aprovado na reunião deliberaliva realizada no dia vinte 
e oito de março deste ano, que "solicita realização de 
audiência pública na Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público - CTASP, para discutir o 
projeto de lei n° 7703/2006, convidando as categorias 
de profissionais da área da saúde, o Presidente do 
Conselho Federal de Medicina e o Ministro da Saúde 
a participar do debate". A seguir, o Deputado Nelson 
Marquezelli anunciou a presença dos seguintes con
vidados: Dr. Oito Schubart, representante do Conse
lho Federal de Biologia; Dr.Marcos Antônio Abrahão, 
Representante do Conselho Federal de Biomedicina; 
Dr. Cláudio Alves Pôrto, representante do Conselho 
Federal de Enfermagem; Ora. Lenira da Silva Costa, 
Representante do Conselho Federal de Farmácia; Dr. 
José Euclides Paubel e Silva, Representante do Con
selho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; 
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Ora. Ana Cláudia Miguel Ferigolti, Representante do 
Conselho Federal de Fonoaudiologia; Dr. Samir Na
jjar, Representante do Conselho Federal de Odonto
logia; Dr. Odair Sabione, Representante do Sindicato 
dos Acupunturistas e Terapias Orientais do Estado 
de São Paulo; Dr. Wu Tou Kwang, Representante do 
Conselho de Autoregulamentação da Acupuntura e 
Dr. Carlos Eduardo de Queiroz Lima, Representante 
da Sociedade Brasileira de Citologia Clfnica. Dando 
prosseguimento, o Presidente comunicou que a reu
nião seria gravada para posterior transcrição e solici
tou a todos aqueles que fizessem uso da palavra que 
utilizassem o microfone, declinando o nome, quando 
fosse o caso, tendo, a seguir, apresentado os crité
rios que seriam adotados para melhor ordenamento 
dos trabalhos. Em seguida, concedeu a palavra ao 
Dr. Olto Schubart. Na seqüência, passou a palavra 
ao Deputado Edinho Bez, relator do projeto e autor 
do requerimento, para que fizesse suas colocações 
e ponderações sobre o tema em discussão. Após a 
exposição dos convidados, o Deputado Nelson Mar
quezelli franqueou a palavra aos presentes, oportu
nidade em que, com a devida permissão, colocaram 
sua opinião o Sr. Tovar Nogueira Fonseca, represen
tante do Conselho Regional de Acupuntura do Estado 
de Minas Gerais; Sr. Flávio Daltoé, representante do 
Instituto Brasileiro de Optometria; Sr. Hildebrando de 
Barros Ribeiro, representante do Conselho Regional 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de 
São Paulo; Sr. Hélio Menezes da Silveira, represen
tante da Universidade Luterana do Brasil; e Sr. Wilen 
Heil e Silva, representante do Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional dos Estados do Rio 
de Janeiro e do Espírito Santo, que se posicionaram 
a respeito do tema. Apresentaram questionamentos 
e colocaram suas posições sobre a matéria os Depu
tados Gorete Pereira, Mauro Nazif e Lobbe Neto. O 
Presidente, então, passou a palavra ao autor do re
querimento da audiência, Deputado Edinho Bez, para 
sua exposição final. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participa
ção dos convidados e demais presentes e encerrou a 
reunião às dezesseis horas e trinta e dois minutos. O 
inteiro teor da reunião foi gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o acervo documental dessa reu
nião para posterior degravação mediante solicitação 
escrita. E, para constar, eu, Anamélia Ribeiro Correia 
de Araújo, Secretária desta Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, lavrei a presente Ata, 
que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Nelson Marquezelli, • e publi
cada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE TRABALHO
 
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
 

538 Legislatura -1 8 Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 51 8 Reunião (Ordinária Deliberativa), 
realizada em 19 de setembro de 2007. 

Às dez horas e dez minutos do dia dezenove de 
setembro de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no Ple
nário 12, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados Nelson Marquezelli 
- Presidente, Sabino Castelo Branco, Wilson Braga e 
Paulo Rocha - Vice-Presidentes, Andreia Zito, Daniel 
Almeida, Edgar Moury, Edinho Bez, Eudes Xavier, Go
rete Pereira, José Carlos Vieira, Mauro Nazif, Milton 
Monti, Paulo Pereira da Silva, Pedro Henry, Roberto 
Santiago, Sandro Mabel, Tadeu Filippelli, Tarcfsio Zim
mermann, Thelma de Oliveira e Vicentinho - Titulares; 
Átila Lins, Carlos Alberto Canuto, Carlos Alberto Le
réia, Cláudio Magrão, Edigar Mão Branca, Eduardo 
Barbosa, Eduardo Valverde, Iran Barbosa, Laerte Bes
sa, Marcio Junqueira e Sebastião Bala Rocha - Su
plentes. Compareceram também os Deputados Jorgi
nho Maluly, Lobbe Neto, Nilmar Ruiz, Takayama e UI· 
durico Pinto, como não-membros. Deixaram de com
parecer os Deputados Manuela d'Ávila, Marco Maia e 
Rodrigo Maia. ABERTURA: O Senhor Presidente ini
ciou a reunião anunciando a presença do Ministro de 
Estado da Cultura, Sr. Gilberto Gil Moreira, em visita 
à Comissão e registrou a alegria em recebê-lo. Em 
seguida, concedeu a palavra, seqüencialmente, aos 
seguintes parlamentares: Deputado Mauro Nazif, que 
manifestou sua satisfação com a presença do Ministro 
na Comissão e parabenizou o Presidente pela realiza
ção da Audiência Pública sobre o "ato médico", no dia 
anterior; Deputado Eduardo Valverde, que falou da 
importância do empenho dos parlamentares na valo
rização dos servidores da cultura; Deputado Daniel 
Almeida, para cumprimentar o Ministro pela visita à 
Comissão, por entender que tal atitude facilita a inter
locução do Legislativo com o Executivo, e almejar que 
este fato viesse a fortalecer as ações na área da cul
tura, com reflexos no reforço das dotações orçamen
tárias daquela Pasta, tendo abordado também o pro
blema da greve dos servidores da cultura, prejudicial 
ao desenvolvimento cultural do Brasii; Deputado Ro
berto Santiago, que elogiou a luta do Ministro em prol 
da implementação das propostas de seu Ministério, 
registrando que o seu partido tem se esforçado na va
lorização da cultura e conclamando os seus pares a 
fazerem o mesmo; Deputado Pedro Henry, que fez re
ferência à Audiência Pública que acontecerá na terça
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feira, dia 25 de setembro, com vistas a discutir o PLP 
92/07, que trata da criação das fundações autárquicas 
de caráter privado, tendo apelado pelo comparecimen
to dos demais membros da Comissão no evento, dada 
a relevância do tema e para que 'ele, como relator, 
possa firmar posição a respeito da matéria; Deputado 
Sandro Mabel, que saudou o Ministro por estar no 
Parlamento; Deputado Tarclsio Zimmermann, que afir
mou que a bancada do Rio Grande do Sul se compro
meteu a incluir emenda no Orçamento da Cultura para 
a revitalização e modernização das bibliotecas públi
cas no Rio Grande do Sul e para dotar de novas bi
bliotecas OS munictplos delas desprovidos; registrou, 
ainda, a necessidade de criação de nova política tri
butária para os setores de Audiovisual, a fim de com
bater a pirataria e se colocou à disposição do Ministro 
para trabalho nesse sentido; Deputado Vicentinho, que 
disse que a visita do Ministro demonstra respeito ao 
Parlamento e registrou o fato de ser autor de um pro
jeto que introduz desenhos animados brasileiros na 
programação da televisão e pediu apoio do Ministro a 
este projeto; anunciou, também, a presença de dele
gação da cidade de Jacupiranga que veio acompanhar 
a criação da Universidade Federal de Jacupiranga. 
Após o pronunciamento dos Deputados, o presidente 
passou a palavra ao Ministro da Cultura, que agrade
ceu por estar sendo recebido de forma calorosa e en
fatizou que muitas das propostas do Ministério têm 
relação direta com o mundo do trabalho, como, por 
exemplo, o Programa Geral da Cultura Viva, que visa, 
dentre outros, a capacitação profissional, sendo, por
tanto, de grande importância a contribuição e apoio da 
Comissão de Trabalho a essas propostas; registrou, 
ainda, que o Ministério foi contemplado com o PAC 
Social, que possibilitará a inversão de recursos em que 
a capacitação de trabalho estará envolvida; destacou 
e agradeceu o empenho da Comissão em atender as 
reivindicações dos servidores da cultura; solicitou aos 
membros da Comissão a aprovação de emendas ao 
Orçamento referentes ao Ministério da Cultura e disse 
que sua visita tem por objetivo o estreitamento de la
ços entre o Legislativo e o Ministério da Cultura, colo
cando à disposição do Legislativo todas as áreas do 
Ministério. Em seguida, o presidente voltou a palavra, 
seqüencialmente, aos seguintes parlamentares: Depu
tado Pedro Henry, que destacou que o fomento à lei
tura no Brasil tem enfrentado maior dificuldade em 
rnunicfpíos de menor porte, visto não possulrem es
trutura para a instalação de bibliotecas, sugerindo, 
então, ao Ministro que forneça um modelo de projeto 
padrão de biblioteca a ser seguido por estes municí
pios, o que facilitaria o trabalho parlamentar em termos 
de análise técnica; ao que o Ministro respondeu que 

o Ministério da Cultura já possui uma base experimen
tai no estado de São Paulo, na qual busca desenvolver 
dimensões ffsicas e de conteúdo para bibliotecas mu
nicipais de menor porte, com vistas a zerar o déficit de 
bibliotecas no pais; Deputado José Carlos Vieira, que 
disse que foi convencido pela idéia do Ministro de que 
cada parlamentar faça uma emenda para a Cultura e 
reforçou o pedido nesse sentido; referiu-se, ainda, ao 
pronunciamento do Deputado Pedro Henry sobre as 
bibliotecas de municípios de menor porte, para suge
rir que o projeto padrão possa acoplar em dispositivos 
virtuais, como CD's, várias obras que não poderiam 
ser locadas em espaços ffsicos reduzidos; Deputada 
Gorete Pereira, que fez referência ao hábito de leitura 
do povo português e da importância de fazer o Brasil 
ler mais, informando que, por esta razão, fará emenda 
para a Cultura. Em seguida, o presidente passou a 
palavra, mais uma vez, ao Ministro da Cultura, que fez 
agradecimentos de ordem pessoal, ministerial e go
vernamental à acolhida e apoio às questões da Cultu
ra. A seguir, às dez horas e cinqüenta e cinco minutos, 
havendo número regimental, o senhor Presidente de
clarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação 
as Atas da quadragésima, quadragésima sétima e 
quadragésima nona reuniões ordinárias, realizadas 
nos dias vinte e dois de agosto, onze de setembro e 
treze de setembro, respectivamente, dispensando sua 
leitura, tendo em vista a prévia distribuição aos senho
res membros. Em votação, as Atas foram aprovadas. 
Na seqüência, o Senhor Presidente iniciou a aprecia
ção da Pauta n° 29/07, facultando a palavra aos rela
tores, autores e demais parlamentares que a solicita
ram, conforme detalhado a seguir: ORDEM DO DIA: 
A - Requerimentos: 1 - REQUERIMENTO N° 101/07 
- do Sr. Luciano Castro - que "requer a realização de 
Audiência Pública, para debater o Projeto de Lei n° 
2.825 de 2003, que acrescenta os arts. 77·A e 86-A à 
Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, que 'Institui a Lei 
de Execução Penal, e dá outras providências"'. APRO
VADO.2 - REQUERIMENTO N° 102/07 - do Sr. Edi
nho Bez - que "solicita realização de Simpósio no 
Auditório Nereu Ramos, a ser realizado dia 14 de no
vembro, com o objetivo de discutir o Projeto de Lei nO 
7.703/2006, convidando a participar do debate as ca
tegorias de profissionais da área da saúde, a socieda
de civil e os demais interessados e envolvidos no ATO 
MÉDICO". APROVADO. B - ProposiçõesSujeitas à 
Apreciaçãodo Plenário: PRIORIDADE: O Deputado 
Pedro Henry pediu a palavra e solicitou a retirada de 
pauta dos itens 27 e 30, Projetos de Lei n° 6.075/05 e 
6.692/06, respectivamente, sendo sua solicitação aca
tada pelo Presidente. O Deputado Sabino Castelo 
Branco assumiu a direção dos trabalhos, dando con
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tinuidade à apreciação dos itens da pauta. 3 - PRO
JETO DE LEI N° 1.796/07 - do Tribunal Superior do 
Trabalho - que "cria cargos de Juiz do Trabalho Subs
tituto e de Analista Judiciário no Tribunal Regionaldo 
Trabalho da DécimaQuinta Região, Campinas- SP, e 
dá outras providências". RELATOR: Deputado NELSON 
MARQUEZELLI. PARECER: pela aprovação. O Depu
tado Nelson Marquezelli proferiu seu parecer, .que, 
submetidoà votação, foi APROVADO PORUNANIMI
DADE.O Deputado Vicentinho solicitou que íosseín
cluido na Pauta, paraapreciaçãoimediata, nos termos 
regimentais, o Projeto de Lei n° 6.798/2006; o Depu
tado Sandro Mabel solicitou inversão de pauta para 
apreciação do item 48, Projeto de Lei n° 628/2007.O 
Presidente acatou as solicitações dos senhores par
lamentares, ficando as matérias a serem apreciadas 
na seqüência da pauta. Prosseguindo, passou-se à 
apreciação do item 4 - PROJETO DE LEI COMPLE
MENTAR N° 118/03 - do Sr. EduardoValverde - que 
"institui a Lei Orgânica da Autonomia Universitária e 
dá outras providências" RELATORA: Deputada GO
RETE PEREIRA. PARECER: pela aprovação, com 
emendas. A Relatora proferiu seu parecer. Aberta a 
discussão, usou da palavra o Deputado EduardoVal
verde. Em votação, foi APROVADO POR UNANIMI
DADE O PARECER. O Deputado Roberto Santiago 
solicita inversão de pauta para apreciação do item 8, 
deferida pelo Presidente. O Deputado Paulo Rocha 
assume a direção dos trabalhose passa-seà aprecia
ção da matéria. 8 - PROJETODE LEI N°972/07 - do 
Tribunal Superior do Trabalho - que "dispõe sobre a 
criação e transformação de cargos em comissão e 
funções comissionadas no Quadro de Pessoal do Tri
bunal Regional do Trabalho da 18 Região e dá outras 
providências". RELATOR: Deputado NELSON MAR
QUEZELLI. PARECER: pela aprovação, com emenda. 
O Deputado Nelson Marquezelli profere seu parecer. 
Não havendo parlamentaresinscritospara discussão, 
passa-se à votação da matéria, sendo APROVADO 
PORUNANIMIDADE O PARECER. 9 - PROJETO DE 
LEI N° 1.353/07 - do Tribunal Superior do Trabalho 
que "dispõe sobre a criação de cargos de provimento 
efetivo e em comissão e funções comissionadas no 
Tribunal Regiom3i doTrabalho da 178 Região, sediado 
emVitória- ES, e dá outras providências". RELATOR: 
DeputadoNELSON MARQUEZELLI. PARECER: pela 
aprovação. O Deputado Nelson Marquezelli profere 
seu parecer. Discutirama matériaos Deputados Pau
lo Rochae Nelson Marquezelli. Emvotação, foi APRO
VADO PORUNANIMIDADE O PARECER. O Deputado 
PauloRocha, na direçãodos trabalhos, anuncia a exis
tência de matéria sobre a mesa, decorrentede reque
rimento de inclusão na pauta, de autoria do Deputado 

Vicentinho, acatadopelaPresidência. Passa-se à apre
ciação do PROJETO DE LEI N° 6.798/06 - do Sr.Vi
centinho - que "autoriza o Poder Executivo a criar a 
Fundação Universidade Federal do Vale do Ribeira, 
com sede no município de Jacupiranga / SP". RELA
TOR:Deputado NELSON MARQUEZELLI. PARECER: 
pela aprovação. O Deputado Nelson Marquezelli pro
feriuseuparecer. Emdiscussão, manifestou-se o Depu
tado Vicentinho, autor da proposição. Em votação, foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. O 
Deputado NelsonMarquezelli reassume a presidência. 
Anuncia a apreciação do item 48, Projeto de Lei n° 
628107, em razão de inversão de pauta atendendo a 
pedido do Deputado Sandro Mabel. 48 - PROJETO 
DE LEI N° 628/07 - do Sr. FrankAguiar - que "dispõe 
sobrea concessão de incentivo fiscalàs empresas que 
contratarem estudantes de instituições de ensino su
periorou médio-profissionalizante". RELATOR: Depu
tado SANDRO MABEL PARECER: pela aprovação, 
com emenda. O Deputado proferiu o pareceroferecido 
à matéria. Participaram da discussão os Deputados 
Pedro Henry, Sandro Mabel, Paulo Rocha e Tarcísio 
Zimmermann.RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO 
RELATOR. Retomando a seqüência da pauta, o Pre
sidenteanunciou a apreciação do item 5 - PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR N" 372/06 - do Sr. Beto 
Albuquerque - que"dispõesobrea aposentadoriados 
servidores públicos portuários e hidroviários, vincula
dos à Administração Portuária, e dá outras providên
cias".RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. PARE
CER: pela aprovação. O Deputado Pedro Henry for
mulou pedido de vista da proposição. CONCEDIDA 
VISTA AO DEPUTADO PEDRO HENRY. A Deputada 
Gorete Pereira solicitou inversão de pauta para apre
ciaçãodo item22, deferidapelo Presidente. 22 - PRO
JETO DE LEI N° 3.829/04 - do Sr. Lobbe Neto - que 
"estabelece alíquotas de contribuição para os contra
tos de aprendizagem previstos na Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT". RELATORA: Deputada GO
RETE PEREIRA. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. A Relatora faz a leitura do parecer ofere
cido à matéria. Em discussão, pronunciaram-se os 
Deputados Tarcísio Zimmermann, Sandro Mabel, Ro
berto Santiago, Paulo Rocha e Lobbe Neto, autor da 
proposição. A PEDIDODA RELATORA,A PROPOSI
çÃO FOI RETIRADA DE PAUTA. O Presidenteanun
ciou o encerramentoda reunião, às onze horas e qua
renta e sete minutos, tendo antes convocado os se
nhores membros para reunião ordinária deliberativa, 
às dez horasda manhã seguinte, quinta-feira, 20/09/07, 
para apreciaçãodas matérias que ficaram pendentes 
de deliberação. C - Proposições Sujeitas à Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE 6 
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- PROJETO DE LEI N° 319/07 - do Supremo Tribunal 
Federal - que "altera os dispositivos da Lei n° 11.416, 
de 15 de dezembro de 2006". RELATOR: Deputado 
RODRIGO MAIA. PARECER: pela aprovação deste, 
com emendas, e pela rejeição da Emenda 1/2007 da 
CTASP, da Emenda 2/2007 da CTASP, da Emenda 
3/2007 da CTASp, da Emenda 4/2007 da CTASP, da 
Emenda 5/2007 da CTASP, da Emenda 6/2007 da 
CTASP, da Emenda 7/2007 da CTASP, e da Emenda 
8/2007 da CTASP.RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO 
DO RELATOR. 7 - PROJETO DE LEI N° 790/07 - do 
Senado Federal-Pedro Simon - (PLS 61/2005) - que 
"altera o art. 55 da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, 
que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas 
da União e dá outras providências". RELATOR: Depu
tado VICENTINHO. PARECER: pela aprovação, com 
emenda. RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO RE
LATOR. ORDINÁRIA 10 - PROJETO DE LEI N" 3.561
AlOO - do Sr. Raimundo Gomes de Matos - que "alte
ra a redação do § 2° do art. 3° da Lei n° 9.787, de 10 
de fevereiro de 1999". RELATOR: Deputado MAURO 
NAZIF. PARECER: pela aprovação deste, e da Emen
da adotada pela Comissão de Seguridade Social e 
Família. NÃO DELIBERADO. 11 - PROJETO DE LEI 
N"7.163/02 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "alte
ra o artigo 495 da Lei n° 5.452 de 1° de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), com intro
dução do ParágrafoÚnico". RELATOR: Deputado CLÁU
DIO MAGRÃO. PARECER: pela aprovação, com subs
titutivo. O Deputado Sandro Mabel apresentou voto em 
separado em 12/09/2007. NÃO DELIBERADO. 12
PROJETO DE LEI N° 421/03 - do Sr. José Pimentel 
- que "acrescenta dispositivos à Consolidaçâo das Leis 
do Trabalho - CLT, para descaracterizar a sucessão 
de empregador no caso que menciona e dá outras 
providências". (Apensado: PL 1192/2003) RELATOR: 
Deputado FILIPE PEREIRA. PARECER: pela aprova
ção deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 
1192/2003, apensado. NÃO DELIBERADO. 13 - PRO
JETO DE LEI N° 428-Al03 - do Sr. Paes Landim - (PL 
24712003) - que "dispõe sobre trabalho sem vinculo 
empregatrcio e a contribuição previdenciária sobre ele 
incidente". RELATOR: Deputado EDUARDO VALVER
DE. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 14 
- PROJETO DE LEI N° 69D-Al03 - do Sr. Luiz Bitten
court- que "dispõe sobre a constituição de Comissões 
Internas de Qualidade Ambiental". RELATOR: Depu
tado ROBERTO SANTIAGO. PARECER: pela aprova
ção, com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 15 - PRO
JETO DE LEI N° 1.175/03 - do Sr. Alberto Fraga - que 
"acrescenta o Artigo 44 - A à Lei n° 9.636, de 15 de 
maio de 1998, para ressalvar direitos de adquirentes 
de parcelamentos de imóveis de domlnio da União, 

oriundos de ocupações para fins residenciais, no Dis
trito Federal, e dá outras providências". RELATOR: 
Deputado PEDRO HENRY. PARECER: pela rejeição. 
NÃO DELIBERADO. 16 - PROJETO DE LEI N° 
1.432/03 - do Sr. Dr. Rosinha - que "altera a legislação 
sobre o rito sumarissimo na Justiça do Trabalho". RE
LATORA: Deputada ANDREIA ZITO. PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 17 
- PROJETO DE LEI N° 1.574/03 - do Sr. Gonzaga 
Patriota - que "altera a Lei n° 10.473, de 27 de Junho 
de 2002, que institui a Fundação Universidade Federal 
do Vale do São Francisco". RELATOR: Deputado ED
GAR MOURY. PARECER: pela rejeição. NÃO DELI· 
BERADO. 18 - PROJETO DE LEI N"1.903-Al03 - do 
Sr. Alberto Fraga - que "altera os arts. 24, 66, 69, 77 
e 122 do Estatuto dos Policiais Militares da Policia Mi
litar do DF, de que trata a Lei n° 7.289, de 18 de de
zembro de 1984, sobre a licença para acompanhar 
cônjuge; acrescenta o art. 68-A e altera os arts. 32 e 
33 da Lei de Promoção dos Oficiais da PMDF, de que 
trata a Lei n° 6.645, de 14 de maio de 1979". RELA
TOR: Deputado MILTON MONTI. PARECER: pela re
jeição. NÃO DELIBERADO. 19 - PROJETO DE LEI 
N° 2.296/03 - do Sr. Eliseu Padilha - que "altera o De
creto-Lei n° 9.760, de 5 de setembro de 1946, que 
"dispõe sobre os bens imóveis da União e dá outras 
providências", e dá outras providências". (Apensado: 
PL 4904/2005). RELATORA: Deputada MANUELA 
D'ÁVILA. PARECER: pela rejeição deste, e do PL 
4904/2005, apensado. NÃO DELIBERADO. 20 - PRO
JETO DE LEI N° 3.198/04 - do Sr. Lobbe Neto - que 
"altera a Lei n° 5.966, de 11 de dezembro de 1973, 
que institui o Instituto Nacional de Metrologia, Norma
lização e Qualidade Industrial". RELATOR: Deputado 
MILTON MONTI. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. 21 - PROJETO DE LEI N" 3.659/04 
- do Sr. José Carlos Aleluia - que "altera o art. 10 da 
Lei n° 10.748, de 22 de outubro de 2003". RELATOR: 
Deputado DANIEL ALMEIDA. PARECER:pela rejeição. 
NÃO DELIBERADO. 23 - PROJETO DE LEI N° 
4.986/05 - do Sr. Leonardo Picciani - que "dispõe so
bre o pagamento de adicional de insalubridade aos 
trabalhadores, Atendentes de Pedágio". RELATORA: 
Deputada MANUELA D'ÁVILA. PARECER: pela apro
vação. NÃO DELIBERADO. 24 - PROJETO DE LEI 
N° 5.615/05 - do Sr. Celso Russomanno - que "dispõe 
sobre a cobrança administrativa do crédito da Fazenda 
Pública, a defesa do executado e dá outras providên
cias". RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. PA
RECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 25 - PRO
JETO DE LEI N° 6.012/05 - do Sr. Leonardo Picciani 
- que "dispõe sobre o regime previdenciário e tributá
rio do trabalhador por conta própria de pequena renda 
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e dos nanoempreendedores e cria o ESTATUTO DE 
PROTEÇÃO AO TRABALHADOR INFORMAL:'.RELA
TOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. PARECER: 
pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 26 - PROJETO DE 
LEI N° 6.072/05 - do Sr. Celso Russomanno - que 
"dispõe sobre assistência em processos de interesse 
da Administração Pública". RELATOR: Deputado LA
ERTE BESSA. PARECER: pela aprovação. NÃO DE
L1BER:ADO.27 - PROJETO DE LEI N"6.075/05 - do 
Sr. Vicentinho - que "altera o art. 193 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 
4.452, ,de 1° de maio de 1943, para considerar como 
perigoso o trabalho na construção civil". RELATOR: 
Deputado PEDRO HENRY. PARECER: pela rejeição. 
RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO RELATOR. 28 
- PROJETO DE LEI N° 6.243-Af05 - da Sra. Sandra 
Rosado - que "acrescenta inciso ao art. 473 da CLT, 
a fim de permitir ao empregado deixar de comparecer 
ao serviço sem prejuízo de salário para acompanhar 
filho em virtude de enfermidade". -RELATORA: Depu
tada MARIA HELENA. PARECER: pela aprovação 
deste, e do Substitutivo adotado pela Comissão de 
Seguridade Social e Família, com substitutivo. O Depu
tado Pedro Henry apresentou voto em separado em 
05/09/2007. NÃO DELIBERADO. 29 - PROJETO DE 
LEI N° 6.359/05 - do Sr. Nelson Marquezelli - que 
"autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Dragagem, na cidade de Santos, no Esta
do de São Paulo". RELATOR: Deputado ROBERTO 
SANTiAGO. PARECER: pela aprovação. NÃO DELI· 
BERADO. 30 - PROJETO DE LEI N"6.692/06 - do 
Sr.Vicentinho - que "altera o art. 193 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 
5.452, de 1° de maio de 1943, para considerar como 
perigoso o trabalho dos cortadores de cana-de-açú
car'. RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. PARECER: 
pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO 
RELATOR. 31 - PROJETO DE LEI N° 6.739/06 - do 
Sr. Marco Maia - que ""Altera e revoga dispositivos da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a fim de que 
os dias de greve não sejam descontados do período 
de férias do empregado"". RELATOR: Deputado RO
BERTO SANTIAGO. PARECER: pela aprovação. O 
Deputado Pedro Henry apresentou voto em separado 
em 18/0912007. NÃO DELIBERADO. 32 - PROJETO 
DE LEI N" 6.740/06 - do Sr. Marco Maia - que "acres
centa dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1o de maio de 
1943, para dispor sobre o ritmo de trabalho e a pre
venção da fadiga". RELATORA: Deputada ANDREIA 
ZITO. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 
33 - PROJETO DE LEI N° 6.756/06 - do Sr.Vicentinho 
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de parcelamen

to da concessão de abonos salariais, tendo em vista 
os limites legais de isenção da tabela progressiva do 
imposto de renda da pessoa física". RELATOR: Depu
tado LUCIANO CASTRO. PARECER: pela aprovação, 
com substitutivo. NÃO DELIBERADO. 34 - PROJETO 
DE LEI N° 7.255/06 - do Sr. Eduardo Cunha - que 
"cria exceção à regra contida no artigo 475-J da Lei n° 
11.232, de 22 de dezembro de 2005, e dá outras pro
vidências". RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIA
GO. PARECER: pela rejeição. O Deputado Filipe Pe
reira apresentou voto em separado em 29/08/2007. 
NÃO DELIBERADO. 35 - PROJETO DE LEI N° 
7.633/06 - do Sr. Chico Alencar - que "modifica dis
positivos da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
que "Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o 
abono salarial, institui o Fundo de Amparo ao Traba
lhador- FAT, e dá outras providências", para estender 
a concessão da bolsa de qualificação profissional aos 
desempregados de longa duração". RELATOR: Depu
tado EDGAR MOURY. PARECER: pela aprovação 
deste, e pela rejeição da Emenda 1/2007 apresentada 
na Comissão, de Trabalho de Administração e Serviço 
Público. NÃO DELIBERADO. 36 - PROJETO DE LEI 
N° 7.666/06 - dos Srs. Ricardo Santos e Manato - que 
"dispõe sobre o regime de colaboração entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na or
ganização dos seus sistemas de ensino e dá outras 
providências". RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 37 
PROJETO DE LEI N° 64107 - do Sr. Vanderlei Macris 
- que "cria o indice Nacional de Responsabilidade So
cial - INRS e o Cadastro Nacional de Inadimplentes 
Sociais - CNIS". RELATOR: Deputado PEDRO HEN
RY. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. NÃO 
DELIBERADO. 38 - PROJETO DE LEI N° 126/07 - do 
Sr. Dr. Rosinha - que "dispõe sobre a garantia dos tra
balhadores à prevenção dos riscos decorrentes do 
trabalho e à promoção, proteção, recuperação e rea
bilitação da saúde, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS)". RELATOR:Deputado SABINO CASTE
LO BRANCO. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBE
RADO. 39 - PROJETO DE LEI N° 182/07 - do Sr. 
Takayama - que "dispoe sobre bloqueio judicial de 
conta bancária". RELATOR:Deputado EDUARDO BAR
BOSA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERA
00.40 - PROJETO DE LEI N° 195/07 - do Sr.Sandes 
Júnior - que "altera a redação do caput e § 1° do art. 
588 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 41 - PROJETO 
DE LEI N° 200-Af07 - do Sr. Sandes Júnior - que "ai
tera a Lei nO 8.900, de 30 de junho de 1994 que dispõe 
sobre o benefício do seguro-desemprego e altera dis
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positivo da Lei nO 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e 
dá outras providências". RELATORA: Deputada GO
RETE PEREIRA. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. NÃO DELIBERADO. 42 - PROJETO DE 
LEI N° 279/07 - do Sr. Otavio Leite - que '1ixa limites 
para o valor das anuidades devidas ao Conselho Fe
deral e aos Conselhos Regionais de Educação Hslca". 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. PA
RECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 43 
PROJETO DE LEI N° 314/07 - do Sr. Fláliio Bezerra 
- que "altera a Medida Provisória n° 2.165-36, de 23 
de agosto de 2001, que "institui o Auxílio-Transporte, 
dispõe sobre o pagamento dos militares e dos servi
dores do Poder Executivo Federal, inclusive de suas 
autarquias, fundações, empresas públicas e socieda
des de economia mista, e dá outras providências" RE
LATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA. PARE
CER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2007 
apresentada na Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público. NÃO DELIBERADO. 44 - PRO
JETO DE LEI N° 347/07 - do Sr. Izalci - que "dispõe 
sobre a contratação de bens e serviços pela Adminis
tração Pública". RELATOR: Deputado SEBASTIÃO 
BALA ROCHA. PARECER: pela aprovação, com subs
titutivo. NÃO DELIBERADO. 45 - PROJETO DE LEI 
N" 374/07 - do Sr. Flávio Bezerra - que "altera o De
creto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dis
põe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá outras 
providências". RELATOR: Deputado CARLOS SANTA
NA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 
46 - PROJETO DE LEI N° 483/07 - do Sr. Felipe Bor
nier - que "torna obrigatória a permanência de briga
distas de incêndio nas dependências de órgãos públi
cos e empresas privadas". RELATOR: Deputado PAU
LO ROCHA. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBE
RADO. 47 - PROJETO DE LEI N" 527/07 - do Sr. 
Uldurico Pinto - que "altera o art. 1° da Lei n° 9.029, 
de 13 de abril de 1995, para proibir O uso de informa
ções sobre restrições de crédito como critério impedi
tivo ao acesso à relação de emprego ou a sua manu
tenção". RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 49 
- PROJETO DE LEI N" 630/07 - do Sr. Fábio Souto 
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão, nas 
faturas emitidas por concessionárias dos serviços pú
blicos, de orientações sobre a racionalização do con
sumo de água, energia elétrica e gás, e dá outras pro
vidências". (Apensado: PL 1135/2007) RELATOR: Depu
tado LAERTE BESSA. PARECER: pela aprovação 
deste e pela rejeição do PL 1135/2007, apensado. NÃO 
DELIBERADO. 50 - PROJETO DE LEI N° 637/07 - do 
Sr. Carlos Bezerra - que "altera a Lei n' 8.666, de 21 
de junho de 1993, para o fim de vedar a vinculação do 

produto da arrecadação de muitas ao pagamento de 
empresas privadas prestadoras de serviço aos órgãos 
e entidades da Administração Pública". RELATOR: 
Deputado PEDRO HENRY.PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 51 - PROJETO DE LEI N° 670107 
- do Sr. Valdir Colatto - que "dá nova redação ao art. 
30 do Decreto-Lei n° 1.455, de 1976, instituindo o rito 
sumário para a destinação de mercadorias apreendi
das e revertendo aos cofres públicos da União even
tuais lucros apurados na venda de tais produtos". RE
LATOR: Deputado MILTON MONTI. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 52 - PROJETO DE 
LEI N° 897/07 - do Sr. Uldurico Pinto - que "concede 
isenção do Imposto de Renda das pessoas tísicas à 
remUneração do trabalho de servidores públicos civis 
ocupantes de cargo efetivo, nas condições que esta
belece". RELATOR: Deputado MILTON MONTI. PARE
CER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 53 - PRO
JETO DE LEI N° 1.048/07 - da Sra. Andreia Zito - que 
"dispõe sobre o custeio dos exames médicos adrnis
sionais, para posse em cargo público de provimento 
efetivo, de candidato aprovado em concurso". RELA
TOR: Deputado MAURO NAZIF.PARECER: pela apro
vação. NÃO DELIBERADO. 54 - PROJETO DE LEI 
N° 1.122/07 - do Sr. Léo Vivas - que "altera o artigo 
487, do Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, 
que aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT, para disciplinar a proporcionalidade do aviso pré
vio". RELATOR: Deputado MILTON MONTI. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 55 - PROJETO 
DE LEI N° 1.155/07 - do Sr. Professor Setimo - que 
"dispõe sobre a transferência da União para o Municl
pio de Timon, no Maranhão, de trecho da rodovia BR
316". RELATOR: Deputado JOÃO OLIVEIRA. PARE
CER: pela aprovação, com emenda. NÃO DELIBERA
DO. 56 - PROJETO DE LEI N° 1.219/07 - do Sr. Vitor 
Penido - que "dá nova redação ao § 2' do art. 15 da 
Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, que "Dispõe so
bre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá 
outras providências". RELATOR: Deputado EDUARDO 
VALVERDE. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBE
RADO. 57 - PROJETO DE LEI N" 1.311/07 - do Sr. 
Luiz Carios Hauly - que "estabelece penalidades pelo 
descumprimento da Lei n° 9.755, de 16 de dezembro 
de 1998 e dá outras providências". RELATOR: Depu
tado MILTON MONTI. PARECER: pela rejeição deste 
e das Emendas 1 e 212007, apresentadas na Comis
são de Trabatho, de Administração e Serviço Público. 
NÃO DELIBERADO. ENCERRAMENTO: Às onze ho
ras e quarenta e sete minutos o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, 
ficando os demais itens da pauta não apreciados até 
aquele momento pendentes de deliberação. E, para 
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constar, eu, Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Nelson Marque
zelli, e publicada no Diário da Câmara dos Depu
tados, 

DESIGNAÇÕES
 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO'
 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s)designação(ões) 
de relatoria: 

Ao Deputado Evandro Milhomen 
PROJETO DE LEI N° 1.931/07 - da Sra. Janete 

Rocha Pietá - que "altera o art. 3° da Lei n° 9,867, de 
10 de novembro de 1999, para dispor sobre a inclu
são dos idosos como pessoas em desvantagem para 
efeito de inserção no mercado econômico por meio de 
Cooperativas Sociais, bem como para permitir que os 
representantes legais das pessoas em desvantagem 
e incapazes, nos termos do Código Civil, possam ser 
sócios das referidas Cooperativas". 

Ao Deputado João Maia 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 

201/07 - da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional - (MSC 184(2006) - que "aprova o 
texto do Acordo para o Estabelecimento de um Me
canismo de Cooperação Comercial entre a República 
Federativa do Brasil e a República Argentina, assinado 
em Puerto Iguazu, em 30 de novembro de 2005". 

Ao Deputado Reginaldo Lopes 
PROJETO DE LEI N° 1.175/07 - do Sr. Humberto 

Souto - que "obriga estabelecimentos comerciais, de 
hospedagem e empresas de transporte de passageiros 
em que haja comercialização ou fornecimento de bebi
das, a disponibilizarem bebidas isentas e com baixos 
teores' calóricos e de açúcar - Iight e diet". 

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2007. 
- Welllngton Fagundes, Presidente. 

CbMISSÃO DE RELAÇÔES EXTERIORES
 
E DE DEFESA NACIONAL
 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s)designação(ões) 
de relatoria: 

Ao Deputado André de Paula 
MENSAGEM W 637/07 - do Poder Executivo e 

Poder Executivo - (AV 884(2007) - que "submete à 
consideração do Congresso Nacional o texto da Medida 
I (2003) - Secretariado do Tratado Antártico, adotado 

durante a 268 Reunião Consultiva do Tratado Antártico 
(ATCM), realizada em Madri, em 2003". 

Ao Deputado George Hilton 
PROJETO DE LEI W 1.910/07 - do Senado 

Federal - que "altera a situação jurídica do estrangei
ro no Brasil e delega poderes aos Ministros de Esta
do do Turismo, das Relações Exteriores e da Justiça 
para isentar a exigência de visto de entrada do turista, 
quando o interesse nacional o recomendar, e dá ou
tras providências". 

Ao Deputado Vieira da Cunha 
PROJETO DE LEI N° 1.929/07 - do Sr. Roberto 

Rocha - que "autoriza o Poder Executivo a transferir 
para o domínio dos municípios de São Luís, São José 
de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, Estado do 
Maranhão, os terrenos de marinha e seus acrescídos 
localizados naqueles Municípios". 

Sala da Com issão, 26 de setembro de 2007. 
- Vieira da Cunha, Presidente. 

SEÇÃO 11 

ATOS DO PRESIDENTE 

O PRESIDENTE DA CÃMARA DOS DEPU
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 1°, inciso I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 
28 de junho de 1990, resolve: 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CLÁU
DIA NUNES GUIMARAES, ponto nO 5.114, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
- atribuição Agente de Conservação e Restauração, 
Classe Especial, Padrão 30, da função comissionada 
de Chefe do Museu da Câmara dos Deputados, FC-05, 
da Coordenação de Preservação de Bens Culturais, 
do Centro de Documentação e ínformação, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 18 
de setembro de 2007. 

O PRESIDENTE DA CÃMARA DOS DEPU
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 1°, inciso I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 
28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, resolve: 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resoluçâo 
n° 21, de 4 de novembro de 1992, ANTÔNIO BAN
DEIRA DE ASSUNÇÃO, ponto n° 3.307, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
- atribuição Agente de Serviços Legislativos, Classe 
Especial, Padrão 30, para exercer, a partir de 10 de se
tembro de 2007, a função comissionada de Assistente 
de Comissão, FC-05, do Departamento de Comissões 
(CPI- Sistema Carcerário), do Quadro de Pessoal da 
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Câmara dos Deputados, criada pelo artigo 1° do Alo 
de Mesa n° 77, de 7 de junho de 2001. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
n° 21, de 4 de novembro de 1992, GILMAR DE MO· 
RAIS BEZERRA, ponto n° 3.390, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atri
buição Agente de Polícla Legislativa, Classe Especial, 
Padrão 30, para exercer, a partir de 18 de setembro 
de 2007, a função comissionada de Chefe do Museu 
da Cãmara dos Deputados, FC-05, da Coordenação 
de Preservação de Bens Culturais, do Centro de Do
cumentação e Informação, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa n° 
95, de 17 de junho de 1998. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
n° 21, de 4 de novembro de 1992, JARBAS BONIFÁ· 
CIO, ponto n° 2.840, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, para exercer, 
a partir de 18 de setembro de 2007, a função comissio
nada de Assistente de Gabinete, FC-05, do Gabinete 
do LIder do Partido Trabalhista Brasileiro, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformada 
pelo artigo 3° do Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio de 
1987, combinado com o artigo 55 da Resolução n° 21, 
de 4 de novembro de 1992. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolu
ção n° 21, de 4 de novembro de 1992, KAISER LEAL 
BRUM, ponto n° 6.799, ocupante de cargo da Catego
ria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Téc
nica Legislativa, Classe B, Padrão 38, para exercer, a 
partir de 25 de setembro de 2007, a função comissio
nada de Assistente de Gabinete, FC-05, do Gabinete 
do Presidente, do Quadro de Pessoal da Cãmara dos 
Deputados, criada pela ResoluçãO n° 46, de 7 de de
zembro de 2006. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU· 
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 1°, inciso I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 
28 de junho de 1990, resolve: 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n° 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, WELSON DU
ARTE PORTO,ponto n° 5.548, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribui
ção Agente de Polfcla Legislativa, Classe Especial, 
Padrão 30: substituto do Diretor do Departamento de 
Policia Legislativa, FC-08, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, no período de 21 a 23 de se
tembro de 2007. 

Câmara dos Deputados, 26 de setembro de 2007. 
- Deputado ArlindoChinaglia, Presidente. 
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DEPUTADOSEM EXERClclO 

Roraima 
Angela Portela - PT 
Edio Lopes - PMDB 
Francisco Rodrigues ~ DEM 
Luciano Castro - PR 
Marcio Junqueira - DEM 
Maria Helena - PSB 
Neudo Campos - PP 
Urzeni Rocha - PSDB 

Amepá 
Dalva Figueiredo - PT 
DaviAlcolumbre - DEM 
Evandrc MlIhomen • pedoS 
Fátima Pelaas- PMDB 
JanelaCapiberibe· PSB 
Jurandil Juarez- PMDB 
Lucenira Pimentel-PA 
Sebasllão Bela Rocha - PDT 

Perá 
Asdrubal Bentes- PMDB 
Bel Mesquita- PMDB 
Beto Faro - PT 
Eleione Barbalho - PMDB 
Gerson Peres - PP 
Giovannl oueiroz . por 
Jader Bamalho - PMDB 
Lira Maia- DEM 
Lúcio Vale- PA 
Nilson Pinto - PSDB 
Paulo Rocha- PT 
Vic Pires Franco - DEM 
WandenkolkGonçalves- PSDB 
WiadimirCosta - PMDB 
Zé Geraldo- PT 
Zenaldo Coutinho - PSDB 
Zequinha Marinho - PMDB 

Amazona9 
Átila tjns . PMOS 
cartos Souza - PP 
Marcelo Serafim - PSB 
Praciano - PT 
Aebecca Garcia - PP 
Sabino casteioBranco. PTS 
Silas Câmara - PSC 
Vanessa Grazzlotín- PCdoS 

RondônIa 
Anselmo de Jesus - PT 
EduardoValveme - PT 
Emandes Amorim - PTS 
Lindomar Garçon - PV 
Martnhe Raupp - PMDB 
Mauro Nezlt - PSB 
Moreira Mendes· PPS 
Natan Danadon - PMOB 

Acre 
Fernando Melo· PT 
Flavlano Melo - PMDB 
Gladson Cameli - PP 
Henrique Afonso - PT 
IIdeltelCordeiro - PPS 
Nilson Mourão - PT 
PerpéluaAlmeida - PCdoB 
Sergio Petecâo - PMN 

Tocantins 
EduardoGomes - PSDB 
JoãoOliveira· DEM 
Laurez Moreira - PSB 
lázaro Botelho ~ PP 

Molses Avelino • PMDB 
Nilmar Ruiz- DEM 
Osvaldo Reis - PMDB 
Vicentinho Alves· PR 

Maranhão 
CarlosBrandão - PSDB 
Cleber Verde· PRB 
Clóvis Feeury - DEM 
Davi Alves Silva Júnior - PSC 
DomingosDutra - PT 
Flávio Dino - PCdoB 
Gastão Vieira - PMDB 
Jullão Amin - PDT 
NieeLobão - DEM 
Pedro Fernandes· PTB 
Pedro Novais - PMDB 
Pinto Itamaraty- PSDB 
Professor Selimo - PMDB 
Ribamar Alves - PSB 
HobertoRocha- PSDB 
Sarney Filho - PV 
SebastiãoMadeira· PSDB 
Waldir Maranhão - PP 

Ceará 
Anibal Gomes - PMDB 
Altosto Holanda - PSB 
Amon Bezerra - PTB 
Chico Lopes - PCdoB 
Ciro Gomes - PSB 
Eudes Xavier - PT 
Eugênio Babeío- PP 
Eunício Oliveira ~ PMDB 
Flávio Bezerra- PMDB 
Gorete Pereira· PR 
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José Pimentel - PT 
Leo Alcântara - PR 
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Mauro Benevides - PMDB 
Paulo Henrique Lustosa - PMOS 
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Vicente Arruda - PA 
Zé Gerardo- PMDB 

Plau! 
Albe~o Silva - PMDB 
Átile Lira - PSB 
B. Sá - PSB 
Ciro Nogueira - PP 
Júlio Casar - DEM 
MarceloCestro - PMDB 
Mussa Demes - DEM 
Nazareno Fonteles - PT 
Osmar Júnior· PCdoS 
PaesLandim - PTB 

Rio Grandedo Norte 
Belinho Rosado - DEM 
Fábio Feita - PMN 
Fátima Bezerra· PT 
Felipe Maia- DEM 
Henrique Eduardo Alves ~ PMDB 
João Maia - PR 
RogéltoMarinho - PSB 
Sandra Rosado - PSS 

Paralba 
ArmandoAbmo - PTB 
Damião Feliciano - PDT 
Efraim Filho - DEM 



Luiz Couto - PT 
Manoel Junior - PSB 
Marcondes Gadelha - PSB 
Rômulo Gouveia - PSOB 
Ronaldo Cunha Lima - PSOB 
Vitaldo Rêgo Filho - PMDB 
Wellington Roberto - PR 
Wilson Braga - PMOB 
Wilson Santiago - PMOB 

Pernambuco 
Ana Arraes - PSB 
André de Paula - DEM 
Armando Monteiro - PTB 
Bruno Araújo - PSOB 
Bruno Rodrigues - PSOB 
CanosEduardoCadoca- PMDB 
Cerios Wilson- PT 
Edgar Moury- PMDB 
Eduardo da Fonte - PP 
Fernando Coelho Filho - PSB 
Fernando Ferro - PT 
Gonzaga Patriota - PSB 
Inocêncio Oliveira - PR 
José Mendonça Bezerra - DEM 
José MudoMonteiro·PTB 
Marcos Antonio- PRB 
Mauricio Rands - PT 
Paulo Rubem Santiago - PT 
Pedro Eugênio - PT 
Raul Henry - PMDB 
Raul Junqmann - PPS 
Renildo Calheiros - PCdoB 
Hobertó Magalhães· DEM 
SilvioCosta - PMN 
Wolney Queiroz - POT 

Alagoas 
Augusto Farias - PTB 
Benedito de Lira • PP 
Cartos AlbertoCanuto - PMDB 
Cristiano Matheus ~ PMOB 
Francisco Tenorlo . PMN 
Givaldo Carimbão - PSB 
Joaquim Bellrão - PMDB 
Mauricio Quintella Lessa - PR 
Olavo Calheiros - PMDB 

Sergipe 
Albano Franco - PSOB 
Eduardo Amorim - PSC 
Iran Barbosa- PT 
Jackson Barreto - PMDB 
Jerônimo Reis- DEM 
José Carlos Macl1ado - DEM 
Mendonça Prado - DEM 
Valadares Rlho- PSB 

Bahia 
Alice Portugal - PCdoB 
Antonio Carlos Magalhães Neto· OEM 
Claudio Cajado- DEM 
ColbertMartins - PMDB 
Daniel Almelda . PCdoB 
Edigar MãoBranca - PV 
Edson Duarte - PV 
FábioSoulo - DEM 
Félix Mendonça - DEM 
Fernando de Fabinho - DEM 
Guilherme Menezes - PT 
João Almeida- PSDB 
JoãoCarlos 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 
JutahyJunior - PSDB 
Udice da Mata - PSB 
Luiz Bassuma . PT 
LuizCarreira - OEM 
Marcelo Guimarães Rlho . PMOB 
Marcos Medrado ~ POT 
Mário Negromonte . PP 
Maurfcio Trindade - PR 
NelsonPellegrino- PT 
PauloMagalhães - DEM 
RobertoBritto - PP 
Sérgio Barradas Carneiro - PT 
SérgioBrito - PMDB 
Severiano Alves· POT 
Tonha Magalhães - PR 
Uldurico Pinto - PMN 
Veloso- PMDB 
Walter Pinheiro - PT 
Zezéu Bibeim- PT 

Minas Gerais 
Ademir Camilo . POT 
Aelton Freitas - PR 
Alexandre Silveira· PPS 
Anlônio Andrade- PMDB 
Antônio Roberto - PV 
Aracely de Paula - PR 
Bilac Pinto- PR 
Bonifáciode Andrada - PSDB 
Carios Melles - DEM 
Carios Willian - PTC 
CiroPedrosa - PV 
Edmar Moreira - OEM 
EduardoBarnosa- PSDB 
Elismar Prado - PT 
Fábio Ramalho - PV 
Fernando Dlnlz - PMDB 
George Hilton - PP 
Geraldo Thadeu - PPS 
Gilmar Machado· PT 
HumbertoSouto- PPS 
Jaime Martins - PR 
JairoAtaide - OEM 
JO Moraes - PedoB 
JoãoBittar - DEM 
João Magalhães - PMDB 
JoséFernando Aparecido de Oliveira- PV 
José Santana de Vasconcellos· PR 
Júlio Delgado- PSB 
Juvenil Alves - S.PART. 
LeelVarella - DEM 
Leonardo Monteiro - PT 
Leonardo Quintão - PMOB 
Uncoln Portela . PR 
LuzFernando Faria - PP 
Márcio Reinaldo Moreira - PP 
Marcos Montes - OEM 
Maria doCarmo Lara - PT 
Maria Lúcia Cardoso- PMD8 
Mário de Oliveira - PSC 
Mário Heringer - PDT 
MauroLopes - PMDB 
Miguel Corrêa Jr.. PT 
Miguel Martini - PHS 
Narcio Rodrigues - PSDB 
Odair Ounra . PT 



Paulo Abi-ackal - PSOB
 
PauloPíau - PMOB
 
Rafael Guerra - PSOB
 
ReginaldoLapas - PT
 
Radrtgo de Caslro - PSOB
 
Saraiva Felipe - PMOB
 
Virgmo Guimarães - PT
 
Vitor Penido - OEM
 

Espírito Santo 
Camilo cota- PMOB
 
IrtnyLopes - PT
 
Jurandy Loureiro - PSC 
Leio Coimbra - PMOB
 
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSOB
 
Manato - POT
 
Neucimar Fraga - PR 
Rita Gemata- PMOB 
Rose de Freilas . PMOB 
SueliVidigal - POT 

Rio de Janeiro 
Alexandre Santos - PMOB 
Andreia zne - PSOB
 
Arnaldo Vianna- POT
 
AyrtonXerez - OEM
 
BemardoArtston - PMOB
 
Bnzola Neto· POT
 
Carlos Santana - PT
 
Chico Alencar - PSOL
 
Chico O'angelo- PT
 
Cida Oiogo- PT
 
Deíey- PSC
 
Oro Adilson Soares - PR
 
Dr. Paulo Cesar - PR
 
EdmilsonValentim· PCdoB
 
Edson Ezequiel- PMOB
 

.Edson Santos - PT 
EduardoCunha - PMOB 
EduardoLopes - PSB 
Felipe Bomler • PHS 
Fernando Gabeira - PV 
FernandoLopes - PMOB
 
Filipe Pereira - PSC
 
Geraldo Pudim- PMOB
 
Hugo Leal- PSC
 
Indio da Costa- OEM
 
Jalr Bolsonaro - PP
 

.Jorge Blttar - PT 
Leandro Sampaio- PPS 
Léo Vivas - PRB 
Leonardo Picclan!- PMOB 
Luiz Sérgio - PT 
Marcelo Ilaglba • PMOB 
Marina Maggessl - PPS 
Miro Teixeira - POT
 
Neifton Mulim - PR
 
Nelson Bomler - PMOB
 
Otavio Leite - PSOB
 
Pastor Manoel Ferreira· PTB 
Radrtgo Maia - OEM 
Rogerio Lisboa - OEM 
Silvio Lopes - PSOB 
Simão Sessim - PP 
SolangeAlmeida - PMOB
 
SolangeAmaral - OEM
 
Suely - PR
 
Vinicius CaNalha- PTdoB
 

São Paulo
 
AbelardoCamarinha - PSB
 
Aldo Rebalo - PCdoB
 
Aline Corrêa- PP
 

AntonioBulhões- PMOB 
Antonio CarlosMendesThame• PSOB 
Antonio Carlos Pannunzio - PSOB
 
Antonio Palocci - PT
 
AriindoChlnaglia - PT
 
Amaldo Fartade Sá - PTB
 
Amaldo Jardim - PPS
 
Arnaldo Madeira· PSOB
 
BetaMansur· PP 
Cêndido Vaccarezza - PT 
Carlos Sampaio - PSOB 
canos Zaraninl- PT 
Celso Russomanno - PP 
Cláudio Magrêo - PPS 
Cladovil Hamendes- PR
 
OevenlrRibeiro - PT
 
Or. Necher- PV
 
Or. Plnoni· OEM
 
Dr, Talmlr - PV
 
Or.Ubleli • PSB
 
Duarte Nogueira- PSOB
 
EdsonAparecido- PSOB
 
Emanuel Fernandes - PSDB 
Femendo Chucre - PSOB 
Francisco Rossi· PMOB 
Frank Aguiar - PTB
 
Guilherme Campos - OEM
 
Ivan Valente - PSOL
 
Jenete RochePietá - PT 
Jilmar Tatte· PT 
João Dado- POT 
João Paulo Cunha· PT 
Jorge Tadeu Mudalen - OEM
 
JorginhoMaluly - OEM
 
José Anlbal· PSOB
 
José EduardoCardozo - PT
 
José Genoino - PT
 
José Mentor • PT 
José Paulo Tóffano - PV 
Julio Semeghlnl - PSOB
 
Lobbe Neto - PSOB
 
Luciana costa- PR
 
luiza Erundlna . PSB
 
MerceloOrtiz - PV
 
Márcio França- PSB
 
MichelTemer - PMOB
 
Milton Montl- PR 
Nelson Marquezelli . PTB 
PauloMelu! • PP 
PauloPereirade Silve - POT 
Paulo Renato Souza· PSOB
 
Paulo Teixeira· PT
 

• Regis de Oliveira - PSC 
Reinaldo Nogueira· POT 
RanetoAmery - PSOB 
Ricardo Berzolni - PT 
Ricardo Izar- PTB 
RicardoTripo!i- PSOB
 
RobertoSentiago- PV
 
Silvinho Peccloli . OEM 
Silvio Torres - PSOB
 
Vadão Gomes - PP
 
Valdemar Costa Neto- PR 
VenderieiMecris • PSOB 
Vicentinho . PT 
Walter Ihoshi - OEM
 
WilliamWoo - PSOB
 

Mato Grosso 
certosAbicalil - PT 
Carlos Bezerm . PMOB 



Eliene lima - PP 
Homero Pereira - PR 
Pedro Henry - PP 
Thelma de Ollveira- PSDB 
Vallenir Pereira - PSB 
Wellington Fagundes . PR 

Distrito Federal 
Augusto Carvalho - PPS 
Jofran Frejat - PR 
Laerte Bessa - PMDB 
Magela - PT 
OsórtoAdriano - DEM 
Rodovalho - DEM 
Rodngo Rollemberg - PSB 
Tadeu Filippelli - PMDB 

Golés 
Cartos Alberto Leréia - PSDB 
Chico Abreu - PR 
íris de Araújo - PMDB 
João Campos - PSDB 
Jovair Arantes - PTB 
Leandro Vilela - PMOB 
Leonardo vueta . PSOB 
Luiz Bittencourt . PMOB 
Marcelo Melo - PMDB 
Pedro Chaves - PMDB 
Pedro Wilson· PT 
Professora Raquel 'relxerra . PSDB 
Ronaldo Caiado - DEM 
Rubens Otoni - PT 
Sendes Júnior- PP 
Sandro Mabel - PR 
Tático - PTB 

Mato Grosso do Sul 
Antônio Carlos Biffi - PT 
Antonio Cruz- PP 
Dagoberto - PDT 
Geraldo Resende - PMDB 
Nelson Trad - PMDB 
Vander Loubel - PT 
Waldemir Moka- PMOB 
Waldir Neves - PSOB 

Paraná 
Abalardo Lupion - DEM 
Affonso Camargo - PSOB 
Airton Roveda - PR 
Alceni Guerra> OEM 
Alex Canziani . PTB 
Alfrado Kaefar - PSDB 
Andre Vargas· PT 
Angelo Vanhoni - PT 
Assis do Couto - PT 
Barbosa Nato - PDT 
Cezar Silvestri - PPS 
Chico da Princesa 4 PR 
Oilceu Sperafico - PP 
Or. Rosinha - PT 
Eduardo Sciarra - OEM 
Giacobo - PR 
Gustavo Fruet- PSOB 
Hermes Parcianello - PMOB 
Luiz Cartos Hauty - PSDB 
Luiz Carlos Setim - OEM 
Marcelo Almeida - PMOB 
Max Rosenmann - PMOB 
Moacir Micheletto . PMOB 
Nelson Meurer- PP 
Odílio Balbinotti - PMOB 
OsmarSerraglio - PMOB 
Ratinho Junior - PSC 

Ricardo Barros - PP 
Rocha Loures - PMDB 
Takayama - PSC 

Santa Catarina 
Angela Amin - PP 
Carílto Merss - PT 
Celso Maldaner - PMDB 
Décio Lima - PT 
Djalma Bergar - PSB 
Edinho Bez - PMDB 
Femando Coruja - PPS 
Gervásío Silva - PSDB 
João Matos - PMDB 
JoãoPizzoJatti - PP 
JoséCarlos Vieira - DEM 
Nelson Goe«en. PR 
Paulo Bornhausen - DEM 
Valdir coteno - PMDB 
Vignatti - PT 
Zonta - PP 

Rio Grande do Sul 
Adão Pretto - PT 
Afonso Hamm - PP 
Belo Albuquerque - PSB 
Cezar SChirmer - PMOB 
Claudio Diaz- PSDB 
Darclsio Perondi - PMOB 
Eliseu Padilha - PMDB 
Enio Bacci - por 
Germano Bonow . OEM 
Henrique Fontana - PT 
Ibsen Pinheiro - PMOB 
José Otávio Germano - PP 
Luciana Genro - PSOL 
Luis Carlos Heinze- PP 
LuizCarlos Busatc - PTB 
Manuela D'ávna • PCdoB 
Marco Maia - PT 
MariadoRosário - PT 
Maneo Chiarelli - DEM 
Mendes Ribeiro Filho· PMDB 
Onyx Lorenzoni - DEM 
Paulo Pimenta - PT 
PautoRoberto - PTB 
Pepe Vargas - PT 
Pompeo de Mattos - PDT 
Prolessor Ruy Pauletti - PSDB 
Renato Molling - PP 
Sérgio Moraes - PTB 
Tarcíslo Zimmermann - PT 
Vieira da Cunha - POT 
Vilson Covattl - PP 



COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Presidente: Marcos Montes (OEM) 
1°vlce-Presídente: Assis do Couto (PT) 
2° vlce-Presldente: Waldir Neves (PSDB) 
3° Vice-Presidente: DilceuSperafico (PP) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTC/PTdoB 
Adão PreUo Airton Roveda 
Af H Antonio José Medeiros 

onso amm (Licenciado) 
Anselmode Jesus Armando Abflio 
Assis do Couto Beneditode Lira 
Beto Faro Camllo Cola 
Celso Maldaner canos Bezerra 
Dllceu Speraflco Darcfslo Percndi.. ó>1'V 

DomingosDutra Emendes Amorim 
EdioLopes FernandoMelo 
FlavlanoMelo Lázaro Botelho 
Homero Pereira Marcelo Melo 
Jusmari Oliveira Moises Avelino 
Leandro Vilela _s>PV Nilson Mourão 
Luis Carlos Helnze Paulo Pimenta 
MoacIrMicheleUo Suely 
Nelson Meurer Vadão Gomes 
Odllio BelblnoUi Vande, Loubet 
Paulo Piau - <kIPSDIl/CEIIWF'S Veloso 
Roberto Baleslre (Licenciado) VlgnaUI 
Tetico (Dep. do PSDBIDEM/PPS 

ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

Veldlr Colatto OCupa 8 vaga) 
Zé Gerardo 1 vaga 
Zonta 

PSDBIDEMIPPS 

Abelardo Luplon 
Alfredo Kaefer- do 

PWD8IPT.o1'PII'JW11l,'PSC'P'lCWT0>8 

Claudio Diaz Antonio Cartos Mendes Thame 
Davi A1columbre -
PSM'DT"'Cõ>M'IIlN 

do Cartos Melles 

Duarte Nogueira Cezar Sllvestri 
Jerônimo Reis Eduardo Sclarra 

João Oliveira 
Félix Mendonca _do 
PIiItlM'T/PM'R.~Dl'TdoB 

Leonardo Vilela Francisco Rodrigues 
Luiz Carlos Selim Jorginho Maluly 
Marcos Montes Lael Varella 
Ronaldo Caiado Lira Maia 
Waldir Neves Moreira Mendes 
Wandenkolk Gonçalves Rômulo Gouveia 
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PT Silvio Lopes 
C/PTdoB ocupa a vaga) 

Thelma de Oliveira 
PSBIPDTIPCdoB/PMN 

B.Sá Enio Bacci 
Dagoberto Giovannl Queiroz 
Femando Coelho Filho Mário Hertnger 
Osmar Júnior Reinaldo Nogueira 
Pompeo de Manos Sandra Rosado 
(Dep. do PSDBIDEMlPPS Valadares Filho 
ocupa a vaga) 

PV 
(Dep. do (Dep. do 
PMDBIPT/PPIPRlPTB/PSC/PT PMDBIPT/PP/PRlPTBIPSCIPT 
C/PTdoB ocupa e vega) C/PTdoB ocupa e vage) 
Secretánoía): Molzes Lobo da Cunha 
Local: Anexo li, 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) 
1° Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB) 
2° Vice-Presidente: Cartos Souza (PP) 
3° Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PTIPP/PRlPTB/PSCIPTCIPTdoB 
Asdrubal Bentes Álila Lins _doPSDeiCEI,loW$ 

Cartos Souza Bel Mesquita 
Dalva Figueiredo Fátima Pelaes 
Elclone Barbaího Gladson Cameli 
Henrique Afonso Joseph Bandeira 
José Guimarães Lúcio Vale 
Luciano Castro _doPStlSlJEWPPS Marinha Raupp 
Natan Donadon Mauro Lopes 
Rebecca Garcia Neudo Campos 
(Dep. do PV ocupa a vaga) Paulo Rocha 
(Dep. do PSBIPDTIPCdoBlPMN Zé Geraldo 
ocupa a vaga) 
1 vaga Zequinha Marinho 

PSDBIDEMlPPS 
Jairo Ataide Abelardo Luplon 
Lira Maia IIdertei Cordeiro 
(Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRlPTB/PSC/PTC Mareio Junqueira 
IPTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Moreira Mendes 
(Dep. do PSB/PDT/PCdoBIPMN Urzeni Rocha 
ocupa e vega) 

(Dep.do 
1 vaga PMDB/PT/PP/PR/PTBIPSC/PT 

C/PTdoB ocupa e vega) 
PSBIPDTIPCdoB/PMN 

Marcelo Serafim Glovanni Queiroz 
Maria Helena Mauro Nazit 
Sebastíão Bala Rocha _do 
PSDB.'DEJNF'PS Perpétua Almeida 

Vanessa Grazziolin 
PV 

Líndomar Garoon - do 
F'IoIOM'TIPF'lPR?T&'PSCIfoTCl?TIbEI 

PRB 
Marcos Anlonio _doF'SDMJEWiPF'$ 

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires 
Local: Anexo 11·Sala T- 59 
Telelones: 3216·6432 
FAX: 3216·6440 

COMISSÃO DE ciêNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 
INFORMÁTICA 

Presidente: Julio Semeghini (PSDB) 
l' Vice·Presidente: José Rocha (PR) 
2° Vice-Presidente: Paulo Bornhausen (DEM) 
3° Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR) 
Titulares Suplentes 

PMDBlPTIPP/PRIPTBIPSClPTCIPTdoB 
Beto Mansur carros Zarattini 
snae Pinto Cida Diogo 
Cristiano Matheus _doPS06'DOllPPS Eduardo Cunha 
Elismar Prado Fernando Ferro 
EurucioOliveira Frank Aguiar 
Guilherme Menezes Gerson Peres 
Jacar Bamalho Ibsen Pinheiro 
Jorge Bittar João Cartos Bacelar 



1° Vice-Presidente:Mendes Ribeiro Filho (PMDB) 
2° Vice-Presídente: Neucimar Fraga (PR) 
3" vlce-sresleente: Marcelo lIagiba (PMDB) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSCIPTC/PTdoB 

José Rocha Joaquim Beltrão 
Maria do Carmo Lara José Eduardo Cardozo 
Nazareno Fonteles Luiz CarfosBusato 

Paulo Piau .a~ <:tiPSOBiOEM1'PSPaulo Henrique Lustosa 
Paulo Roberto RebeccaGarcia 
Ratinho Junior Ricardo Barros 
Sandes Júnior Sablno Castelo Branco 
suas Câmara ",o,PSIIIPOT~N Takayama 
Walter Pinheiro Waldir Maranhão 
Wladimir Costa Wilson Braga 
Zequinha Marinho Wilson Santiago 
(Dep. do PSDBIDEMIPPSocupa (Dep. do PV ocupa a vaga) 
a vaga) 
(Dep. do PSDBIDEMIPPSocupa (Dep. S.PART. ocupa a vaga) 
a vaga)
 
(Dep.do PSDBIDEMIPPSocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS
 
a vaga) ocupa a vaga)
 
(Dep. do PSDBIDEMIPPSocupa
 
a vaga)
 

PSDBIDEMIPPS 
Bruno Rodrigues AlceniGuerra 
EduardoSciarra-<:tI 
PloIIo!iW1IPPIPIWT!WSCVTCIPT<:tIB Davi Alcolumbre 

Emanuel Femandes José Mendonça Bezerra 
Gustavo Fruet Júlio Cesar 
.Jorqinho Maluly LobbeNeto 

Moreira Mendes -~ 
FWOlWTlPf'~ClPTCIPT_José Anibal 

Julio Semeghini Nilmar Hulz 
Leandro Sampaio ProfessoraRaquel Teixeira 
Manoel Salviano __ <:ti 

RafaelGuerra FWDlWTIPPIPR.'Pf&C'SC/PT~O>II 

Paulo Bornhausen RaulJungmann 
Roberto Rocha--<:tI 
PIolt89T.fIP."R!PllWSCVTCIPT_ Rodrigo de Castro 

RõmuloGouveia __<:ti 
Zenaldo Coutinho PItD!WTII'I'~SCVTCIPT_ 

(Dep. do 
Vic Pires Franco PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PT 

C/PTdoB ocupa e vega) 
(Dep.do 
PMDBIPT/PPIPRlPTB/PSC/PTC 
IPTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do PV ocupa a vaga) 
(Dep.do PHS ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoBIPMN 
Enio Bacci Ana Arraes 
Luiza Erundina Arrosto Holanda 
Rodrigo Rollemberg Barbosa Neto 
Uldurico Pinto Djalma Berger 
Valadares Filho Márcio França 
(Dep.do 
PMDB/PTIPPIPRIPTB/PSCIPTC Marcos Medrado 
IPTdoB ocupa a vaga) 

PV 
Edson Duarte _<:ti 

FWOIl'PTIf'IWA:prnJPSoP!C'PTdoO 

Edigar Mão Branca Fábio Ramalho 
PHS 

Miguel Martini _<:tII'SOOUl:"",,,S 
S.PART. 

Juvenil Alves _<:ti 
PIorlS1'T~ClPTdoll 

Secretárioía): MyriamGonçalves Teixeira de Oliveira 
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, sala 49 
Telefones: 3216·6452 A 6458 
FAX: 3216-6465 

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE CIDADANIA 
Presidente: Leonardo Ptcclani (PMDB) 

Benedito de Lira 
Cândido Vaccarezza 
Carlos Bezerra 
Cezar Schirmer WIlJIo,PSOB.a:w."ps 
Colbert Martins 
Geraldo Pudim 
Gerson Peres 
Ibsen Pinheiro 
João Paulo Cunha 
José Eduardo Cardozo 
José Genoíno 
José Mentor 
Leonardo Picciani 
Magela 
Marcelo Guimarães Filho 
Marcelo Itagiba 
Maria Lúcia Cardoso 
MaurIcio Quintella lessa 
Mauricio Rands 
Mauro Benevides_~PSO.. 

Mendes Ribeiro Rlho 
Michel Temer 
Nelson Pellegrino 
Nelson Trad 
Neucimar Fraga 
Odair Cunha 
Paes Landim 
Paulo Maluf 
Paulo Teixeira 
Regis de Oliveira 
Sérgio Barradas Carneiro 

Sérgio Brito _~"58IPDT~N 

Vicente Arruda ",?o,PSIlM:EI.IW5 
Vilson CovaUi 
Vital do Rêgo Filho "'?<:tIPV 
Wilson Sanliago 
(Dep. do PSDBIDEMIPPSocupa a 
vage) 

PSDBIDEM/PPS 
Antonio Carlos Magalhães Neto _<:ti 
PIolOBlPT.fIP~ClPTdoll 

Bonifácio de Andrada 
Bruno Araújo 
Edmar Moreira 
Edson Aparecido 

Efraim Rlho 

Felipe Maia 
Indio da Costa 
.hrtatry Junior 
Mendonça Prado 
Moreira Mendes 
Paulo Magalhães 
Renato Amary 
Roberto Megalhães 
RonaldoCunha Lima 
Silvinho Peccloli 
Zenaldo Coutinho 
(Dep.do 
PMDBIPT/PP/PRlPTB/PSC/PTCIPT 
doB ocupa a vaga) 
(Dep.do 
PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSCIPTC/PT 
doB ocupa a vaga) 

Alexandre Santos 
Antonio Bulhões 

Antônio Carlos Blff 
Aracely de Paula 

Ameldo Faria de Sá 
Carlos Abicalil 

..'Carlos Willian 
Décio Lima 

Dilceu Sperafico 
Domingos Dutra 
Eduardo Cunha 
Fátima Bezerra 
Femando Diniz 
George Hilton 

Hugo Leal 
lriny Lopes 

João Magalhães 
Jofran Frejat 

José Pimentel 
Laerte Bessa WIlJI<:tIPV 

Luiz Couto 
Maria do Rosário 
Odílio Balbinotti 

Pastor Manoel Ferreíra 
RicardoBarras 
Rubens Otonl 

Sandes Júnior 
Sandro Mabel 

Tadeu Filippelli 
VeJoso 

WJadimir Costa 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS 

ocupa a vaga) 
1 vaga 

Albano Franco 

Alexandre SilveIra 
André de Paula 

Ayrton Xerez 
Fernando Coruja 

Humberto Souto WIlJIdo
1'III(}9.'PTIPPIPR.'FllWSQP'TCIPT<:tIB 

Jerônimo Reis 
João Almeida 
João Campos 

José Aníbal 
José Carlos Aleluia 

Matteo Chiarelli 
Mussa Demes 

Paulo Bornhausen 
Pinto narnaraty 
Ricardo Tripoli 

Sebastião Madeira 

Solange Amaral 

WilliamWoo 



PSBIPDT/PCdoBIPMN 
Ciro Gomes Beta Albuquerque 
Rávio Dino Chico Lopes 
Francisco Tenor1o Edmllson Valentim 
Márcio França Gonzaga Patriota 
Sandra Rosado Pompeode Mattos 
Valtenir Pereira Rogério Marinho 
Wolney Queiroz Severlano Alves 
(Dep. do 
PMDB/PT/PPIPRlPTBIPSClPTC/PT Vieira da Cunha 
doB ocupa a vaga) 

PV 
MarceloOrtiz Sarney Filho 
(Dep.do (Dep.do 
PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSCIPTC/PT PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCI 
doB ocupa a vaga) PTCIPTdoB ocupa a vaga) 

PSOL 
(Dep.do 
PMDBIPT/PPIPRlPTBIPSC/PTC/PT Chico Alencar 
doS ocupa a vaga) 
Secrelério(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) 
I" Vice-Presidente: Cartos Sampaio (PSDB) 
2" Vice-Presidente: Giacobo (PR) 
3D Vice-Presidente: Walter lhoshi (DEM) 
Titulares Suplentes 

PMDBlPT/PPIPRlPTB/PSC/PTCIPTdoB 
Antonio Cruz Anlbal Gomes _6>P't 

Eduardoda Fonte Celso Russomanno 
FernandoMelo DevanirRibeiro 
Giacobo ,,"''''OMlelWPS Leandro Vilela 
José Carlos Araújo MarceloGuimarães Rlho 
Lea Alcântara "O>I'SD6«olJPP9 Maria do Carmo Lara 
Luciana Costa ".do "StlMl(IM'!'8 Mauricio Trindade 
Luiz Bassuma Max Rosenmann 
Luiz Bittencourt Miguel Corrêa Jr.· 
Nelson Goatten Paes Landim 
Ricardo Izar Retinha JunIor 
Tonha Magalhães Sérgio Brito ..6>PS&"OT~N 

Vinicius Carvalho (Dep. do PSOL ocupa a .ega) 
(Dep. do PHS ocupa a vaga) 

PSDBIDEMIPPS 
Carlos Sampaio Bruno Araújo 
Cezar Sllvsstn Efraim Filho 
Walter lhcshl Fernando de Fabinho 
(Dep.do 
PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSC/PT Leandro Sampaio 
C/PTdoB ocupe a vaga) 
(Dep. do 
PMDB/PT/PPIPRlPTBIPSC/PT Nilmar Ruiz 
C/PTdoB ocupa e vaga) 
(Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRlPTBIPSCIPT Paulo Abi-ackel 
CIPTdoB ocupa a vage) 

PSB/PDTIPCdoBIPMN 
Ana Arraes Glvaldo Carimbão 
Barbosa Neto Sílvio Costa 

(Dep.do 
Chico Lopes PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSC/PT 

CIPT doB ocupa a vaga) 
Júlio Delgado ..6>PV 

PV 
(Dep. do

(Dep. do PSB/PDTIPCdoBIPMN PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSClPT 
ocupa a vage) C/PTdoB ocupa a vage) 

PSOL 
Ivan Valente" do 

PailDEWTIPPII'FIIJ'T'U'SC'l'Tcn>TdolI 

PHS
 
FellDeBornier  do 
PMtllWr,"I""AIPT8IPSC'PTC'PT_ 

Secrstáríola): Lllian de Céssia Albuquerque Santos 
Locai: Anexo 11, Pav. Superior, Aia C, sala 152 
Telefones: 3216·6920 A 6922 
FAX: 3216·6925 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INDÚSTRIA E COM~RCIO 

Presidente: Welllngton Fagundes (PR) 
I" Vice-Presidente: Albano Franco (PSDB) 
2" Vice-Presidente: Antônio Andrade (PMDB) 
3" Vice-Presidente: Vanderíel Macrls (PSDB) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPTIPP/PRlPTB/PSCIPTCIPTdoB 
Antônio Andrade Aline Corrêa 
Dr. Adilson Soares ..6>PHS Antonio Palocci 
Edson Ezequiel ..6>PSOl!IDEhl~ Armando Monteiro 
Fernando Lopes Caríos Eduardo Cadoca 
João Mala Celso Maldaner 
Jurandll Juarez João Paulo Cunha 

Nelson Marquezelli _6>
Lúcio Vale P$BIl'OT~" 

Miguel Corrêa Jr, Pracíano 
Reglnaldo Lopes Rocha Loures 
Renato Molling Vicentinho Alves 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
Wellington Fagundes ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB/DEMIPPS ocupa 
a vaga) 

PSDBIDEMlPPS 
Albano Franco Emanuel Fernandes 
Fernando de Fablnho Guilherme Campos 
Osório Adriano Jairo Atalde 
Rodriao de Castro ~. do 

I'IIIDIIf"f~FRIPlM'SC'P'TCIP'T...a Leandro Sampaio 

Vanderiei Macris Luiz Paulo Ve\lozo Lucas 
(Dep. do Waldir Neves _6>
PMDBIPTlPPIPRlPTBIPSC/PTCI ~_~C'PT_ 

PTdoB ocupa a vaga) 
PSBIPDTIPCdoB/PMN 

Dr. Ubleli Fernando Coelho Filho 
(Dep. do 

Evandro Milhomen PMDB!PTIPPIPRlPTB/PSCIPT 
CIPTdoB ocupa a vaga) 

PHS 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRlPTBlPSClPTCI Miguel Martini 
PTdoB ocupa a vaga) 
Secretério(a): Lin Israel Costa dos Santos 
t.ocàí: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala T33 
Telefones: 3216-6601 A 6609 
FAX: 3216-6610 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
Presidente: Zezéu Ribeiro (PT) 
10 Vice-Presidente: Angela Amln (PP) 
2° Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB) 
30 Vice-Presidente: Edson Santos (PT) 
TItulares Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRlPTB/PSClPTCIPTdoB 
Angela Amin Chico da Princesa 

t Davi Alves Silva Júnior" do
Edson San os PSIL"llT~N 

Eliene Uma WIIlIO>PSOOOElM'PB Hermes Parcianello 
Jackson Barreto __ 6> PSDB.Ol:ll."'" José Guimarães 



João Leão Luiz Bittencourt 
José Airton Cirilo Paulo Rober1o _"'PSIlPOT"'C<bllIP!IIN 
Lázaro Botelho Paulo Rubem Santiago 
Luiz Carlos Busato Pedro Eugênio 
Marcelo Melo Pedro Henrv 
Marinha Raupp Rose de Freitas - do PStIIlItIE~ 
Zezéu Ribeiro Sérgio Moraes 

(Dep. do PSDBIDEM/PPS 
(Dep. do PV ocupa a vaga) ocupa a vaga) 

(Dep. do PV ocupa a vaga) 
PSDB/DEM/PPS 

Fernando Chucre André de Paula 
Solange Amaral Carlos Brandão 
(Dep. do Gustavo Fruet ."",,<b
PMDBÍPTlPP/PRlPTBIPSC/PTC PIIlDlW7""_lM'SCiFTCH'ldoB 

/PTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDBIPTlPP/PRlPTB/PSC/PTC Renato Amary 
/PTdoB ocupa a vaga) 
1 vaga Rogerio Lisboa 

(Dep. do 
PMDB/PTlPP/PRlPTB/PSC/PT 

C/PTdoB ocupa a vaga) 
PSBIPDT/PCdoBIPMN 

(Dep. do 
Ademir Camilo PMDB/PT/PPIPR/PTB/PSC/PT 

C/PTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

Laurei Moreira PMDBIPT/PP/PRlPTB/PSC/PT 
C/PTdoB ocupe a vaga) 

1 vaga. 1 vaga 
PV 

José Paulo Tóffano _do Rober1o Sanliaoo ..do 
PWD!WTll'P!'PIWl8/P8CIF'TrHTdoB PIIlDIWT""~KJprCH'ldoll 

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita 
Local: Anexo 11. Pavimento Superior, Ala C. Sala 188 
Telefories: 3216·6551/6554 
FAX: 3216·6560 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 
Presidente: Luiz Couto (PT) 
l t1 Vice-Presidente: 
2" Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT) 
3" Vice-Presidente: Pastor Manoel Ferreira (PT8) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PRIPTB/PSC/PTC/PTdoB 
lriny Lopes Adão Pretto 
Janete Rocha Pietá Oalva Figueiredo 
Joseph Bandeira 'Il/I'I<bPSOBIDEt.lIPPEi Filipe Pereira 
Lincoln Portela _<bPSl!~TIF'CdolWMN Henrique Afonso 
Lucenira Pimentel José Linhares 
Luiz Couto Jusmari Oliveira _doPHS 
Pastor· Manoel Ferreira Paulo HenriqueLustosa 
Pedro Wilson Vicentinho 
Suely-doPl1S (Dep. do PV ocupa a vaga) 
Veloso 1 vaga
 
(Dep. do PVocupa a vaga)
 
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
 

PSDBIDEMIPPS 
Geraldo Thadeu Claudio Cajado 
Mattao Chiarelli Eduardo Barbosa 
Pinto Itamaraty João Almeida 
(Dep. do 
PMDB/PT/PPIPR.'PTB/PSC/PTC Otavio Leue 
/PTdoS ocupa a vaga) 
1 vaga 1 vaga 

PSBIPDT/PCdoBIPMN 
(Dep. do 
PMDBIPT/PPIPRlPTBIPSClPTC Janele Capiberibe 
/PTdoÍl ocupa a vaga) 

1 vaga Sueli Vidigal 
PHS 

(Dep. do (Dep. do 
PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSCIPTC PMDBIPT/PP/PRlPTB/PSC/PT
 
IPTdoB ocupa a vaga) C/PTdoB ocupa a vaga)
 

PRB
 
LéoVivas 1 vaga
 

PV
 
Antônio Roberto-do Df. Talmir- do
 

PIIlD!WT~SCA"TCH'ldol!PM06IPT"'P"'M'11WSCIPTClPTdoB 

PSOL 
Chico Alencar-do 
PlolD8lPT-"P-"M'l"M'SCoPTClPTdoIl 

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo 
Local:Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185 
Telefones: 3216-6571 
FAX: 3216·6580 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Presidente:Gastão Vieira (PMDB) 
1" Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT) 
2" Vice-Presidente: Frank Aguiar (PTB) 
3t1 Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMOB) 
Titulares Suplentes 

PMDBlPTIPP/PR/PTB/PSCIPTCIPTdoB 
Alex Canziani _doPSOe.tlEWPPS Angela Amin 
Angelo Vanhoni Angela Portela 
Anlonio Bulhões Beto Mansur 
Antônio Canos Biffi E/done Barbalho 
Canos Abicalil Eliene Lima 
Clcxfovil Hemandes Elismar Prado 
Fátima Bezerra Flávio Bezerra 
Frank Aguiar Gilmar Machado 
Gastão Vieira Jilmar Tano 

Márcio Reinaldo Moreira-do
Iran Barbosa PSOB.OEIM'PS 

João Matos Mauro Benevides 
Joaquim Beltrão _doPSOMlEWPPS Mauro Lopes 
Leio Coimbra Neilton Mulim 
Maria do Rosário PedroWilson 
Osvaldo Reis ReginaldoLopes 
Paulo Rubem Santiago Ricardo Izar 
Professor Setimo Saraiva Felipe 
Raul Henry '1Ig'I'" pSOB'{)E"",",S Solange Almeida 
Waldir Maranhão 
(Dep. do PSBIPDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

PSDBIDEMlPPS 
Clóvis Fecury Andreia Zilo 
Lobbe Nelo Bonifácio de Andrada 
Nice Lobão João Oliveira 
Nilmar Auiz Jorginho Maluly 
Paulo Renato Souza Ura Maia 
ProfessorRuy Pauletti Paulo Bornhausen 
Professora Raquel Teixeira PauloMagalhães 
(Dep. do 
PMDB/PTIPP/PRIPTB/PSC/PTC RaimundoGomes de Matos 
IPTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDBlPTlPP/PR/PTB/PSC/PTC Ronaldo Cunha Lima 
/PTdoB ocupa e vege) 
(Dep. do (Dep. do 
PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PT 
IPTdoB ocupa a vaga) C/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB/PDTIPCdoB/PMN 
Alice Portugal Oro Ubiali 
Anosto Holanda Eduardo Lopes 
Átila Lira Luiza Erundina 
Rogério Marinho .Ribamar Alves 
Severiano Alves _<b 



PV 
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) MarceloOrtiz 

PSOL 
Ivan Valente _ó:lPV 

Secretárlo(a): IracemaMarques 
Local:Anexo 11, Pav. Superior, Ala C. sala 170 
Telefones:3216·66221662516627/6628 
FAX: 3216·6635 

COMISSÃODE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 
Presidente: VirgnioGuimarães(PT) 
I" Vice-Presidente: EduerdoCunha (PMDB) 
Z' Vice-Presidente: AntonioPalocel(PT) 
3" Vice·Presidente: Pedro Eugênio(PT) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSClPTC/PTdoB 
Acélio Casagrande (Licenciado) Andre Vargas 
Aellon Freitas Bltac Pinto 
Antonio Paloccl Oertlto Merss 
Armando Monteiro Carlos Santana 
EduardoCunha Carlos Souza-.çoõ:lP9a. 

Filipe Pereira CarlosWillian 
João Magalhães Cezar Schirmer 
José Pimentel Colbert Martins 
Luiz Fernando Faria Leonardo Quintão 
MarceloAlmeida MaurícioQuintellaLessa _,*,PV 

Max Rosenmann Milton Montl 
Pedro Eugênio Nelson Bornier 
Pedro Novais Paulo Maluf 
Rocha Louras Renato Molling 
VignaUi RicardoBerzoini 
VirgílioGuimarães Sérgio BarradasCarneiro 

~D:.';ja~O PSDBIDEMIPPS ocupa Tarclsio Zimmermann 

Zonta 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS 

ocupaa vaga) 
PSDBIDEMIPPS 

AHredo Kaefer Bruno Araújo
EduardoGomes _Õ> 

ArnaldoMadeira I'IoIDM"TiPI'I'F'I'WTll.PSClPTCof'Tlk6 

Canos Melles João Biuar 
Félix Mendonça Jorge Khoury 
FernandoCoruja Julio Semeghini 
GuilhermeCampos-Õ> 

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSM'QT~ 

José CarlosAleluia - Õ> 
PIfOO'I'TIPI'IF'IWl'M'SCPTCIPT_ PauloRenatoSouza 

Júlio Cesar Rodrigode Castro 
Luiz Carlos Hauly Rodrigo Maia 
Luiz carreira Silvlnho Peccioli 
Mussa Demes 1 vaga 
Silvio Torres 

PSBIPOTIPCdoBIPMN 
João Dado CiroGomes 
ManoelJunior Fábio Farta 
SilvioCosta Mário Heringer 
(Dep. do PSDBIDEMIPPS ocupa (Dep.do PRBocupa a vage) a vaga) 

PV 
(Dep. do 

Fábio Ramalho PMDBIPT/PPIPRlPTBIPSC/PT 
CIPTdoBocupa a vaga) 

PSOL 
(Dep.do 

LucianaGenro PMDB/PTIPPIPR/PTB/PSC/PT 
C/PTdoBocupa a vaga) 

PRB 
Marcos Antonio_Õ> 

Secretánofa): MercelleR C Cevalcantl 
Locel: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136 
Telefones:3216-6654/665516652 
FAX:3216·6660 

COMISSÃODE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRAE CONTROLE 
Presidênte: Celso Russomanno(PP) 
1°více-Presídente: Márcio Reinaldo Moreira (PP) 
2°Vice-Presidente: PerpétuaAlmeida (PCdoB) 
3° Vice-Presidente: Leonardo Ouintão (PMDB) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PTIPP/PRlPTB/PSCIPTClPTdoB 
Cándido

Anlbal Gomes Vaccarezza 
CarlosWlIlian .ogeõ>PSDB""'-W.'Pl'S Eugênio Rabelo 
Celso Russomanno FlavianoMelo 
FernandoDlniz _õ>P8M'OT~~ Geraldo pudim 
LeonardoOumtãc João Magalhães 
Márcio Reinaldo Moreira José Mentor 

Luis Carlos 
Mário Negromonte Heinze 

Mauro
Olavo Calheiros Benevides 
Paulo Pimenta NelsonMeurer 

Virgnio
Pedro Fernandes Guimarães 
Praciano WladimirCosta 
RubensOtoni 
VadãoGomes 
WellingtonRoberto_mPSDMlEWil'J>S 

PSDBIDEM/PPS 
AyrtonXerez AHredo Kaefer 
HumbertoSouto ClaudioCajado 
SebastiãoMadeira Duarte Nogueira 
(Dep.do 
PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa Indio da Costa 
e vega) 
(Dep.do PSB/PDT/PCdoBIPMN ocupe e vaga) Manoel Salviano 
(Dep.eo 
PMDBIPT/PP/PRlPTB/PSC/PTCIPTdoB ocupa SolangeAmaral 
a vaga) 

PSBIPOTIPCdoB/PMN 
Damião Feliciano _õ>PSO&'!JE1.WPS B.Sá 
Manato João Dado 
PerpétuaAlmeida Julião Amin 
(Dep.do 
PMDB/PTIPP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
 
a vaga)
 
Secrelário(a):Maria Linda Magalhães
 
Local:Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 161
 
Telefones:3216·6671 A 6675
 
FAX: 3216·6676
 

1

COMISSÃODE LEGISLAÇAo PARTICIPATlVA
 
Presidente: EduardoAmorim (PSC)
 

0 Vice-Presidente: Carlos Willian (PTC)
 
2" Vlce-Pnlsidente: Silvio Lopes (PSDB)
 
3° Vice-Presidente: Eduardoda Fonte (PP)
 
Titulares Suplentes
 

PMDBIPTIPPIPR/PTBIPSClPTClPTdoB 
Carlos Willian Alex Canziani 
EduardoAmorfm FernandoFarro 
Eduardoda Fonte Jaime Martins 
Fátima Bezarra LeonardoMonteiro 
JacksonBarreto 6 vagas 
José Airton Cirilo 
Juranou Juarez 
Maria LúciaCardoso 
Pedro Wilson 



PSDBIDEMlPPS 
Affonso Camargo Arnaldo Jardim 
Alexandre Silveira Cezar Suveetrt 
Carros Brandão Claudio Cajado. 
IIderlei Cordeiro Claudio Diaz 
Lael Varella Edson Aparecido 
Urzeni Rocha Fernando Chucra 
(Dep. do 
PMDB/PTIPPIPR/PTB/PsCIPT Vanderlei Macris 
C/PTdoB ocupa a vaga) 
(Dep.do 
PMDBIPTIPPIPRlPTB/PsCIPT Vitor Penido 
CIPTdoB ocupa a vega) 
(Dep. do (Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRlPTBlPsCIPT PMDBIPTIPPIPRlPTBlPsCIPT 
CIPTdoB ocupa a vaga) ClPTdoB ocupa e vaga) 

PSBIPDTIPCdoBIPMN 
Belo Albuquerque (Dep. do PHs ocupa e vaga) 

(Oep.do 
Giovannl Queiroz PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSC/PT 

CIPTdoB ocupa a vaga) 
(Oep.do 

Gonzaga Patriota PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSClPT 
CIPTdoB ocupa a vaga) 

(Dep.do (Oep.do 
PMDB/PT/PPIPRlPTB/PsC/PT PMDBlPT/PP/PRlPTB/PsC/PT 
C/PTdoB ocupa a vaga) C/PTdoB ocupa a vaga) 

PV 
Ciro Padrosa José Peulo Tóffano 

PHS 
FelJpe 80mier vago õ:IP8M'D1J1'O:k>M'I.lH 

Secrétárloía): Ruy Ornar Prudenclo da Silva 
Local: Anexo 11, Pav.Superior, Ala A,sala 175 
Telefones: 3216-6853 A 6856 
FAX: 3216-6860 

COMISSÕES TEMPORARIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N· 22-A, DE 

1999, DO SENHOR ENIO BACCI, QUE "AUTORIZA O 
DiVORCIO APOS 1 (UM) ANO DE SEPARAÇÃO DE FATO OU 

DE DIREITO E DA OUTRAS PROVID~NCIAS",ALTERANDO O 
DISPOSTO NO ARTIGO 226, § 6", DA CONSTITUiÇÃO 

FEDERAL. 
Presiaenie: José canos Araújo (PR) 
1° Vice-Presidente: Cândido Vaccarezza (PT) 
2" Vice-Presidente: Geraldo Pudim (PMDB) 
3· Vice-Presidente: Mendonça Prado (OEM) 
Relator: Joseph Bandeira (PT)
 
Tltuléres Suplentes
 

PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSC/PTClPTdoB 
Amaldo Faria de Sá Angela Portsla 
Cândido Vaccarezza canosZaratllnl 
Geraldo Pudim Luciano Castro 
José Carlos Araújo Mendes Ribeiro Filho 
Joseph Bandeira Reglnaldo Lopes 
Marcélo Guimarães Alho . Roberto Britto 
ManaLúcia Cardoso 3 vagas 
Rebaces Garcia 
Sérgio Barradas cemaírc 

PsDBIDEM/PPS 
Bruno Araújo Bonifádo de Andrada 
Fernando Coruja Otavio Leite 
Julahy Junior 3 vagas 
Mendonça Prado 
Roberto Magalhães 

PSBlPDTIPCdoB/PMN 
Valadares Filho 2 vagas 
Wolney Queiroz 

PV 
Roberlo sentiago 1 vaga 

PSOL 
Luclana Genro Chico Alencar 
Secretário(a): José MariaAguiar de Castro 
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 170~A 

Telefones: 3216-6232 
FAX: 3216-6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N· 272-A, DE 

2000, QUE "DA NOVA RE!>AÇÃO À ALfNEA "C" DO INCISO I 
DO ART. 12 DA CONSTITUIÇAO E ACRESCENTA ARTIGO AO 
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS, 

ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE 
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO·. 

Presidente: Carlito Merss (PT) 
11} Vice-Presidenle: Leo Alcântara (PR) 
2' Vice-Presidente: Bruno Araújo (PsDB) 
3" Vice-Presidente: George Hilton (PP) 
Relator: Rita Camata (PMDB) 
Tltulare9 Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPTCIPTdoB 
Carnto Merss JairBolsonaro 
Fernando Lopes JoãoMagalhães 

. Leonardo 
FláVIO Bezerra Monteiro 
George Hilton Lucenira Pimentel 
LeoAlcântara Maria do Rosário 
Nilson Mourão Paes Landim 
Pastor Manoel Ferreira 3 vagas 
Pedro Wilson 
Rita Camata 
Takayama _G:>PSM'OT.K:d:I8.fI\Ill 

PSDBIDEMlPPS 
Bruno Araújo Humberto Souto 
Claudio Dlaz Ricardo Trípoli 

Wandenkolk
Moreira Mendes Gonçalves 
Ronaldo Cunha Lima 2 vagas 
Waller Ihoshi 

PSB/PDTIPCdoBIPMN 
Marcondes Gadelha Eduardo Lopes 
(Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRlPTB/PsCIPTCIPTdoB ocupa 1 vaga 
e vaga) 

PV 
Sarney Rlho 1 vaga 

PSOL 
Chtco Alencar IvanValente 
Secretár1o(a): Fátima Moreira 
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 170-A 
Terefones: 3216.6204 
FAX: 3216.6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 308-A, DE 

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32 
E 144, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLfCIAS 

PENITENCIARIAS FEDERAL E ESTADUAIS". 
Prasidente: Nelson Pellegrino (PT) 
1° Vice-Presidente: Neuclmar Fraga (PR) 
2· Vice-Presidenle: William Woo (PsOB) 
3' Vice-Presidenle: Mendonça Prado (DEM) 
Relator: Ameldo Farta de Sá (PTB) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTBlPsCIPTCIPTdoB 
Afonso Hamm Francisco Rossi 
Arnaldo Faria de Sá Lincoln Portela 
Fernando Melo 7 vagas 



COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERViÇO PÚBLICO 

Presidente:Nelson Marquezelli (PTS) 
1°Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTS) 
2" Vice-Presidente: Wilson Braga (PMDB) 
3° Vice·Presidente: Paulo Rocha (pn 
Titulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSC/PTC/PTdoB 
Edgar Moury Átila Lins 
Edinho Bez Augusto Farias 

Cartos Alberto 
Eudes Xavier Canuto 
Goreis Pereira Eduardo Valverde 
Marco Maia Filipe Pereira 
Mauro Mariani (Licenciado) Iran Barbosa 
Milton Monti _doI'SoC6'D'EM'A'9 Jovair Arantes 
Nelson Marquezelli laerte Bessa 
Paulo Rocha Luciano Caslro 
Pedro Henry Nelson Pellegrino 
Sabino Castelo Branco _""PSIlMlEIM'PS Pape Vargas 
Sandro Mabel"lJ'IdoP8L'lW€MlPP9 2 vagas 
Tadeu Filippelli 
Tarcísio Zimmermann 
Vicentinho 
Wilson Braga 

PSDBIDEMlPPS 
Carlos Alberto 

Andreia Zito Leréia 
José Cartos Vieira Cláudio Magrão 
Aodrigo Maia Eduardo Barbosa 
Thelma de Oliveira Fábio Souto 
(Dep. do PSB/PDTlPCdoB/PMN ocupa a India da Costa 
vaga) 
(Dep.do 
PMDB/PT/PPIPR/PTB/PSC/PTClPTdoB João Campos 
ocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDBIPT/PPIPRlPTB/PSC/PTC/PTdoB João Oliveira 
ocupa a vaga) 
(Dep.do 
PMDBlPT/PP/PRIPTBIPSClPTClPTdoB Marcio Junqueira 
ocupa a vaga) 

PSBIPDT/PCdoB/PMN 
Daniel Almeida Maria Helena 

Sebastião Bala Manuela O'ávila _"'PSDMlElM'PS 
Rocha 

Vanessa
Mauro Nazif Grazziotin 
Paulo Pereira da Silva 

PV 
Edigar Mão 

Roberto Santiago Branca 
Sscretártota): Anamélla Ribeiro Correia de Araújo 
Local: Anexo 11, Sala T 50 
Telefones: 3216-6805/6806/6807 
FAX: 3216-6815 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
Presidente: Lídice da Mala (PSB) 
1° Vice-Presidente: Brizola Neto (PDT) 
~ Vice-Presidente: Sueli Vidigal (POT) 
3° Vice-Presidente: Fâbio Faria (PMN) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSC/PTC/PTdoB 
Amon Bezerra Alex Canziani _"'P6lM'OT~N 

Carlos Eduardo Cadoca Antonio CIlIZ 
Carlos Wilson Asdrubal Bentes 
Oeley Cida Dloqo 
Eugênio Rabelo Edinho Bez 

Edson Santos 
Francisco Rossi Eudes Xavier 
Gilmar Machado Joaquim gettrão 
Hermes Parcianello José Rocha 
Jurandy Loureiro _",PSOB/OEI.IWS Jurandil Juarez 

Fátima Palaes 

Marcelo Teixeira _"'I'Sl:J&UEIol""'S OdairCunha 
Pedro Chaves _"'PSOIWElM'PS 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

PSDBIDEMlPPS 
Otavio Lelle Andreia Zito 
(Dep. do PSBIPDTIPCdoB/PMN Bruno Rodrigues 
ocupa a vaga)
 
(Dap. do PSBIPDTlPCdoB/PMN
 Eduardo Scíarra 
ocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPT Luiz Carlos Setim 
C/PTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDBIPTIPP/PRlPTB/PSClPT Marcos Montes 
CIPTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDB/PTlPP/PRlPTBlPSCIPT Silvio Torres 
ClPTdoB ocupa a vaga) 

PSBIPDTIPCdoBIPMN 
Abelardo Camarinha Valadares Filho 

(Dep. do 
Brizola Neto PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSCIPT 

ClPTdoB ocupa a vaga) 
Djalma Berger _",P5DMlElIliPP8 (Dep. do PRB ocupa a vaga) 
Fábio Faria _"'PSDIl.'DlM'I'f'S 

Lldice da Mata 

Sueli rY~~~I-'" 
Pll!DlW1 lU'StIPl"tHTlloIl 

PRB 
Marcos Antonio Y"",OoPSIWIJT_90W'l 

Secretário(a): James lewis Gorman Junior 
Local: Anexo 11, Ala A, Sala 5,Térreo 
Telefones: 3216-6831 16832/6833 
FAX: 3216-6835 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 
Presidente: Eliseu Padilha (PMDB) 
10 Vice-Presidente: 
20 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMOB) 
3° Vice-Prasidenta: Hugo Leal (PSC) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPR/PTBIPSCIPTCIPTdoB 
Alberto Silva Angelo Vanhoni 
Aline Corrêa __ ",P50MlEMWS Anselmo de Jesus 
Camilo Cola Cristiano Malheus Y""'OoPSDBlODbW9 

Cartos Santana Edinho Bez 
Canos larattini João Leão 
Chico da Princesa José Airton Cirilo 
Davi Alves Silva Júnior _00 Jurandy tocrelro ?"?" 
PSS"OT_ PS8IPOT~_ 

nécio tjme Marcelo Castro 
Devanlr Ribeiro Marco Maia 
Or. Paulo Cesar Marinha Raupp 
Eliseu Padilha Mauro Mariani (Licenciado) 
Gladson Cameli Milton Monti 

Nelson Goetten _OoPSBIPDT~Hugo Leal 
Jaime Martins _OoPSOOl\llE_ Osvaldo Reis 
Jilmar Talto Pedro Femandes 
José Santana de Vasconcellos 
_ '" PSIlBOEM"'" Rita Camala 

Mauro Lopes Roberto Britto 
Silas Câmara _OoPSM'OT~"'NMoises Avelino 

Nelson Bomier Zezéu Ribeiro 
Ricardo Barros 1 vaga 



1 

r 

[rts de Areújo Leonardo Monteiro 
JairBolsonaro Magela 
JoãoCartas Bacelar Marcelo Castro 
Laerte Bessa Maurfclo Aands 
Nilson Mourão Paes Landim 
Ricardo Berzoini Ragis da Olivalra 
Takayarna (Oep. do PSOBIDEMIPPS ocupa a vaga) 
2 vagas (Oap. do PSOL ocupa a vaga) 

(Oap. do PSOBIDEMIPPS ocupa a vaga) 
PSOBIDEMIPPS 

André de Paula ArnaldoJardim 
Antonio Cartos Arnaldo MadeiraMendes lhama 
Augusto Carvalho Humberto Souto ••óoP\lllCIWT.w'-"'l&'I'SCIPTC'PTdoB 

Claudio Cajado Julahy Junior 
Francisco Rodrigues Luiz Canos Hauly 
João Almeida Marins Maggessi _IloPVtIM'T"'''fl'A.'Pf'M'SCo9l'('#fóoe 

José Mendonça Professor Ruy PauletllBezerra 
RaulJungmann Roberto Magalhaes 
WilliamWoo Vlc Pires Franco 

WaRer lhoshl 
1 vaga 

PSBIPOTIPCdoBIPMN 
Aldo Rebelo Laurez Moreira 
Eduardo Lopes Manoel Junior 
Marcondes Gadelha Marcelo Seraflm 
Vieirada Cunha Severiano Alves 

PV 
Femando Gabeira José Fernando Aparecidode Oliveira 

PSOL 
tuctana Genro .. doPfl(Ollll7T-"P_'"llf'll~Tdall 

Secretário{a): Fernando Luiz Cunha Rocha 
Local: Anexo 11, Pav. Superior, AlaA, sala 125 
Talefones: 3216·673916738 16737 
FAX: 3216-6745 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO 

1

CRIME ORGANIZADO
 
Prasidanta: João Campos (PSOB)
 

0 Vlce·Prasidante: Pinto Itamaraly (PSOB)
 
2° Vice·Presiden1e: Raul Jungmann (PPS)
 
3' Vica·Prasidanta: Laarte Bessa (PMOB)
 
Titulares Suplentes
 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTCIPTdoB 
ArnaldoFaria de Sá AfonsoHamm 
Fumando Melo Alax Canzlanl 
José EduardoCardozo lrinyLopes 
Laerte Bossa José Genorno 
Lincoln Porteis Marcelo Almeida 
Marcelo lIaglba Mauro Lopas 
Paulo Pimenta Mendes Ribeiro Filho 
Rita Camala Nellton Mullrn _õ>PV 

Sérgio Moraes Neuclmar Fraga 
(Oap. do PSOBIOEMIPPS ocupa P lo R ba Sanll go
a vaga) eu uma 

Pedro Chaves 
PSOBIDEMIPPS 

Alexandre Silveira ""lI"G> Antonio Carlos Magalhães 
PMDM'T~C:.PTdall Nato 
Edmar MoreIra Canos Sampaio 
Guilherme Campos José Anlbal 
João Campos Vlc Pires Franco 
Manna Maggessl WilliamWoo 
Pinto Itamaraty 
Raul Jungmann ..... <a:>I'Y 

PSBIPDTIPCdoBIPMN 
Francisco Tenorío Adamlr Camllo 
Vieira da Cunha Vallenlr Pereira 

PV 

(Oep. do 
S 1(Oap. do P OB OEMIPPS ocupa PMOBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPT 

a vaga) , 
. CIPTdoB ocupe a vaga) 

Secrelárto(a): Kália da Consolação dos Santos Viana 
Local: Anexo li, Pavlmento'Supenor - Sala 166-C 
Telefones: 3216·6761 16762 \, 
FAX: 3216·6770 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMJLIA 
Prasldanta: Jorge Tadeu Mudale'n IDEM) 
I' Vlce-Prasldanla: Alcani Guerra (OEM) 
2° Vice-Presidente: Aibamar Alves (P5B) 
3' Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB) 
Tllulara. Suplentea 

PMOBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTCIPTdoB 
Acélio Casagrande (Licanciado) Angela Portela ""lI" do PSOMlEW1'P5 

Armando Abflio ""lI"<kIP9DOOEMm'9 . Antonio Bulhões 
Arnaldo Faria da Sá Clodovil Hernandes 
Chico O'angelo -; Di'. Rosinha 
Cida Ologo Eduardo da Fonte 
DarcfsioPerondl GorelePereira 
Eduardo Amortm Guilherme Menezes 
Geraldo Resende '.dlIPSCill'OEW.Wl1 íris de Araújo 
Henrtque Fontana Janata Rocha Pletá 
Jofran FraJat Lalo Coimbra 
José Unhares Lucenlra Pimentel""lI"<kIPSOI. 

Marcelo castro Luciana Costa 
MaurIcio Trindade Nazareno Fonteles 
NeUton Mulim ....<kIPSOI. Pastor Manoel Ferreira 
PepeVargas Professor Setimo 
Rlla cemata SimãoSesslm 
Robarto Britto Vllal do Rêgo Filho 
Saraiva Felipe 2 vagas 
Solanga Almeida 
1 vaga 

PSOBlDEMIPPS 
Alceni Guerra Affonso Camargo 
Oro Pinotti André de Paula 
Eduardo Barbosa Efraim Filho 
Germano Bonow Geraldo Thadeu 
João Bmar Indio da Costa 
Jorge TadeuMudalen Leandro Sampaio 
Rafael Guerra Leonardo Vilela 
Raimundo Gomes de Matos NiceLobão 
(Oap. do 
PMOBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPT Thelma de Oliveira 
CIPTdoB ocupa a vaga) 
(Oap. do (Oep. do 
PMOBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPT PMOBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPT 
CIPTdoB ocupa a vaga) ClPTdoB ocupa a vaga)
 

PSBIPDTIPCdoBIPMN
 
JO Moraas Alice Portugal
 
Máno Hanngar Manato
 
Rlbamar Alves Marcondes Gadelha
 
(Oap. do PRB ocupa a vaga) Sabastlão Bala Rocha
 

PV 
Oro Talmlr Oro Nechar 

PSOL 
(Oap.do (Oep.do 
PMOBlPTIPPIPRlPTBlPSCIPT PMOBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPT 
CIPTdoB ocupa a vaga) CIPTdoB ocupa a vaga) 

PRB 
CleberVerde ."""dol!'llO'1'OT....Cdo6!PIIlN 

Secrelário(a): Wagner Soares Padilha 
Local: Anexo 11, Pav. Supertor, Ala A, sala 145 
Telefones: 3216·678716781 A 6786 
FAX: 3216·6790 



1 vaga 
PSDBIDEMlPPS 

Geraldo Thadeu Eduardo Sciarra 
Guilherme Campos Fernando de Fabinho 
João Oliveira 3 vagas 
Otavio Leite 
Silvio Lopes 

PSBIPDTIPCdoBIPMN 
Eduardo Lopes Paulo Pereira da Silva 
Luiza Erundina Sandra Rosado 

PV 
Dr. Talmir 1 vaga 
Secretário(a): Miriam Cristina Gonçalves Quintas 
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122 
Telefones: 3216-669216693 
FAX: 3216-6700 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVÓLVIMENTO 
_ . SU~TENTÁVEL 

Presidente: Nilson Pinto (PSDB) 
10 Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM) 
2° Vice-Presidente: Ricardo Trípoll (PSOB) 
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PSOB) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTCIPTdoB 
Bemardo Ariston Homero Pereira 
Leonardo Monteiro lran Barbosa 
Mário de Oliveira Max Rosenmann 
(Oep. do PV ocupa a vaga) Moacír Micheletto 
(Dep. do PSDBIOEMIPPS ocupa 

Paulo Teixeira 
a vaga)
 
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Roberto Balestra (Licenciado)
 
(Dep. do PSBIPDTIPCdoBIPMN
 

(Dep. do PV ocupa a vaga) ocupa a vaga)
 
(Dep. do PSDBIOEMIPPS ocupa (Dep. do PSDBIDEMlPPS
 
a vaga) ocupa a vaga)
 
(Dep. do PSDBIDEMlPPS ocupa
 

(Dep. do PV ocupa a vaga) 
a vaga) 

(Dep. do 
1 vaga PSBIPDTIPCdoBIPMN ocupa a 

vaga) 
PSDBIDEMIPPS 

Fábio Souto Antonio Carlos Mendes Thame 
Arnaldo Jardim ...do

Gervásio Silva P>4lIWT_.m'P18lPSC'l"lCVT'*'II 

Jorge Khoury ".. <lo 
~1l(06II>T_.-nw8Cll'TCIPT<IoB Augusto Carvalho 

Marina Maggessi Gennano Bonow 
Nilson Pinto Luiz Carreira 
Onyx Lorenzoni Wandenkolk Gonçalves 
Ricardo Tripoli-<Io 
Pr.106'I"T-'''''Vf&IPSCII'TCVT<IoB 

Rodovalho .. <lo 
PKlBIPT_.-nM>SClPTCVTdolI 

PSBIPDTIPCdoBIPMN 
Givaldo Carimbâc Arnaldo Vianna 
Janele Capiberibe Rodrigo Rollemberg 
Reinaldo Nogueira-do Sergio Petecão r"?" 
PIoI06'I"T~CVTdo9 ~"'OIWT_T8'PSGf'TCVTdoB 

PV 
Edson Duarte -"" Anlônio Roberto - <lo 
~MD8'PT"'I'IPRIPf&'P8CII'TCVT""B I'MOO'PT""".-nM>SCII'TCVT<IoB 

Or. Nechar- do 
Sarney Filho PMOWP1_J'F'IW1lWSClPTCVTI1JB 

Fernando Gabeira 
S.PART. 

Juvenil Alves-<Io 
Pr.106'I"TlPPlPIWltM'SCoVICVTdoB 

Secretário(a): Aurenitton Araruna de Almeida 
Local: Anexa 11, Pav. Superior, Ala C, sala 142 

Telefones: 3216-6521 A 6526
 
FAX: 3216-6535
 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 
Presidente: José Otávio Germano (PP) 
1° Vice-Presidente: Eduardo Valverde (PT) 
2° Vice-Presidente: Neudo Campos (PP) 
3° Vice-Presidente: Vitor Penido (OEM) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPT/PP/PRIPTBIPSCIPTCIPTdoB 
Alexandre Santos Aellon Freitas _11JPSM'DT~tl 

Andre Vargas Beta Faro 
Bel Mesquita Chico O'angelo 
Cartas Alberta Canuto Oeley 
Eduardo Valverde Edinho Bez 
Emandes Amorim João Maia 
Femando Ferra João Matos 
João Pizzolatti Jorge Bittar 
José Otávio Gennano José Santana de Vasconcellos 
Neudo Campos Luiz Bassuma 
Rose de Freitas Luiz Femando Faria 
Simão Sessim Marinha Raupp 
Vander Loubet Nelson Meurer 
Vicentinho Alves Paulo Henrique Lustosa 
Zé Geraldo 'rance 
(Dep. do PSDB/DEMIPPS 

Valdir Colatto 
ocupa a vaga) 

Waller Pinheiro 
PSDBIDEMlPPS 

Amaldo Jardim Felipe Maia 
Belinho Rosado '.<10 
PWOM'T_IPJWTM'SCHTCIPTdolI Gsrváslo Silva 

Carlos Alberto leréia João Almeida 
Eduardo Gomes José Carlos Aleluia 
Luiz Paulo Vellozo Lucas Leandro Sampaio 
Mareio Junqueira Nilson Pinto 
Paulo Abi-ackel Rodovalho 
Rogerio Lisboa Urzeni Rocha 
Silvio Lopes 1 vaga 
Vitor Penido 

PSBIPDTIPCdoBIPMN 
Arnaldo Vianna Brizola Neto 
Edmilson Valentim Giovanni Oueiroz 
Julião Amin Jô Moraes 

(Dep. do 
Marcos Medrado PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPT 

CIPTdoB ocupa a vaga) 
PV 

José Femando Aparecido de 
Ciro Pedrosa 

Oliveira 
Secretário(a): Oamaci Pires de Miranda 
Local: Anexo 11, Térreo. Ala C, sala 56 
Telefones: 3216-6711 16713 
FAX: 3216-6720 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA 
NACIONAL 

Presidente: Vieira da Cunha (POT) 
1° Vice-Presidente: Marcondes Gadelha (PSB) 
2° Vice-Presidente: José Mendonça Bezerra (OEM) 
3° Vice-Presidente: Augusto Carvalho (PPS) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSCIPTCIPTdOB 
Aracely de Paula Amon Bezerra 
Átila Lins Cartos Wilson 
Augusto Farias Colbert Martins 
Cartito Merss Edio Lopes 
Or. Rosinha Edson Ezequiel 
Flávio Bezerra Geraldo Resende 
George Hilton Henrique Fontana 



NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR 
OUTRO ÓRGÃO. 

Presidente: Maria do Carmo Lara (PT) 
1° Vice'-Presidente: Marcelo Melo (PMDB) 

, 2° Vice-Presidente: Angela Amin (PP) 
.>, 3' Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM) 

Relator: Benato Amary (PSDB) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPT/PPIPRIPTB/PSC/PTClPTdoB 
Angela Amin Alax Canzíani 
Carlos Eduardo caocca Beto Mansur 
José E.duardo Cardozo Celso Aussomanno 
José Guimarães Edson Santos 
Luiz Bittencourt Homero Pereira 
Luiz Carlos Busato José Airton Cirilo 
Marcelo Melo Joseph Bandeira 
Maria do Carmo Lara Marcelo Almeida 
Ricardo Izar Zezéu Ribeiro 

PSDBIDEMlPPS 
Arnaldo Jardim Bruno Araújo 
Ayrton Xerez Ceza r Silvestri 
FernandoChucre EduardoSciarra 
Jorge Khoury Gervásio Silva 
Renato Amary Ricardo Trípoli>.<bP9Ol 

SolangeAmaral 
PSBIPDT/PCdoB/PMN 

Arnaldo Vianna Chico Lopes 
Marcelo Serafim Gonzaga Patriola 

PV 
José Paulo T6ffano Sarney Filho 

PSOL 
(Dep. do PSDBlDEM/PPS ocupa a 

Ivan Valente vage) 
Secretário(a):Leila Machado Campos 
Local: Anexo 11 - PavimentoSuperior- sala 170-A 
Telefonas: 3216.6212
 
FAX: 3216.6225
 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI N" 334, DE 2007, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A IMPORTAÇÃO, 
EXPORTAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSPORTE, 
ARMAZENAGEM, LIQUEFAÇÃO, REGASEIFICAÇÃO, 

DISTRIBUiÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE GAS NATURAL", 
ALTERANDO A LEI N' 9.478, DE 1997, NO QUE DIZ 
RESPEITO AO GAS NATURAL,INCLUINDO O GAS 

CANALIZADO. 
Presidente: Max Rosenmann(PMDB) 
1° Vice-Presidente: 
2<'> Vice-Presidente: 
3<'> Vice-Presidente: 
Relator: João Maia (PR) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PRIPTB/PSC/PTC/PTdoB 
Alax Canziani Arnaldo Faria de Sá 
Andre Vargas Beto Mansur 
Bel Mesquila Carlos Zarattini 
FernandoFerro Dalva Figueiredo 
João Maia Dr. Aosinha 
MarceloGuimarães Filho Geraldo Pudim 
Max Rosenmann João Carlos Bacelar 
NelsonMeurer Marinha Aaupp 
VenderLoubel Paes Landim 

PSDBlDEM/PPS 
ArnaldoJardim Edson Aparecido 
Amaldo Madeira João Almeida 
EduardoSciarra Jorge Khoury 
José Carlos Aleluia LeandroSampaio 
Luiz Paulo Vellozo Lucas Luiz Carreira 

PSB/PDT/PCdoBlPMN 

Brizola Neto Edmilson Valenlim 
Rodrigo Rollemberg Francisco 'renono 

PV 
José Femando Aparecido de Oliveira Ciro Pedrosa 

PSOL 
Ivan Valente 1 vaga 
Secretário(a): Fernando Maia Leão 
Local: Anexo 11 • Pavimento Superior- Sala 170-A 
Telefones: 3216-6205 
FAX: 3216-6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI N' 3937, DE 2004, DO SR. CARLOS
 

EDUARDO CADOCA, QUE "ALTERA A LEI N' 8.884, DE 11 DE
 
JUNHO DE 1994, QUE TRANSFORMA O CONSELHO
 

ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) EM
 
AUTARQUIA, DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A
 
REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM
 

ECONÔMICA E DA OUTRAS PROVID~NCIAS". 
Presidente: Vignatti (PT) 
1° Vice·Presidente: João Magalhães (PMDB) 
2° vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP) 
3° Vice-Presidente: Silvinho Peccioli (DEM) 
Relator: Ciro Gomes (PSB) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PR/PTBIPSC/PTCIPTdoB 
Augusto Farias João Maia 
Carlos Eduardo Cadoca Marcelo Guimarães Filho 
Cezar Schirmer Paes Landim 
Eduardo da Fonts Ricardo Barros 
Eduardo Valverde VadãoGomes 
João Magalhães 4 vagas 
Miguel Corrêa Jr. 
Sandro Mabel 
Vignatti 

PSDBIDEMIPPS
 
Antonio Carlos Mendes Thame Fernando de Fabinho
 
Cezar Silvestri Luiz Paulo Vellozo Lucas
 
Efraim Rlho Waldir Neves
 
Luiz Carlos Hauly Walter lhoshí
 
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 Bomier 
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz. 
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior· Sara 170·A 
Telefones: 3216.6201 
FAX: 3216.6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI N' 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
 
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO
 

URBANO E DA OUTRAS PROVID~NCIAS". 
Presidente: 
1° Vice-Presidente: 
2" Vice· Presidente: 
3° Vice-Presidente: 
Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSCIPTCIPTdoB 
Angela Amin Aline Corrêa 
Chico da Princesa Carlito Merss 
Jackson Barreto Devanir Ribeiro 
José Airton Cirilo Edinho Bez 
Mauro Lopes Gilmar Machado 
Paulo Teixeira Jurandy Loureiro 
Pedro Chaves Jusmari Oliveira 



Pedro Eugênio 2 vagas
 
Pedro Fernandes
 

PSDBIDEMIPPS 
Affonso Camargo Claudio Diaz . 
Arnaldo Jardim Fernando Chucra 
Carlos Sampaio Geraldo Thadeu 
EduardoSciarra Nilmar Ruiz 
José Carlos Vieira Vitor Penldo 

PSBIPDTIPCdoBIPMN
 
Marcelo Serafim JullãoAmin
 
1 vaga Silvio Costa
 

PV
 
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga
 

PSOL 
1 vaga 1 vaga 
Secretário(a): 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI N' 7.709, DE 2007, DO PODER
 

EXECUTIVO,QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N·S.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 DA OUTRAS PROVID~NCIAS". 

Presidente:Tadeu Filippelll (PMDB) 
1° Vice·Presidente: 
~ Vice-Presidente: 
3° Vice-Presidente: 
Reletor: Márcio Ralnaldo Moreira (PP) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSClPTCIPTdoB
 
José Eduardo
 Hugo Leal Cardozo
 
Márcio Reinaldo
 José Santana de Vasconcellos Moreira
 
MiUon Monti Leio Coimbra
 
Paes Landim Leo Alcântara_doPSa. 

Paulo Teixeira Luiz Couto 
Pedro Chaves MaurfcloRands 
Pepe Vargas Pedro Eugênio 
Rita Camata Renato Molling 
Tadeu Rlippelli Vital do Rêgo Filho 

1 vaga 
PSDBIDEMIPPS
 

Arnaldo Madeira ArnaldoJardim
 
Humberto Souto Bruno Araújo
 
Jorge Khoury Carlos Alberto Leréia
 
Jorginho Maluly Eduardo Sciarra
 
Luiz Carlos Hauly Marcos Monles
 

PSBIPDTlPCdoBIPMN
 
Francisco Tenorio Osmar Júnior
 
JuliãoAmin Valtenlr Pereira
 

PV
 
Dr. Talmlr Roberto Santiago
 

PSOL
 
(Dep.do 

Luciana Genro PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSC/PTCIPTdoB 
ocupa a vaga) 

Secrelário(a): Maria Terezinha Donali 
Local: Anexo II - PavlmentoSuperior - sala 170-A 
Telefones: 3216-6215 
FAX: 3216-6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIRPARECER AO
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N'l, DE 2007, DO
 

PODER EXECUTIVO, QUE"ACRESCE DISPOSITIVO ALEI
 
COMPLEMENTAR N" 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".
 

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO- PAC) 
Presidente: Nelson Meurer (PP) 
1° Vice-Presidente: 

'. 
i 

3
:zo Vice·Presidente:
 

D Vice-Presidente:
 
Relator: José Pimentel (PT)
 
Tltuleres Suplentes
 

PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPTCIPTdoB 
Armando Monteiro Fátima Bezerra ~I 
Eduardo Valverde Gorete Pereira 
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria 
José Pimentel Paes Landim 
Leonardo Qulntáo Rocha Loures 
Lúcio Vale 4 vagas 
Mauro Benevides 
Nelson Meurer 
Paulo Rubem 
Santiago 

PSDBIDEMIPPS 
Alfredo Kaefer Claudio Oiaz 
Augusto Cervalho Silvio Lopes 
Mussa Demes 3 vagas 
ZenaldoCoutinho 
1 vaga 

PSBIPDTIPCdoBIPMN 
Alice Portugal Pompeo de Ma«os 
Arnaldo Vianna (Dep. do PRB ocupa a vaga) 

PV
 
Fernando Gabelra Edson Duarte
 

PHS
 
Felipe Bomier Miguel Martini
 

PRB
 
Marcos Antonio... doPSB'PIlM'(::do>M'M'~ 

Secretário(a): Angélica Fielho 
Local: Anexo 11 - PaVÍmenlo Superior- sala 170-A 
Telafones: 3216-6218 
FAX: 32166225 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA
 
INVeSTIGAR AS CAUSAS, CONSEQÜ~NCIAS E
 

RESPONSAvEIS PELA CRISE DO SISTEMA DE TRAFEGO
 
AÉREO BRASILEIRO, DESENCADEADA APÓS O ACIDENTE
 

AÉREO OCORRIDONO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006,
 
ENVOLVENDO UM BOEING 737-800, DA GOL (VOO 1907), E
 

UM JATO LEGACY, DA AMERICA EXCELAIRE, COM MAIS DE
 

3
2

UMA CENTENA DE VITIMAS.
 
Presidente: Marcelo Castro (PMOB)
 
1° Vice-Presidenle: Eduardo Cunha (PMDB)
 

D Vice-Presidente:Solange Amaral (DEM)
 
D Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
 

Relator: Marco Mala (PT)
 
TllUlsres Suplen1es
 

PMDBJPTIPPIPRIPTBIPSCIPTClPTdoB 
Andre Vargas 
Belo Mansur 
Carlos Zaraítlni 
Eduardo Cunha 
José Carlos Araújo 
LeonardoQuintão 
Marcelo Castro 
Marco Maia 
Nelson Meurer 
Paes Landim 
Pepe Vargas 
WladimlrCosta 

Antonio Carlos 
Mendes Thame 
Geraldo Thadeu 
Gustavo Fruet 
Solange Amaral 
Vanderlel Macris 

Cândido Vaccarezza 
Carlos Willlan 
Edson Santos 

Eduardo Varverde 
Fálima Pelaes 
Rllpe Pereira 

Leo Alcântara. 
Luiz Fernando Farie 

Nelson Pellegrino 
Rocha Loures 

Sab\noCasteroBranco 
Sandes Júnior 

Sérgio Brito ",""'PSS'JIOl~1'l 

PSDBIDEMIPPS 

Arnaldo Jardim 

Canos Sampaio 
Davi Alcolumbre 

Efraim Filho 
Otavio Leite 



., 
"Marcelo Orf.iz Dr. Talmir 

PRB 
Léo Vivas Cleber Verde 
Secretárto(a): Valdivlno Tolentlno Filho 
Local: Anexo 11· Pavimento Superior· Sala 170·A 
Telefones: 3216·6206/6232 
FAX: 3216·6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
APROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 558-A, DE 

2006, DO SR. MENDES RIBEIRO FILHO, QUE "DISPÕE 
SOBRE A INCLUSÃO DA CPMF NAS DISPOSiÇÕES DO § 2' 
DO ARTIGO 76 DO ADCT DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL". 

Presidente: Pedro Novais (PMDB) 
l' Vlce·Presidente: Coibert Martins (PMDB) 
2' Vica·Presidente: Rodrigo de Castro (PSDB) 
3' Vice·Presidente: Sandro Mabel (PR) 
Relator: Antonio Palocci (PT) 
Tftulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTCIPTdoB 
Antonio Palocci Amon Bezerra 
Colbert Martins Átila Lins 
Eduardo Cunha Dalva Figueiredo 
José Eduardo D P I ce
Cardozo r. eu o sar 
Nelson Meurer Fátima Pelaes 
Nilson Mourão José Pimentel 
Pedro Fernandes Luiz Fernando Faria 
Pedro Novais OdelrCunha 
Sandro Mabel Vhal do Rêgo Alho
 

PSDBJDEMIPPS
 
Fábio Souto Anfonio Cartos Magalhães Nela
 
Julio Semeghlnl Antonio Carlos Mendes Thame
 
Moreira Mendes Fernando Coruja
 
Paulo Bornhausen Paulo Abi·ackel
 
Rodrigo da Castro Ronaldo Calado
 

PSBIPDTIPCdoBIPMN
 
JuliãoAmin Silvio Costa
 
Rogério Marinho (Dep. do PRB ocupa a vaga)
 

PV
 
Marcelo Drtlz Sarney Filho
 

PHS
 
Felipe Bomler Miguel Martinl
 

Secretário(a): Evellne Alminta 
Local: Anexo 11 • Pavimento Superior - Sale 170-A 
Telefones: 3216-621116232 
FAX: 3216-6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI ti" 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,
 

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MfNIMO A
 
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA
 

POLlTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023". 
Presidente: Júlio Delgado (PSB) 
1° Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT) 
2° Vice-Presidente: Ins de Araújo (PMDB) 
3° Vice-Presidente: Felipe Mala (DEM) 
Relator: Roberto Santiago (PV) 
Tltularee Suplentes
 

PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPTCIPTdoB
 
Ameldo Ferle de Sé Aline Corrêa
 
Edge M Carios Alberto 

r oury Canuto 
Geraldo Resende ,..cbPSOIWE_ Dr. Adilson Soares 
[ris de Araújo Eudes Xavier 
Marco Maia José Guimarães 
Pedro Eugênio Nelson Pellegrino 
Pedro Henry 3 vagas 

Relnhold Stephanes (Ucericiado) 
Sandro Mabel "
 
'rarcrslo Zimmennann "\
 

PSDBIDE~
Felipe Mala Andreia Zito 
Francisco Rodrlgues Efraim Filho 
José Anlbal Femando Chucre 

Fernandode Paulo Renato Souza '-" Fablnho 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPTCIPTdoB 1 vaga 
ocupa e vega) 

PSBIPDTIPCdoBIPMN " 
Júlio Delgado Daniei'Almeida '""" Paulo Pereira da Silva Sergio Pet':lcão 

PV 
Roberto Santlego LindomarGarçon. 

PRB 
Léo Vivas 1 vaga 
Secrelário(a): Veldivlno Tolentino Filho 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI ti" 1921, DE 1999, DO SENADO
 

FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 
ELéTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ
 

OUTRAS PROVID~NCIAS. 
Presidente: Leandro Sampaio (PPS) 
1° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB) 
20 Vlce·Presldente: 
3' Vlce-Presldanta: João Piuole«i (PP) 
Relator: Carios Zaranlni (PT) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTCIPTdoB 
AlexandreSantos Adão Pratto 
Carlos ZaraU'nl Carlos AlbertoCanuto 
Emandes Amorlm Neudo Campos 
Fernando Ferro NilsonMourão 
JacksonBarreto Pedro Femandes 
João PlzzolaUI Tonha Magalhães 
Molses Avelino 3 vagas 
Pedro Wilson 
Vicentlnho Alves 

PSDBIDEMlPPS 
Edson Aparecido ArnaldoJardim 
José CaríosAlalula Augusto Carvalho 
Leandro Sampaio Bruno Araújo 
Luiz Carlos Heuly • Femando de Fabinho 
Silvinho Peccioli 1 vaga 

PSBIPDTIPCdoBIPMN
 
Ana Arraes Chico Lopes
 
Sueli Vldigel Dagoberto
 

PV
 
Fábio Ramelho Roberto Santiago
 

PRB 
Léo Vivas 1 vaga 
Secretárro(a): Ana LúciaRibeiroMarques 
Local: Anexo 11 - Pavimentosupertor- sala 170-A 
Telefones: 3216-6214 
FAX: 3216-6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI N° 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO 

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2' NO ART. 41, DA LEI N° 6.766, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO 

PARÁGRAFO 1° O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO", 
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 



krinYLOpeS
 
Laer1e Bessa
 
Marcelo Ilagiba
 
Nelson Pellegrlno
 
NeucimarFraga
 
Vital do Rêgo Filho
 

PSDBIDEMIPPS
 
Jairo Ataide .Alexandre Silveira
 
Mendonça Prado Ayrton Xerez
 
Raul Jungmann Edson Aparecido
 
Aoorigo de Castro Pinto Itamaraty
 
WilriamWoo 1 vaga
 

PSBIPDT/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 11, PavimentoSuperior, Sala 170·A 
Telefones: 3216-6203/3216-6232 
FAX: 3216-6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
A PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 471-A, DE 

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO 
PARÁGRAFO 3" DO ARTIGO 236 DA CONSTITUiÇÃO 

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS 
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERViÇOS 

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI. 

I	 Presidente: Sandro Mabel (PR) 
10 Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB) 
2° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP) 
3° Vice-Presidente: 'rercrsto limmermann (PT) 
Relator: João Matos (PMDB) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTClPTdoB 
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá 
Andre Vargas Dr. Rosinha 
João Matos João Carlos Bacelar 
José Genoíno Luiz Bassuma 
LeonardoOuintão Moacir Micheletto 
Nelson Bomier Nelson Meurer 
Roberto Balestra (Licenciado) NelsonTrad 
Sandro Mabel Odair Cunha 
TarcísioZimmermann Regis de Oliveira 

PSDBIDEMlPPS 
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia 
Humberto Souto Raul Jungmann 
João Campos Zenaldo Coutinho 
Waldir Neves 2 vagas 
1 vaga 

PSBIPDTIPCdoB/PMN
 
Dagoberto Djalma Berger
 
Gonzaga Patriota Valadares Rlho
 

PV
 
MarceloOrtiz Ciro Pedrosa
 

PHS 
Miguel Martini Felipe Bornier 
Secretário(a):Aparecida de Moura Andrade 
Local: Anexo 11 . PavimentoSuperior - Sala 170-A 
Telefones: 3216-6207/6232 
FAX: 3216-6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
A PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 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 RONDÕNIA.
 

Presidente: Mauro Nazif (PSB) 
1° Vice-Presidente: 
2° Vice-Presidente: 
3° Vice-Presidente: 
Relafor: Eduardo Valverde (PT) 
Titulares Suplentes
 

PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB
 
Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel 
Eduardo Valverde Marcelo Melo 
Emandes Amorim Sabino Castelo Branco 
Fátima Pelaes Valdir Colstto 
eorete Pereira Zequinha Marinho 
Marinha Raupp 4 vagas 
Natan Donadon 
Rebecca Garcia 
1 vaga 

PSDBIDEMIPPS 
Andreia Zilo Carlos Alberto Leréie 
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa 
Moreira Mendes Ilderiei 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 . PavimentoSuperior- Sala 170-A 
Telefones: 3216-6204/6232 
FAX: 3216-6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
A PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 549-A, DE 

2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA 
PRECEITO AsDISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS, 

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR 
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA". 

Presidente: Vander Loubet (PT) 
1° Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB) 
2° Vice-Presidente: WilliamWoo (PSDB) 
3° Vice-Presidente: José Mentor (PT) 
Relator: Regis de Oliveira (PSC) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTC/PTdoB 
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni 
Décio Uma ElieneUma 
Jair Bolsonaro JoséOtávio Germano 
José Mentor Marcelo Melo 
Laerte Besaa Marinha Raupp 
Marcelo Itagiba Sandro Mabel 
Neilton Mulim Valdir Colatto 
Regisde Oliveira 2 vagas 
Vander Loubet 

PSDBIDEMlPPS 
AlexandreSilveira Abelardo Lupion 
João Campos Canos Sampaio 
Jorginho Maluly Pinto ltarnaraty 
Rogerio Lisboa 2 vagas 
WilliamWoo 

PSBIPDTIPCdoBIPMN
 
FranciscoTenono Flávio Dino
 
Vieira da Cunha João Dado
 

PV
 



Vic Pires Franco Rodrigo de Castro
 
Vitor Penido Silvinho Peccioli
 

PSBIPDT/PCdoBIPMN
 
Dr. Ubiali SilviO Cosia
 
Osmar Júnior (Dep. do PHS ocupa a vage)
 

(Dep.do 
Wolney Queiroz PMDB/PTIPPIPRlPTBIPSCIPTC/PTdoB 

ocupa a vaga) 
PV
 

Fernando Gabeira Fábio Ramalho
 
PSOL
 

Luciana Genro Ivan Valente
 
PHS
 

Miguel Martini _<k>PSlM'OT.PCmlI'PIoI!l 

Secretário(a): Francisco de Assis Diniz 
Local: Anexo 11, sala 151-B 
Telefones: 3216-6213 
FAX: 3216.6285 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
 
FINALIDADE DE INVESTIGAR A REALIDADE DO SISTEMA
 

CARCERÁRIO BRASILEIRO, COM DESTAQUE PARA A
 
SUPERLOTAÇÃO DOS PRESIDIOS, CUSTOS SOCIAIS E
 

ECONOMICOS DESSES ESTABELECIMENTOS, A
 
PERMANÉNCIA DE ENCARCERADOS QUE JÁ CUMPRIRAM
 

PENA, A VIOLÊNCIA DENTRO DAS INSTITUIÇOES DO
 
SISTEMA CARCERÁRIO, A CORRUPÇÃO, O CRIME
 

ORGANIZADO E SUAS RAMIFICAÇOES NOS PRESiDIOS E
 
BUSCAR SOLUÇÕES PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO DA
 

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. 
Presidente: Neucimar Fmga (PR) 
1° Vice-Presidente: Bruno Rodrigues (PSDB) 
2° Vice·Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB) 
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB) 
Relator: Domingos Dutra (PT) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPTlPPIPRIPTB/PSClPTC/PTdoB 
Afonso Hamm Arnaldo Faria de Sá 
Cida Diogo José Unhares 
Domingos Dutra Lincoln Portela 
lriny Lopes Luiz Couto 
José Otávio Germano Mauro Lopes 
Jusmari Oliveira Paulo Rubem Santiago 
Luclana Cosia Pedro Eugênio 
Luiz Carlos Busato 5 vagas 
Marcelo Itagiba 
Maria do Carmo Lara 
Maria Lúcia Cardoso 
Neucimar Fraga 

PSDBIDEMlPPS 
Ayrton Xerez Alexandre Silveira 
Bruno Rodrigues João Campos 
Cartos Sampaio José Carlos Vieira 
Jorginho Maluly Roberto Rocha 
Paulo Abl-ackaí Wi1IiamWoo 
Pinlo Itamaraly 2 vagas 
Raul Jungmann 

PSB/PDTIPCdoBIPMN 
Abelardo Camarinha Vallenlr Pereira 
Francisco Tenorio 2 vagas 
Pompeo de Mattos 

PV 
Dr. Telmlr Fernando Gabelra 

PHS 
Felipe Bomier 1 vaga 
Secretário(a): Sílvio Sousa da Silva 
Local: Serviço de CPls - Anexo 11. Sala 151-B 
Telefones: 3216-6267/6252 
FAX: 3216-6285 

GRUPO DE TRABALHO PARA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS. 
Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PRlPTBIPSCIPTC/PTdoB 
Antonio Palocci 
Asdrubal Bentes 
Cândido Vaccarezza 
José Mentor 
Mauro Benevides 
Nelson Marquezelli 
Paulo Maluf 
Regis de Oliveira 
Rila Camata 
Sandro Mabel 
Sérgio Barradas Carneiro 

PSDB/DEMlPPS 
Arnaldo Jardim 
Bruno Araújo 
Bruno Rodrigues 
José Carlos Aleluia 
Matteo Chiarelli 
Ricardo Tripoli 

PSB/PDTIPCdoBIPMN 
Ciro Gomes 
AávloDino 
Miro Teixeira 

PV 
Marcelo Ortiz 
Secreténola): -
Locai: Anexo 11, Ala A, sala 153 
Telefones: 3215·865214 
FAX: 3215·8657 

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
 
RELAÇÃO A 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 

PMDBIPT/PPIPR/PTBIPSC/PTCIPTdoB 
Arnaldo Faria de Sá 
José Eduardo Cardozo 
Marcelo Itagiba 
Neucimar Fraga 
Vinicius Carvalho 

PSDBIDEM/PPS 
João Campos 
Raul Jungmann 
Roberto Magelhães 

PSB/PDTIPCdoB/PMN 
Abelardo Camarinha 
Flávio Dino 
Vieira da Cunha 
Secretário(a): . 
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